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1-COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS DIREITOS E GARANI1AS

DO HOMEM E DA MW..HER

l-a - SUBCOMISSÃODA
NAOONAUDADE, DASOBERANIA

E DAS RELAÇÕES [NTERNAC[ONAlS

3" Reunião, realizada em 28 de abril de 1987
2' Reunião de Auclênda PúbHca

A/:Js vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala "Dl" do Anexo nda Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade
da Soberania e das Relações Internacionais, sob
a Presidência do Constituinte Roberto D'Ávi[a,
com a presença dos seguintes Constituintes: Alui
zio Bezerra e Antonio Ferreira - Vice-Presidentes,
Sarney Filho, Manoel Viana, Francisco Rollem
berg, Milton Barbosa e Milton Uma. Havendo nú
mero regimentál, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos. Ata:Após [ida, a Ata da reu
nião anterior foi, sem discussão, aprovada por
unanimidade. Expediente: Foi dado conhecimen
to aos Constituintes presentes do seguinte expe
diente recebido: l°) Telexda Confederação Nacio
nal das Associações de Moradores - CONAM,
solicitando participar de reunião de Audiência Pú
blica; 2°)Telegrama do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, comunicando ter sido dila
tado o prazo para apresentação de sugestões para
o dia seis de JlIaio; 3°) Oficio da Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALA
NAC,apresentando proposta a esta Subcomissão.
Ordem do Dia: Audiência Pública com o compa
recimento dos Senhores Professores Celso A1bu·

querque Melloe Vicente Marotta Range[ que abor
daram, respectivamente, os temas "Nonnas de
Relações Internacionais no texto constitucional"
e "Soberania e Relações Internacionais". O Se
nhor Presidente, após apresentar os convidados,
passou a palavra ao Professor Celso Albuquerque
Mello que, após sua exposição, respondeu a per
guntas formuladas pelos Senhores Constituintes
Sarney Filho e Aluízio Bezerra. A seguir, falou o
Professor Vicente Marotta Rangel, respondendo,
em seguida, a perguntas feitas pelos Senhores
Canstitui!1tes Aluízio Bezerra, Sarney Filho e Ro
berto D'Avila, tendo este, no momento em que
questionou o visitante, sido substituido na Presi
dência dos trabalhos pelo Constituinte AluízioBe
zerra. Em seguida, o Constituinte Sarney Filho
entregou aos convidados uma série de questões
formuladas, por escrito, pela Assessoria desta
Subcomissão, as quais foram respondidas por
ambos. Antes de ser encerrada a reunião, o Se
nhor Constituinte Sarney Filho solicitou a palavra
para manifestar seu repúdio ao artigo quinto do
Ato da Mesa número Nove, que veda concessão
de passagens internacionais a convidados para
Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar,
às treze horas e cinco minutos, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião, cujo inteiro teor será
publicado, após a tradução das notas taquigrá
ficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia NacIonal Constituinte.
E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas Maris,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente, - Constituinte Roberto D'ÁvUa, Presi
dente.

ConvidadoslDepoentes: Prof. Celso de Albu
querque Mello - Prol.Vicente MarottaRangel.

Data da Reunião: 28-4-87.

O SR. PRES[DENTE (Roberto D'Ávila)- De
claro aberta a sessão.

(Élida eaprovadaaat.!dIJreuniãol11lterior)

O SR. PRES[DENTE (Roberto D'ÁviIa) - Que
ro agradecer aos nossos dois conferencistas pela
presença: ao Dr. Celso Albuquerque Mello,Pr0fes
sor de Direito lnternaclonaí Público na Univer
sidade Federal do Rio de .Janeíro, e ao Dr. Vicente
Marotta Rangel, Diretor da Faculdade de Direito
de São Paulo, que participou dos acordos de Direi
tos do Mar.

Concedo a palavra ao Prof. Celso A1buquerquer
Mello para da início a sua conferência.

O SR. CELSO DE ALBUQUERQUER MELLO
- Srs. Constituintes, desejo inicialmente agra
decer a V. Ex'"pela honra deste convite.

O tema de que trata esta Subcomissão é, a
meu ver, um dos mais importantes, porque impri
me a democratização, ou não, da política externa
de um país. Defendo a idéia de que deve haver
na Constituição um título sobre relações exterio
res. Isto me parece até um princípio de economia,
porque as referências, tratados e declaração de
guerra, por exemplo, constam dos capítulos dos
Poder Legislativo e do Poder Executivo. Asistema
tização sob um único título faria com que a Consti
tuição ficasse mais enxuta.

O tema é extremamente delicado, por uma ra
zão muito simples. Há necessidade do controle
político nas relações exteriores e, ao mesmo tem
po, precisa-se dar independência ao Poder Execu
tivo, porque na política externa o Executivo deve
ter as mãos livres. Isso llão impede o controle
por parte do Legislativo. As vezes me pergunto:
até que ponto o Poder Legislativo brasileiro está
realmente interessado em entrar nessaárea? Até
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que ponto o Congresso Nacional vai preparar-se
com uma forte Comissão de Relações Exteriores
para atuar neste setor? Lembro-me de uma pes
quísa feita há 15 anos, pela Fundação Getúlio
Varl;Jas, sobre os pronunciamentos do Congresso.
Verificou-seentão que à política externa só foram
dedicados 5,2% dos pronunciamentos. Desses
5,2'%, 90% foram pronunciamentos ufanistas,
sem maior conteúdo. Por isso, pergunto: o Con
grellso está disposto a assumir o controle político
das relações exteriores? Istoé possível?A resposta
é sim.

Aeste respeito lembro fatos curiosos. Noséculo
XIX ainda se entendia que a política externa deve
ria estar afeta a pessoas, devido ao segredo das
negocíações. É curioso notar que Torcqueville
dizia que o único ponto em que a América era
inferior à Europa era na conduta das relações
exteriores.

Em 1917, um autor constitucionalista francês,
Bartheleny, dedicou um capítulo inteiro da sua
obra para explicar que política externa era cornpa
tive~ com a democracia. Apartir da Primeira Guer
ra J"\undial, e principalmente desde a Segunda
Guerra Mundial,o Legislativo, nos mais diferentes
países, tem assumido uma posição extremamen
te atuante. Gostaria de lembrar, ainda, a distinção
feita por um diplomata inglês, Harold Nicolson,
em que dizia que o controle da política externa
tem de ser feito pelo Legislativo. O que o Legis
1ati\'O não pode fazer é interferir na negociação.
A negociação, sim, é secreta, é ato discricionário
do IPoder Executivo, mas não o seu controle.

farei agora pequenas proposições para não
ultrapassar os vinte minutos de que disponho,
e depois estar pronto para o debate.

}..primeira observação é que todos sabemos
que atualmente há distinção entre tratado e acor
dõ do Executivo. Nos Estados Unidos, os acordos
do Executivo sãouma verdadeira praga. Eu pode
ria dar estatisticas; eles são em maior número
do que os tratados. No Brasil, isto não ocorre.
O Poder Executivobrasileirosempre foicomedido
na conclusão de acordos. Entretanto, a situação
qUE: encontramos é que o acordo do Executivo,
que formalmente é legal, não passa pelo legis
lativo.São os acordos que o Brasil conclui com
o Fundo Monetário Internacional. Por que não
passam? Porque são acordos de execução de um
tratado anterior. A pergunta é: não seria válido
que todos os acordos do Executivo que criassem
obrigações fínanceírâs para o Estado passassem
pelo Legislativo?Não proponho a supressão dos
acordos do Executivo,porque os vejo como uma
realidade da política externa nos dias de hoje.
Ma:; creio que deve haver uma certa restrição
a esses acordos. E mais: por que não adotamos
o que propõe a legislação americana, relativa
mente recente, que determina que todos os acor
dos, do Executivo sejam enviados ao Congrêsso
Nacional para conhecimento deste? Ou seja, o
Congresso poderia acompanhar a política externa
brasíleíra por meio destes acordos. Lembro que
nos Estados UnidQs as mais importantes decisões
não são tomadas através de tratados, mas por
acordos do Executivo. Isto ainda não ocorreu no
Brasil.Mas constitucionalmente nada impede que
venha a ocorrer. Parece-me que os acordos do
ExE:cutivo devem sofrer certa limitação.

Outra proposta que apresento à discussão, de
um certo modo, revolucionária .- não sei se o
mestre Marotta Rangel vai concordar - é a se-

guinte: observem os ilustres Constituintes o se
guinte fato que ocorre nos dias de hoje. O Brasil
assinou convenções de direitos do homem há
cerca de vinte anos. Nenhuma delas ainda foi
enviada ao Legislativo para aprovação. Outro
exemplo: a Convenção de Direito Humanitário,
de 1977 - de que participou o Professor Morotta
Rangel de um modo brilhante - também não
foi enviada ao Legislativo. Dirão alguns: mas isto
é da competência do Executivo.Realmente é. Mas
eu pergunto: Não seria válido que as convenções
de direitos do homem - apenas as de direitos
do homem, direito humanitário, e convenções in
ternacionais de trabalho - fossem enviadas obri
gatoriamente ao Legislativo? E se o Legislativo
as aprovasse, haveria obrigatoriedade de ratifica
ção por parte do Executivo.

Observem V. Ex" um outro detalhe: isto não
é tão revolucionário assim, porque as convenções
da Organização Internacional do Trabalho já se
guem este procedimento, em virtude do tratado
institutivo da orr. Em outras palavras, proponho
apenas a extensão daquilo que já existe na orr
para direitos do homem e direito humanitário.
Aqui haveria outra proposta: de que não se pudes
se denunciar estes tratados sem aprovação do
Legislativo.

É curioso observar que a tradição brasileira,
com parecer de CI6visBevilácqua, diz que o Exe
cutivo pode denunciar tratados sem que estes
passem pelo Congresso, mas Pontes de Miranda
diz que isto é impossível. O Brasil sempre o fez.
Na Espanha, a nova Constituição determina que
qualquer tratado só será denunciado, se a denún
cia for aprovada pelo Legislativo.

Minha proposição visa apenas a que, no caso
dos direitos do homem, de direito humanitário
e das convenções da orr, haja a necessidade
de aprovação pelo Legislativo. Em outras pala
vras, proponho que os direitos do homem não
sejam simplesmente objeto da política do mo
mento, mas algo que seja inserido na política glo
bal do Brasil.

Observo ainda que, no tocante ao conflitoentre
Direito Internacional e Direito Interno, há uma
grande curiosidade. Desde a Constituição ameri
cana, praticamente todas as constituições contêm
um dispositivo estabelecendo como se regula
menta o conflito entre lei e tratado. Nenhuma
das Constituições brasileiras, porém, tratou deste
tema. Nesse ponto elas foram inteiramente omis
sas. Apr6pria jurisprudência do egrégio Supremo
Tribunal Federal, ao tempo de Filadelfode Azeve
do, Ministrodaquela Corte - depois Juiz da Corte
Internacional de Justiça -, 'propunha o primado
do tratado. E há acórdãos do Supremo enten
dendo que o tratado revoga a lei, mas a lei não
revoga o tratado. A mesma orientação está na
atual Constituição francesa.

A minha proposição, nesse ponto, é a seguinte:
o Direito Interno faz parte do Direito Internacional
- príncípío da Constituição norte-americana. E,
depois, um acréscimo: o tratado revoga a lei,mas
não é revogado por ela. Por quê? Respondo: no
tratado, o Brasil dá o seu consentimento de modo
expresso. Em conseqüência, acho que se pode
dar maior primado a ele. Já em matéria de costu
me intemacional, ou no futuro problema de reso
luções c;Ieorganizaçõesinternacionais, parece-me
que será mais válído deixar que a jurisprudência
trate da matéria.

Proponho que o Direito Internacional faça parte
do DireitoInterno.Seria uma f6rmula conciliat6ria
entre o sistema norte-americano e o francês.

Um outro problema sobre o qual desejo falar,
pois me parece extremamente sério, é o dos cha
mados contratos internacionais. Irnaginemos
e é fato verídico o que estou dizendo - um con
trato com Trinidad e Tobago, para a pesca de
camarão, na costa do Amapá, com trinta barcos
por ano, cada um podendo pescar cinqüenta t0
neladas. Suponhamos que este contrato seja
aprovado pelo Legislativo. Em conseqüência, o
Banco Central contrai uma divida de 100 bilhões
de dólares, e o Congresso não a aprova, por uma
razão muito SImples:não é um tratado. Acontece
que o Legislativo, hoje, pode interferir na área
de contratos internacionais. A situação chega a
um tal ponto de ironia, no Brasil,que professores,
para ensinar aos seus alunos, como são feitos
esses contratos do Banco Central, pedem c6pias
aos bancos estrangeiros, porque, em nosso Pais,
eles são secretos. Jamais consegui explicar a um
aluno como são feitos os contratos de risco da
Petrobrás, o modo de solução de litígio, o foro,
porque sãosecretos. Oneram uma área do territó
rio brasileiro por trinta, quarenta anos, e são secre
tos. Explica-se que são empresas que contratam.
Mas é preciso lembrar que, na área internacional,
empresa, nesse gênero, significa Estado. Se ama
nhã o Banco Central não pagar, se a Petrobrás
não pagar, quem vai fazê-lo é o Brasil. A obser
vação de que são empresas, é uma filigranaque
se usa apenas para fugirao controle político.Dirão
que isso pode entravar a política dessa empresa.
Então, que o Legislativocrie prazos para aprova
ção desses contratos. Com isso, talvez ele tenha
mais força para obter melhores condições, por
que, amanhã, o Banco Central dirá que não pode
assinar porque o Congresso não aprovou. Poderá
talvez fortalecer a posição brasileira.

Inúmeros outros aspectos poderão ser mencio
nados. Por exemplo, a Constituição atual diz que
o Presidente do Executivo pode declarar guerra,
com a autorização do Legislativo. Acontece que
não existe mais guerra nos dias de hoje; só exis
tem conflitos armados internacionais. Foi o caso
do conflito do Vietnã, que nunca foi aprovado
explicitamente pelo Congresso norte-americano.
No máximo, o que houve no Senado foia famosa
resolução do golfo de Tonkin. Seria o caso, por
exemplo, de se incluir, no texto constitucional:
"guerra e conflitos armados internacionais".

Outro problema se refere à colocação de tropas
à disposição de organismos internacionais. Já
houve isto em 1965. A Força Interamericana de
paz teve aprovação pelo.Senado.- Mas pergunto:
Não seria o caso de constar expressamente na
Constituição? Uma série de outras lacunas pode
riam ser mencionadas com relação ao principio
da política externa. Se abrirmos a nossa Consti
tuição, veremos que o assunto não é alheio a
n6s. No art. 7°consta: "Os conflitos internacionais
deverão ser resolvidos por negociações diretas,
arbitragem e outros meios pacíficos, com a coo
peração de organismos internacionais". Curioso
é que essa cooperação dá a impressão de que
o Brasil não pode resolver o problema sem a
intervenção deles. A redação é imprecisa. Bastaria
dizerque o Brasil resolve seus conflitos por meios
pacíficos previstos na Carta da ONU, ou coisa
que o valha. Na verdade, acho que se poderia
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fazer algo. O modelo que vou dar é da Consti
tuiçãosoviética, mas quem propôs que constasse
das constituições os princípios de política externa
foram os internacionalistas espanhóis. Quais são
esses princípios? São os da Carta da ONU e os
das declarações sobre relações amigáveis, apro
vadas na ONU, em 1970. São princípios gené
ricos, que em nada entravarão a ação do Execu
tivo,mas que permitirão que amanhã o Legislativo
cobre do Executivo o seu cumprimento. Por
exemplo, o respeito aos direitos do homem é um
dos fins da Carta da ONU.

V.Ex"" notam que o problema é aquele inicial.
O Legislativo brasileiro não tem - permito-me
esta observação- uma tradição de controle efeti
vo da política externa. Seria o caso de se pergun
tar:Será que este controle deve ser colocado na
nova Constituição? O Legislativovai aparelhar-se
para isto? Vai criar prazos no caso dos contratos
de empresas da administração pública direta ou
indireta? Enfim, ele vai preparar-se para isto ou
devemos continuar com a tradição, que é muito
pequena nesta matéria? Confesso que a minha
idéia é sempre de valorização do Legislativo e
creio que valeria a pena tentar isto, sem obvia
mente entravar a ação do Poder Executivo.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Con
cedo a palavra ao Prof. Vicente Marotta Rangel.

O SR.CONSTITUINTE SARNEY ALHO- Pela
ordem, Sr. Presidente.

Srs. Constituintes, ilustres expositores, embora
as conferências sejam sobre temas correlatos,
creio, para melhor entendimento e esclarecimen
to dos Srs. Constituintes, que, antes de o ilustre
Prof. Vicente Marotta Rangel iniciar sua confe
rência, poderíamos fazer algumas perguntas. Os
temas são correlatos, mas o assunto ficaria um
pouco distante. É a sugestão que proponho à
deliberação dos ilustres Constituintes.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Acato
a proposição de V. Ex" desde que o tempo para
pergunta seja determinado entre quinze a vinte
minutos, e em seguida possamos ouvir o Prof.
Marotta Rangel.

O SR.CONSTITUINTE SARNEYFILHO- Ten
do em vista que levantei a questão, tenho priori
dade na ordem de inscrição.

Dr, Celso de Albuquerque Mello, muito obri
gado a V.Ex' por esta conferência, embora breve,
foimuito explícita,pois abordou questões de gran
de valia para a formulação de proposições para
a ;opura Constituição. .

Tenho algumas perguntas a fazer, mas antes
gostaria de esclarecer que nós, Constituintes,
membros desta Subcomissão, não temos outra
obrigação senão traduzir e tentar expressar os
sentimentos da Nação. Portanto, desde já peço
desculpas pela precariedade dos nossos conheci
mentos e pelo primarismo de nossas perguntas.
Gostaria que V. S' deixasse mais clara - pelo
menos para mim, pois é fundamental para meu
entendimento - a definição de acordo, tratado
e contratos internacionais, principalmente no que
diz respeito aos contratos internacionais e acor
dos. Esta é a primeira pergunta.

O SR. CELSO DE ALBUOOEROOE MELLO
- Gostaria de fazer duas observações, antes de

tentar responder à indagação do Sr. Constituinte
SameyFilho.

A primeira é a seguinte: há mais de uma dúzia
de palavras para designar tratado. Observem a
dificuldade do Constituinte em ter de escolher
uma entre uma dúzia: tratado, acordo, pacto, car
ta, ajuste, protocolo, concordata. Hámais de uma
dúzia de palavras e, de vez em quando, criam-se
outras. Por exemplo, Ark of the Covenant foi
criado por que queria dar um nome bíblico ao
tratado da Uga das Nações. Então, escolheu Arca
da Aliança,Ark of lhe Covenant. Nada impede
que surjam novos nomes.

A segunda observação é que, de certo macio,
há necessidade de um rigor técnico. Vou dar um
exemplo, sobre o qual conversei com o Prof.Ma
rotta Rangel. O anteprojeto da Comissão presidida
pelo eminente professorAfonso Arinos, meu mes
tre e amigo, contém erros incríveis. Por exemplo,
ele diz que o Congresso ratifica tratados. Foi erro
de redação. Comentei com ele, que me disse ter
sido por causa da pressa. Ratificação não é ato
do Congresso, é ato do Poder Executivo, é um
ato discricionário do Executivo. Esse é o proble
ma. Então entendo que tratado, estaria resumido
a todo acordo de vontade entre Estados, organi
zações internacionais e outras coletividades com
personalidade internacional, destinado a produzir
efeitos juridicos na ordem internacional. Lembro
que não é uma definição técnica, porque há defini
ções de cinco linhas sobre convenções interna
cionais que acrescentam: "qualquer que seja a
sua designação, etc,".

Os chamados acordos do Executivo são aque
les não aprovados pelo Legislativo.O que se pode
concluir por acordos do Executivo? Primeiro, ma
téria da competência exclusiva do Poder Execu
tivo. Segundo, matéria regulamentada em trata
dos já aprovados pelo Legislativo - chamados
de Acordos Legislativo-Executivo, nos Estados
C}nidos - porque o Legislativoaprovou o tratado.
E o caso dos acordos, com o Fundo Monetário
Internacional. Alega-se que o Tratado Toulon foi
aprovado pelo Congresso há quarenta anos e que
os acordos são simples execuções de algo que
o Congresso já aprovou. Pode haver ainda acor
dos do Executivo sobre matéria delegada pelo
Poder Legislativo.Por exemplo, nos Estados Uni
dos o Congresso fez uma lei sobre patente e auto
rizou o Executivo a concluir acordos sobre o as
sunto.

Por que surgiram os acordos do Executivo?
Primeiro, porque se acusava o Congresso de ser
muito lento, enquanto a política externa é dinâ
mica. Diz o Ministro Resek que, na verdade, o
Congresso brasileiro nunca foi lento, que ele só
demora para aprovar um tratado quando o Execu
tivo não tem interesse. Surgiramtambém os acor
dos do Executivo, porque se alega que, durante
muito tempo, o Legislativo não teria meios de
digerir o número de acordos feitos pelo Executivo.
Um exemplo clássico dos autores americanos é
que para executar o Tratado da OTAN eles preci
saram fazer 10 mil acordos do Executivo. Obser
vem que a minha idéia não é suprimir o acordo
do Executivo, mas apenas obrigar que o Con
gresso aprove os que criam obrigação financeira.
Quanto aos demais, que se dê conhecimento ao
Congresso, não para aprovação. É o sistema nor
te-americano que estabelece: sealgo afeta a segu-

rança do País, só é dado conhecimento às comis
sões de relações exteriores.

Contrato Internacional é o mais complicado
porque é considerado um ramo novo no Direito
Internacional, chamado Direito Internacional dos
Contratos. São aqueles contratos concluídos en
tre um Estado e uma empresa estrangeira. Estes
contratos apresentam problemas porque normal
mente a empresa estrangeira não admite o fórum
do Estado. Eles são solucionados por arbitragem
comercial. Por outro lado, alguns autores em certa
época tentaram equiparâ-los a tratados.

O internacionalista argentino Julio Barberis diz
que um contrato desse tipo revoga o Direito inter
no. Averdade é esta. Esses contratos estão prolife
rando cada vez mais. Alguns alegarão que são
contratos entre duas empresas. E o são. Mas sabe
mos que o Banco Central é empresa pública, cem
por cento controlada pelo Governo brasileiro. Na
verdade, é o Governo brasileiro que contrai o em
préstimo e, no caso da divida, nós nos subme
temos à jurisdição norte-americana, a um tribunal
arbitral em que o Brasil indica um árbitro, os ban
cos credores outro árbitro e o terceiro árbitro é
indicado pela Ordem dos Advogados de Nova
Iorque. É uma questão a ser também discutida.
Pode o Brasil renunciar a sua imunidade de juris
dição? Ou a imunidade de jurisdição integra a
soberania brasileira e deveria passar por uma au
torização do Legislativo?

O SR.CONSTITUINTE SARNEY ALHO-Mui
to obrigado a V. S' Sua explicação foi esclare
cedora. Aproveito a oportunidade para fazer um
apelo ao nosso Presidente, já que o Relator não
está presente, para que transmita a S. Ex" estas
sugestões, a fim de que a Subcomissão assuma
a responsabilidade de apresentá-Ias como pro
posta à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - As
proposições do Prof. Celso já estão anotadas. Ele
as mandou, por escrito, e já pertencem à Subco
missão. Estamos estudando para incluí-Ias na
Constituição.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY ALHO - Se
a Comissão não o fizer, eu o farei.

Professor, tenho outra questão que é do meu
particular interesse. V. S' se referiu, com muita
propriedade, aos casos dos conflitos armados in
ternacionais e às assinaturas de tratados que nos
impõe, sem o consentimento expresso da Nação,
o envio de armas e forças armadas para o exterior.
Tenho proposta, já apresentada à Subcomissão,
de inclusão de um artigo na Constituição toman
do o País neutro nos conflitos internacionais.

Há pouco tempo esteve aqui o Embaixador
Paulo de Tarso, a quem pedi opinião pessoal S.
S' manifestou-se contrariamente, alegando que
o Brasil havia assinado alguns tratados, nos quais
assumira obrigações. E citou o caso da neutra
lidade da Suíça. Depois disso ficou claro que a
grande maioria das pessoas ligadas ao Executivo,
no campo das relações internacionais, é contra
a inclusão deste artigo, o que trata da neutralidade,
alegando que os artigos já existentes na Consti
tuição são suficientes para deixar clara a posição
pacifista do País e que sempre há a questão dos
tratados. V.S' tocou em um ponto muito impor
tante. Sobre os tratados, que são gerais - conhe
cedor da matéria - proponho uma hipótese. Se
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firmamos um tratado para obedecer às resolu
ções da ONU, ninguém sabe quais serão as toma
das nas assembléias e poderá haver uma resolu
ção que obrigue o País, a enviar uma força de
íntervenção, ou uma força de paz, para a Nicará
gua, ou para Granada - não há conotação ideoló
gica aqui - sem que haja a este respeito pronun
ciamento da Nação. Éminha opinião que, embora
hoje em dia um país tenha posto este artigo na
sua Constituição, não devemos fazer o mesmo
e acrescento o argumento de que poucos são
os países que fizeram uma Constituição recente
mente, portanto raros são os países que estão
tendo a mesma oportunidade que o Brasil, e pou
cas são as nações que reúnem as condições favo
ráveisdo Brasil, de ser uma grande potência paci
fica sul-americana, um País do Terceiro Mundo,
que não é belicista. Quero agradecer a V. Ex'
e corroboraro que foi dito na conferência, pois
irei VISar, de agora em diante, esses argumentos
na defesa do meu projeto. Peço, inclusive, a V.
S· que verifique isto com particular interesse.

O SR. CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO
- Posso responder a V. Ex' agora. O problema
da neutralidade, gostaria de chamar a atenção,
envC>lve dois aspectos: em primeiro lugar, normal
mente a neutralidade é imposta por meio de trata
dos, porque normalmente não adianta um país
proclamar-se neutro se os demais não o reconhe
cerem como tal, ou seja, não respeitarem a sua
neutralidade. Em segundo lugar, hoje, além da
Suiça, existe a Áustria que também é neutra. Não
só a Suíça é neutra no mundo, com exceção
obvílIDlente,do Vaticano.

H/í, realmente - o Embaíxador Paulo de Tarso
tem toda a razão - a participação do Brasil em
váriclS tratados, que o integram num determinado
bIoclO militar. Exemplo típico: o Tratado Interame
riCMIO de Assistência Reciproca, do Rio de Janei
ro. Outra observação é de que quando se reme
tem - até agora, pelo menos - as resoluções
da ONU sobre o envio de tropas, isso está sendo
feito por recomendações. Em outras palavras, o
Brasil tem enviado porque quer, e não por obriga
toriedade. É o capítulo 7° da Carta da ONU, que
trata deste assunto mas ainda não foi regulamen
tado.

Eufaría uma contra-proposta ao eminente De
putado Sarney Filho, para aproveitar a idéia de
S. Elt"Por que não incluir-se na Constituição, entre
os princípios de politica externa, o princípio da
coexistência pacífica? A primeira vista, dirão que
é um princípio de origem soviética. Não vou negar
que a União Soviética foi quem o divulgou. Mas
gostaria de pedir a atenção dos Srs. Constituintes
para dois fatos curiosos: um é a Lei Fundamental
de Bonn, na Alemanha Ocidental, de 1949, que
no art. 26, inciso I, diz: "Os atos que são de natu
reza a perturbar a coexistência pacífica dos povos,
e que são realizados nesta intenção, em particular
os atos que preparam uma guerra de agressões,
são inconstitucionais." E a Alemanha Ocidental
ínteqra-se em um bloco ocidental. Isso atenderia
à idéia do Deputado Sarney Filho.

E lembro ainda uma outra curiosidade: em
19n, os Estados Unidos fizeram um tratado com
a União Soviética, estabelecendo que um prin
cípio fundamental do Direito Internacional Con
temporâneo é a coexistência pacífica. Tenho a
impressão de que se passássemos de neutralí-

dade para coexistência pacífica, atingiríamos a
finalidade do Deputado Samey Filho, que é a mais
louvável, e não haveria qualquer inconveniente,
em termos jurídicos. Acho que seria apenas um
problema de adaptação.

O SR. CONSmUINTE SARNEY FILHO-Mui
to obrigado. Levarei em conta a sugestão de V.
S· com muito prazer. É uma porta que se irá
abrir sobre a questão que abordei.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Aluízio Bezerra,
que fará uma pergunta ao Prof. Celso de Albu
querque Mello.

O SR. CONSmUINTE ALufzIO BEZERRA
Professor, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo
pela exposição em que abordou questões impor
tantes e atualizadas, como a dinâmica do pro
cesso mundial, que vai criando novas formas de
expressão do Direito dentro da comunidade inter
nacional. Eu diria que, marcadamente, o Direito
Internacional teve uma conotação bem colonia
lista, que chegou à década de 60, quando real
mente o Direito Internacional era feito para servir
aos objetivos colonialistas dos países que exer
ciam esta política. Com o processo de descolo
nização, na década de 50 a 60, a Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas foi o
grande centro de debates das idéias que servíam,
nas relações internacionais, à expressão de uma
coexistência pacífica, de uma vida democrática
dentro da comunidade internacional. O pós-guer
ra serviu de base para impulsionar o processo
de descolonização na década de 50, e todas as
guerras de libertação que aí surgiram - inclusive
o reconhecimento da guerra de libertação pela
Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas - foram uma forma de expressão dos
legítimos interesses dos povos, lutando por sua
liberdade, por novas relações. E hoje estamos
num momento internacional muito importante,
que é a luta por estabelecer uma nova ordem
econômica internacional: saímos da colonização,
no período de 1950-60, com lutas que ainda exis
tem, como com relação a Polisário, com relação
à Namíbia, os palestinos e outras formas de ex
pressão que estão por aí afora - mas hoje, justa
mente quando estamos vivendo o momento da
luta pela organização dos Estados, dentro do pro
cesso do grupo dos setenta e sete, dos países
pobres com os países ricos, lembraria o início
da exposição do Professor: que o Direito vem
justamente cobrindo essas novas relações exis
tentes, servindo a uma nova ordem. E hoje temos
esta oportunidade de participar da Constituição
do Brasil e marcar, neste capítulo da soberania
das relações intemacionais, na Constituição de
um país em vias de desenvolvimento, dentro de
uma relação econômica injusta, que cria situa
ções como a da dívida externa, e não poderia
ser diferente, pois vale para todos os países latino
americanos, asiáticos e africanos. O Direito, não
sendo uma norma em abstrato, existe em função
de uma relação social e econômica, gerada no
campo da comunidade internacional. Vejo que
sua exposição está procurando responder a esta
correlação. Anotei alguns pontos: o Direito inter
no, que faz parte do Direito Intemacional ameri
cano. Esta proposta do Direito americano, de que
o Direito interno faça parte do Direito Interna
cional, é muito própria para os Estados Unidos,

porque o país quer fazer com que a lei americana
prevaleça, como já acontece quando, por exem
plo, os Estados Unidos estabelecem as taxas de
juros, quando fazem flutuar a taxa de juros no
mercado internacional, quando estabelecem bar
reiras nas relações comerciais de importação e
quando querem fazer da lei norte-americana uma
lei intemacional.

Uma outra tese, por exemplo, a de que as leis
internacionais fazem parte do Direito Internacio
nal, é uma postura mais democrática, na medida
em que há um contexto das nações; no caso,
por exemplo, os princípios da Carta da Organi
zação das Nações Unidas fazem parte da Consti
tuição. Quando é uma proposta, é um ângulo
democrático de apreciação dentro da comuni
dade internacional. Com relação a alguns pontos,
vou comentar e fazer uma questão no final sobre
os acordos.

O controle pelo Legislativo dos atos, como ilus
tra muito bem V.S', para permitir até que assegu
rem o direito à pesca na costa, é um tratado que
envolve alguns milhões de dólares. Entretanto,
quando um contrato significa milhões, bilhões de
dólares, vinculando a Nação, é feito sem a partici
pação do Congresso, sem a participação do órgão
representativo do povo, e depois a população,
o País, a Nação têm que pagar, têm que arcar
com essa responsabilidade. Creio que justamente
essas fIligranas devem ser examinadas, de ma
neira a não perdermos de vista o alvo central:
o compromisso que a Nação assume, qualquer
que seja o nome que tenha - tratados, acordos,
qualquer outro, da inovação muito criativa do Di
reito Internacional -, não percamos de vista a
essência. Há alguns pontos, no conceito de trata
do, como o de que o sujeito do Direito interna
cional é a nação soberana. Mas nos contratos,
por exemplo, entre uma nação soberana e uma
multinacional - refiro-me a multinacional porque
os países socialistas não têm empresas atuando
desta forma na área internacional -, sendo o
Estado o gestor da economia, quando se faz op
ção para dirímir uma dúvida num tribunal, uma
nação soberana não pode admitir que o contrato
possa ser apreciado pela ótica do direito interno
de uma outra nação. Esta é uma imposição clara
do grande capital, que chega a essa arrogância,
no Direito Internacional, de fazer da sua vontade
lei internacional, para ser admitida e imposta às
nações mais fracas, mais débeis.

Congratulo-me com o professor, pela exposi
ção, pela sua visão, que poderia catalogar - se
V. S· me permitir - como jurista terceiro-mun
dista, ou seja, que procura enfocar o Direito no
plano da defesa da comunidade internacional,
dentro da visão de uma nova ordem econômica
internacional, onde os direitos sejam assegura
dos; portanto, entra muitas vezes em conflito com
o Direito colonialista, imposto até recentemente
na área intemacional. Realmente, o Direito não
existe in abstrato. As normas internacionais e
muitas justificativas são para assegurar interesses
econômicos. A proposta democrática surge com
a Assembléia Geral das Nações Unidas, onde to
das as questões foram muito bem discutidas e
forneceram, como princípio, a coexistência pací
fica, que responde à preocupação do nobre Cons
tituinte Sarney Filho.

A questão, enfim, que quero formular, dentro
deste elenco de propostas muito atuais e muito
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oportwlas, passando por esta questão dos Esta
dos Unidos, é a do controle pelo Legislativo. Os
contratos, os tratados e tudo que vincula uma
nação devem passar pelo controle do Poder Le
gislativo. Sabemos é que a coisa mais simples
que pode existir: estruturar os órgãos técnicos
e as comissões de relações exteriores são os ór
gãos técnicos. O Legislativoage para estabelecer
as normas do Regimento Interno. É algo que pode
perfeitamente ser regulamentado dentro do Regi
mento Interno das Casas do Congresso Nacional,
com muito mais segurança para o contexto da
Nação. Há um outro aspecto, que também se
faz muito presente hoje: é a questão dos parla
mentos europeus e parlamentos latino-america
nos, de que se está falando. No caso do Parla
mento europeu - cito, por exemplo, o critério
de normas mais ou menos vinculados à exposição
-que, dentro do parlamento, europeu as normas
elaboradas são auto-aplicáveis nos países mem
bros, dependo, no caso da França - isto varia
- da publicação no DIário Oficiei. No Parla
mento latino-americano, a Constituição deveria
estar estruturada nestas sugestões, com relação
também à previsão na elaboração de princípios
deste .capítulo da integração latino-americana 
Parlamento latino-americano - que está sendo
e tem sido objeto de debate, inclusive até da polí
tica externa brasileira, no núcleo de força Brasil
Argentina-Uruguai, com a perspectiva de que os
princípios ali surgidos sejam posteriormente es
tendidos a todos os demais países sul-americanos
e latino-americanos. Então, com isso, queria ape
nas fazer um comentário, e não fazer indagações,
mas deixa-los para o final, pela sua atualidade
e pelo tempo de que dispomos. Sei também que
ouviremos outra exposição.

A questão é com relação ao parlamento latino
americano, à integração latino-americana, sobre
e5llll questão do Direito Interno, pretendido pelos
Estados Unidos como norma intemacional.

o SR. CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO
- Minha idéia não foi propriamente transformar
o Direito Interno em norma internacional; ao con
trário, quis intemalizar o Direito Internacional, in
clusive para evitar a pretensão da jurisprudência
norte-americana, que chega a admitir que uma
lei revogue um tratado. Quando isso é feito, de
modo expresso, proponho qU'e se diga que o trata
do revoga a .leí, e não seja revogado por ela, a
exemplo da Constituição francesa. A incorpora
ção do Direito Internacional ao Direito Interno se
ria para aqueles casos em que a manifestação
de vontade do Brasil não fosse expressa. Nada
impediria que a jurisprudência viesse também a
dar um primado a essas normas. Mas seria um
campo deixado à jurisprudência. Perece-me que
é extremamente impossivel prever-se todas as hi
póteses ou tentar regulamentar tudo no texto
constitucional.

O outro problema que o nobre Constituinte
apresenta, e inclusive teve melhores professores
do que eu, porque estudou na Europa, com os
maiores internacionalistas, é à respeito da nova
ordem econômica internacional, que é algo que
deve contar também. Tenho pensado em colocar,
entre os princípios de a política externa, promover
a justiça social nas relações econômicas interna
cionais. Enfim, algo em que houvesse uma certa
abertura para a nova ordem econômica interna
cional.

A pergunta específica do eminente Constituinte
é sobre o problema da soberania e o chamado
Parlamento europeu ou latino-americano. lem
bro que existem constituições européias que che
gam a prever expressamente que competências
soberanas podem ser cedidas a organizações in
ternacionais. Este é um caso. Inclusive,se amanhã
criarmos um parlamento latinO-americano, ao ser
aprovado no Legislativo, tenho a impressão de
que a Constituição brasileira não viriaem nenhum
momento se opor. Mas se houvesse interesse,
poder-se-ia chegar a esse ponto. Lembro como
curiosidade - porque acho que no Brasil hoje
ainda não seria possível - que a Constituição
da Holanda determina: "um tratado aprovado por
três quartos do Parlamento dos Estados Gerais
revoga a Constituição". Portanto um dos meios
de se emendar a Constituição, na Holanda, através
de tratado. Acho que no Brasil isso ainda não
é possível. Parece-me que ainda vamos manter
a idéia de apreciação da constitucionalidade do
tratado, tese adotada em alguns países, como
nos Estados Unidos. E sentimos, aqui, como o
tema é delicado. A Suprema Corte norte-ame
ricana diz:"Eu posso declarar um tratado inconsti
tucional". O tratado tem efeito de lei. Na verdade,
em duzentos anos a Suprema Corte nunca decla
rou um tratado inconstitucional. Por quê? Porque
criaria problemas internacionais para o Estado.
Mas, ao mesmo tempo, mantém uma ameaça
ao Executivo e ao Senado, deixando expresso que,
caso queiram alterar a Constituição, isso poderá
cair.

Acho que, na realidade, é uma boa lembrança.
Ou se pode colocar na Constituição brasileira um
princípio de solidariedade latino-americana, co
mo existe, por exemplo, na atual Constituição do
Peru. A atual Constituição peruana tem um artigo
inteiro sobre promoção da solidariedade latino-a
mericana.

O SR. CONSmUlNTE ALUÍZIo BEZERRA
(Intervenção fora do microfone. Inaudível) - ...
base da intervenção na República Dominicana,
em 1965, uma intervenção militar a partir de um
organismo regional. Sempre tive a preocupação
de que, quando há intervenção num país sobe
rano, a partir de decisão de um organismo regio
nal, e que altera e prejudica a paz internacional,
somente um organismo da ONU, através do seu
Conselho de Segurança, poderia ter a visão mun
dial e a preocupação com relação à proteção da
paz internacional. Neste sentido, é a pergunta que
eu formulo: No caso da OEA, ao deliberar a inter
venção em São Domingos - e o Brasil, naquela
época, serviu de braço armado aos interesses nor
te-americanos - V.S· talvez possa verificar,com
sua visão de jurista, se poderíamos ver de forma
técnica, apesar de estarmos vinculados à OEA,
por um tratado. Esta é uma questão que trago
à apreciação da Constituinte porque se defendia
a proposta de um órgão regional poder deliberar
com relação à intervenção em qualquer país
membro. Essa atribuição caberia somente à Or
ganização das Nações Unidas, através do seu
Conselho de Segurança, dada a força do veto
de que dispõe os membros permanentes desse
Conselho?

O SR. CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO
- Concordo inteiramente, com o eminente Cons
tituinte. Todas as in~,'Venções armadas, ou ações
de polícia - hoj~ critica essa expressão, mas

vamos usá-Ia porqu; j mais simples -, na reài
dade, só podem ser tomadas pela ONU,pelo Con
selho de Segurança ou por recomendação da
Assembléia Geral, que é o que tem ocorrido na
prática. No caso da República Dominicana, a ação

. empreendida pela OEA foi, na época, realmente
censurada pela ONU Só não se aprovou um voto
de censura explícito no Conselho de Segurança
devido ao veto dos Estados Unidos. E é por essa
razão que sugeri que a colocação de tropas à
disposição de organizações internacionais fosse
feita com autorização do Legislativo,porque, nes
te caso, o Legislativo poderá dizer: "Acho a ação
da OEA", ou daquela organização do Caribe
Orientai, que permitiu a ação em Granada, uma
coisa inteiramente ilícita,também, em termos in
ternacionais." Mas, na realidade, parece-me que
a melhor posição seria colocar o controle do le
gislativo sempre que houvesse tropas a serem
enviadas ao exterior, seja para guerra, para con
flitos armados internacionais, para as chamadas
ações de polícia, seja para supervisão de tréguas, '
como a ONU usa, ou supervisão de armistícios.

O SR.PRESIDENTE(Roberto O'Ávila) - Conti
nuaremos com o debate, mas eu gostaria de ouvir
agora o fr0f. Vicente Marotta Rangel.

O SR. VICENTE MAROTTA RANGEL - Muito
obrigado, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, pelo
honroso convite a mim outorgado. Quero felicitar
os integrantes desta Subcomissão pelo interesse
que demonstram em tomo de uma temática que,
como muito bem disse o eminente Prof. Celso
Albuquerque Melo,é de extrema importância para
o nosso País.

Começo por dizer que o tema da soberania
geral, de certo modo, penetra em todos os qua
drantes da Constituição vigente e das anteriores,
e certamente irá permear os artigos da futura
Constituição. A rigor, aliás, o tema soberania, ou
a própria expressão, não necessitaria de estar ex
plicitado na Constituição, porque o Brasil é o Esta
do e, por ser o Estado, tem como caracterfstica
própria a soberania. Se examinarmos, por exem
plo, o texto da atual Constituição, vemos que o
substantivo soberania ou o adjetivo soberano pra
ticamente inexistem nas obras constitucionais.
Não há necessidade de empregá-Ias. O Brasil
existe, por conseguinte e soberano. Chamo a
atenção, todavia, para o fato de que o eminente
Prof. Afonso Arinos, no preâmbulo que elaborou
como proposta para a futura Constituição, achou
conveniente referir-se à soberania, dizendo que
"na ordem internacional, o Brasil, sem descurar
da defesa da sua soberania", e assim por diante.

Soberania, dizia um velho professor da minha
universidade é poder incontrastável de querer
coercitivamente competências. E este poder o
Brasil possui. Em verdade, com o decurso da
aproximação crescente dos países e da interde
pendência conseqüente, a soberania brasileira
não é mais a soberania absoluta que se poderia
proclamar, tal como existia nos a1bores da nossa
independência. É uma soberania que continua
a existir, mas não pode ignorar a realidade con
creta dos tempos atuais e aquele direito de guerra,
jus beIic, como corolário que emergia do con
ceito de soberania. Não podemos mais aceitá-lo.
A própria interdependência e convivência dos paí
ses reclama uma reformulação do conceito de
soberania, porque se for tomado numa acepção
absoluta acabará legitimando os atos de arbítrinc:
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dos Estados, conduzirá aos males da guerra, ao
flagelo de conflitos armados. Há necessidade, na
ordem internacional, de disciplinar qual é o arbí
trio de cada Estado. Mils estasoberania, que não
é absoluta, mas relativa, continua a sê-lo, porque
o Brasil dispõe desse poder incôntrastável de que
rer coercitivamente, fixar competências. Ainda
que o Brasil se vincule a organizações interna
cionais, corno é o caso da ONU, esse poder prima
cial de querer coercitivamente e de fixar compe
tências continua próprio do nosso País. Não há,
portanto, conflito entre o conceito de soberania
e interdependência.

O aparecimento de organizações internacionais
diminuiu, é certo, limitou, disciplinou o poder ab
soluto dos Estados, em razão de um bem comum
intemacional, que é necessário e que é condição
mesma para que o Estado se rnanifeste como
soberano, porque se não houvesse este sentido
de bem comum internacional, o próprio conceito
de soberania estaria apoucado ou vulnerado os
peíses estariam à mercê dos que fossem mais
fortes, e o conceito absoluto de soberania seria
urna ameaça ao nosso próprio Pais. Estaríamos
sujeitos às vicissituâes de um conflito armado
em que, realmente, soberano por excelência é
o Estado, provido de um poder mais forte e, mui
tas vezes, talvez tivéssemos que nos curvar ao
ímpacto poderoso da força armada de um Estado
superior, Mas a soberania continua a existirdentro
de uma acepção mais rica e vivificada, pela qual
nos declaramos soberanos, sem prejuízos, porém,
de c:o-participarmos da perspectiva de um bem
comum internacional, fato que apenas concorre
para: nos ajudar.

Em verdade, não há necessidade de o termo
soberanía ficar na Constituição, porque, é uma
conseqüência Ipso facto da existência do País.
Seria interessante, talvez, que no preâmbulo da
Constituição, alguns princípios sejam equaciona
dos, atinentes à ordem internacional. Nesse senti
do, creio que o preâmbulo redigido pelo Professor
Afonso Arinos, que, alías, é nosso mestre - fui
por ele examinado no meu concurso à cátedra
- colocou bem a matéria. Também se poderia
evitar, como passarei a expor, alguns senões que
me parecem graves, existentes no anteprojeto de
Constituição elaborado pela comissão, incumbida
de redigi-lo. Penso ser meu dever a eles fazer
alusão, sem prejuízo de render homenagem à
contribuição patriótica de todos quantos se inseri
ram no contexto deste trabalho aItamente signi
ficativo.

Não posso deixar, ao iniciar essas considera
ções, de fazer remissão também àquelas lições
que acabam de ser proferidas pelo eminente mes
tre Celso de Albuquerque Mello,com quem priva
mos de há muito e temos preocupações comuns
e princípios solidários. Em relação ao tema que
S. S' aflorou, permito-me, de passagem, trazer
consíderação adicional, no sentido de robustecer
teses por ele há pouco assentadas.

Se lermos a Constítuíçâo de nosso Pais, encon
traremos, em matéria de tratado internacional, as
disposições do art. 44, inciso I, e a do art. 81,
ínctso X, pelas quais se divisa ter o Constituinte
se preocupado com esse problema tãp bem equa
cionado pelo J1rof. Celso Albuquerque Mello, a
saber; o contrÕle que o Poder Legislativo deve
exercer em relação aos atos internacionais. Tanto
que houve aditamento, em relação à tradição das

Constituições brasileiras, à expressão tratados e
convenções, do termo, da expressão atos interna
cionais. Desejou-se, com isso, chamar a atenção
para o fato de que a vida internacional não se
cinge apenas a tratados e a convenções, como
bem há pouco disseram os ilustres Constituintes
que interviram no debate, assim como também
o fez o meu eminente mestre e colega Celso Albu
querque Mello.

Este é um ponto nuclear, que me permito inferir
e corroborar em relação à exposição que acaba
de ser feita. Em verdade, não basta esse acrés
cimo de atos internacionais, porque, como há
pouco se verificou na prática, o Congresso é sub
traido do controle de atos internacionais. Apesar
do avanço que a Emenda Constitucional n° 1 reve
la, ele ainda é insatisfatório. A vida internacional
é extremamente complexa, e dessa complexidade
se deram conta constituições contemporâneas
européias, como a da França, da Itália, da Repú
blica Federal da Alemanha, da Holanda. Em ver
dade, o Constituinte brasileiro descurou-se com
pletamente dessa contribuição extraordinária. O
que é indispensável é que a futura Constituição,
ao disciplinar essa matéria não se contente em
dizer, genericamente, tratados, convenções e atos
internacionais, porque a vida internacional exige
soluções urgentes e, nesse caro, é muito dificil
aguardar, às vezes, semanas, ou mesmo meses;
ou períodos mais curtos, por uma decisão do
Congresso.

Ora, é importante que a Constituição discipline
em que casos isto vai ocorrer. Permito-me lem
brar um caso concreto, de um tratado de comér
cio entre Brasil e Argentina, sobre frutas perecí
veis. Como aguardar em relação a laranjas e a
maçãs que o Congresso dê cumprimento explí
cito ao que está escrito nos dispositivos constitu
cionais que acabo de citar? É impossível. Então,
é preciso que se outorgue competência e controle
ao Congresso, mas que, ao mesmo tempo, se
discipline os casos em que, excepcionalmente,
o Poder Executivo possa atuar independentemen
te dessa autorização. Esses caros existem, e é
por essa razão que, sem embargo do que determi
nam as Constituições brasileiras, desde o Império,
e com mais razão da República, na prática, os
acordos executivos, self executlng agreements,
continuam a existir.

Essa disciplina é extremamente importante, e
a contribuição que acaba de dar o Prof. Celso
Albuquerque Mello, assim como a dos ilustres
Constituintes certamente será levada em conta
na futura Constituição. É indispensável que a
Constituição estabeleça, com clareza, em que ca
ros o Poder Executivo pode e deve atuar indepen
dentemente do Congresso, ainda que a poste
dod, como muito bem lembrou o Prof. Celso
Albuquerque Mello, em todos os caso em que
tenha conhecimento desses atos.

Voltando a um tema que, de certo modo, é
independente deste, permitir-me-ia tecer alguns
comentários sobre o anteprojeto da futura Consti
tuição, porque, na verdade, a atual Constituição
brasileira tem poucas disposições sobre a área
internacional. Menciono, de passagem, apenas o
art.7°,que foi,com muita razão, objeto de comen
tário do eminente Prof. Celso Albuquerque Mello,
com as considerações que me permito subscre
ver. E também aditando, em relação ao parágrafo
(mico que diz ser vedada a guerra de conquista,

eu diria: vedada a guerra de conquista ou de
agressão. Porque nem toda guerra de conquista
é guerra de agressão. Imagino a hipótese em que
um país seja agredido e que, como revide vencen
do então esse conflito armado, venha a ocupar
a terra de um outro pais. Suponha-se o caso do
conflito atualmente existente entre o Iraque e o
Irã, que um deles tenha sido agredido, e que seja
vencedor o Estado agredido. Este resolve então,
por via de conseqüência, ocupar parte do território
do Estado agressor. São atos que infringem a
Carta das Nações <lnidas:ACarta veda a agressão
e ressalta, porém, como sabemos perfeitamente,
a exceção da legítima defesa individual ou cole
tiva.

O mérito do anteprojeto da Constituição da Co
missão Afonro Arinos é estar, em tese, procu
rando completar disposições que a Constituição
atualmente enfeicha. Mas devo dizer que nem
sempre foi felíz e incorreria no risco de trazer
à futura Constituição disposições anódinas, que
talvez incidissem nesse pecado que, via de regra,
se ventila em relação ao anteprojeto, de extrema
prolixidade. Por exemplo, o art. 6° nada diz de
importante, é uma mera declaração que nada
crescenta ao texto da Constituição. Vou lê-lo para
submetê-lo ao critério e ao julgamento dos emi
nentes Srs. Constituintes.

"M 6° O Brasil participa da sociedade
internacional por meio de pactos, tratados
e acordos com Estados soberanos, dos orga
nismos internacionais e com as associações
relevantes de serviço a cada comunidade..."

É obvio que o Brasil participa da sociedade
ínternaclonal, por meio de pactos, de tratados,
de acordos com Estados soberanos, com orga
nismos internacionais. Então, é de se eliminar
esse art. 6°, que vai apenas onerar o corpo da
Constituição e se eventualmente tal disposição
vier dela constar como vicio da prolixidade.

Quanto ao art. 5°, que é muito importante em
relação à temática que estamos a considerar, teria
o mérito de buscar estabelecer alguns princípios
nas relações internacionais. Porém, mesmo esse
dispositivo está sujeito a argüições sérias, que pas
so, como exemplo, a ventilar.

O inciso 11I diZ: "O Brasil rege-se pelo princípio
da defesa à paz e por repúdio à guerra, à compe
tição armamentista e ao terrorismo". A questão
do repúdio à guerra é muito delicada, porque
é lícito ao Estado, às vezes, constrangidamente,
participar de uma guerra, como protagonista prin
cipal, no exercício do direito de defesa. O que
se condena é a guerra de agressão, é a guerra
de conquista. Porque, muitas vezes, o Estado par
ticipa de-uma guerra mlllgré JuI même, porque
ele é envolvido num conflito armado. Condenar
a guerra apenas, em qualquer circunstância, pare
ce-me que esta simples condenação deveria ser
objeto de uma reformulação ou de maior reconsi
deração. A guerra existe, devemos condená-la,
Mas devemos condenar determinado tipo de
guerra, ou então usar a expressão que, com muita
felicidade, o Professor Celso Albuquerque Mello
invocou: "guerra, conflito armado". Dizer00 pará
grafo texto da Constituição que, no caso de con
flitoannado que resulta de um ato do nosso País,
no exercício da própria defesa, esse ato não pode _
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, ser condenado como um princípio que rege rela
ções intemacionais.

O inciso IVtambém não é insuscetível de repa
ros. Diz ele:

"O Brasil rege nas relações intemacionais
pelo apoio às conquistas de independência
nacional de todos os povos" - e notem bem
- "em obediência aos princípios de autode
terminação e de respeito às minorias."

Ora, respeito às minorias, princípios acoplado
ao princípio do apoio às conquistas de indepen
dência nacional de todos os povos, tal junção
apresenta - e escrevi, aliás, a esse respeito 
inconveniência de mérito, pois daria a entender
que o Brasil, no plano intemacional, está a favore
cer a independência de coletívídades minoritárias.
Porque, vejam bem: apoio às conquistas de inde
pendência nacional de todos os povos, em obe
diência e respeito às minorias. Seria o propósito
- indago eu - da Comissão Afonso Arinos sus
tentar que o Brasil está comprometido com a
independência dos curdos, dos valões, dos fran
co-canadenses, dos bascos, dos galegos, de mo
do ainda ajustificar o fato de ter omitido no elenco
o princípio da não intervenção, básico nas rela
ções intemacionais e que não se inserem no cor
po, no articulado do anteprojeto? Além do mais,
o enunciado de princípios tem sempre o inconve
niente de nos evocar a necessidade de completar
esses princípios. E poderia ser uma cartilha imen
sa, como muito bem assinalou, há pouco, o Pro
fessor Celso Albuquerque Mello.

Quanto ao último inciso do anteprojeto, tam
bém ele merece criticas. Fala em intercâmbio das
conquistas tecnológicas, quando também se de
veria ditar o intercâmbio das conquistas tecnoló
gicas e científicas, porque é muito importante o
patrimônio científico e cultural da humanidade,
também creio que caberia uma alusão ao patri
mônio natural da humanidade, tendo em conta,
por exemplo, os recursos naturais dos fundos
oceânicos, que constituem, hoje, uma preocu
pação da sociedade internacional.

Em censura maior incide o mal cuidado art.
7°, pois em matéria de princípio de relações inter
nacionais afigura-se quase impossível enunciar
todos. Há pouco, o princípio da coexistência pací
fica, por exemplo, foi invocado pelo eminente Prof.
Celso Albuquerque Mello. Será que o nosso Pais
- veJbigratla- não estaria também vinculado
ao principio da não ingerência nos assuntos inter
nos de outros Estadós? Ou a solução pacifica
dos conflitos internacionais, que não estão referi
dos mas estão na Carta? Ou da abolição da agres
são, ou da dissolução dos blocos político-mili
tares, ou do estabelecimento de um sistema de
segurança coletiva, com vistas à criação de uma
ordem internacional capaz de assegurar a paz e
a justiça nas relações entre os povos? Ou do de
senvolvimento econômico, social e político de to
dos os povos, como há pouco foi muito bem
lembrado, numa ponderação trazida à baila por
um eminente Constituinte? Ou da igualdade sobe
rana de todos os ~dos? Ou do cumprimento
de boa-fé de todos os compromissos internacio
nais? Ou da promulgação das liberdades funda
mentais para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião? Ou de condenação da ameaça
e uso da força quanto à integridade territorial?
'Ou da independência política de qualquer Estado.

Em razão dessas ponderações, cabe-nos alvi
trar a supressão de disposição idêntica ou similar
à do art 5° do anteprojeto. Mas, se prevalecer
entendimento contrário, o que é compreensível,
este artigo deveria ser reformulado profundamen
te, para evitar os vícios que há pouco apontamos
e ser completado cdm outros principios funda
mentais nas relações internacionais do Brasil, in
corporados ao texto da Carta das Nações Unidas,
a todo o elenco de preceitos que dizem respeito
a direitos e deveres dos Estados, às relações ami
gáveis - como há pouco lembrou, com muita
pertinência o Prof. Celso Albuquerque Mello 
para que o artigo então se complete e tenha a
sua razão de ser nesse contexto.

Permito-me acrescentar a essas considerações,
ainda que rapidamente, sem pretender examiná
lo mais a fundo, um outro artigo que pensei fosse
interessante ser objeto de cogitação desta emi
nente Subcomissão. Refiro-me ao art. 4° da Cons
tituição, que declara incluírem-se entre os bens
da União a porção de terras devolutas, os lagos,
a plataforma continental, as terras ocupadas pelos
silvícolas, o mar territorial etc, pela razão seguinte:
embora tais disposições melhor se situem no âm
bito do título sobre o Estado Federal- e nesse
particular há mérito da Comissão Afonso Arinos
fazê-lo - e não devessem figurar nas disposições
referentes aos princípios fundamentais do Brasil,
eles têm, entretanto, seu reflexo na ordem interna
cional. Porque quando dizemos, por exemplo, na
Constituição, que pertence à União o mar patri
monial - como diz, por exemplo, o anteprojeto
Afonso Arinos - ele introduz um conceito que
tem reflexo na ordem internacional.

Não vou me alongar na critica a dispositivos
concernentes ao que propõe o anteprojeto da Co
missão Afonso Arinos, em relação ao tema versa
do no art. 4° da Emenda Constitucional rr 1, mas
gostaria de, por exemplo, citar que a expressão
"mar patrimonial" é inteiramente desajeitada,
anacrônica. Falar em patrimonial, hoje, na Consti
tuição brasileira, realmente não tem sentido. Co
mo é sabido, o conceito foi substituído por outro,
próprio, específico, embora radicado no conceito
histórico de mar patrimonial. Hoje não se fala
mais em mar patrimonial. Evidentemente, fala-se
em zona econômica exclusiva.

Há também no anteprojeto da Comissão Afon
so Arinos propostas que têm conseqüências mui
to sérias em relação à ordem intemacional. O
tema é comum ao problema da estrutura do Esta
do Federal e à ordem intemacional.

Sr. Presidente, neste momento, tendo em conta
o adiantado da hora, eu me cinjo a este ponto.
Mas, gostaria de alertar para que, numa ocasião
oportuna, a Comissão se debruçasse no exame
dessa problemática. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)-Muito
obrigado, nobre professor.

Passo a palavra ao Constituinte AluizioBezerra,
que lhe fará uma pergunta.

O SR. CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA
Observando a questão, vamo-nos apercebendo
de que esse problema da soberania e das relações
internacionais, é extremamente rico e vasto. Esta
etapa histórica relativa ao problema do exercício
da soberania e das relações ínternacíonais, se
constitui realmente num problema muito impor
tante.

Hoje,temos no plano teórico e na área de princí
pios, a colocação do exercício da soberania, que
é bem definido em torno do princípio da autode
terminação e da não-ingerência nos assuntos in
temos de cada país. Ou seja, consideramos que
cada povo é o arquiteto da sua História. .

Vimos que essa questão, hoje, é extremamente
conturbada pelo exemplo concreto a que estamos
assistindo na América Central, quando uma gran
de potência militar e econômica chega ao absur
do, por exemplo, de aprovar, através de leis inter
nas do seu pais, o terrorismo de Estado ou a
guerra não-declarada com nação com a qual
mantém plenas relações diplomáticas: é o caso
dos Estados Unidos com relação à Nicarágua.

Comentando essa questão - porque ainda va
mos trazer o nosso ponto de vista - é aprovada
no Congresso norte-americano uma lei para fi
nanciar a luta pela derrubada do poder de um
govemo legitimamente constituído por eleições,
como é o caso da Nicarágua, e, por outro lado,
se libera recursos para essas ações.

Temos ainda o exemplo da maior potência
mundial, que se dizdemocrática, com seu poderio
econômico e militar, chegar ao ponto de eliminar
um símbolo de nação - como muito bem citou
o Prof. Celso - que foi Granada. Um símbolo
de nação, onde todos esses princípios foram joga
dos por terra.

E hoje vivemos o problema da guerra na área
econômica. A soberania é exercida, por exemplo,
na proteção do território. Mas quando se trata
do desenvolvimento econômico, tema muito atual
- vivemos a questão do problema da infonnática
- o País procura definir um critério para a sua
economia, no que dizrespeito aos pequenos com
putadores, à tecnologia de ponta nessa área e
é ameaçado externamente por uma potência mili
tar. É uma forma do exercício da soberania na
área da economia, da tecnologia, onde há a inter-
ferência. .

Essas observações em relação ao problema
da soberania são apenas uma retrospectiva entre
os princípios e a realidade que vivemos em nosso
próprio Continente.

As nações que vão definindo o seu desenvol
vimento vão se defendendo tecnologicamente,
evoluindo, e passam por uma forma de definir
a soberania do pais ao traçar o seu processo de
desenvolvimento.

O Peru, hoje - país vizinho ao nosso - no
caso da dívida extema, apoia-se na soberania. Ou
vivários discursos do PresidenteAIIanGarcia, sus
tentando que a sua nação defende, de maneira
soberana, o processo de pagamento da divida.
O pais não tinha condições de pagar os 5 bilhões
e 650 milhões de dólares no ano de 1986, porque
correspondia a 170% de suas exportações. Na
defesa dos inJ;eresses do povo peruano, ele reco
nhecia a co-responsabilidade da dívida, mas, s0
beranamente, a nação decidia pagar apenas 10%
sobre as exportações tradicionais, para garantir
o crescimento do seu país, bem como os empre
gos e o desenvolvimento da economia do Peru.

Hoje, vivemos situação igual no Brasil - para
citar a questão de soberania - com uma dívida
externa de 11O bilhões de dólares e interesses
que chegam a 13 bilhões de dólares, a balança
comercial está completamente comprometida.
Ou se assegura o desenvolvimento, com o cresci
mento de 7,5%, porcentagem capaz de assumir
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a taxa de emprego, a estrutura educacional, de
saúde etc., ou vamos ter de pagar? A dívida é
umal decisão soberana.

O Peru coloca esta questão de soberania, por
sinal muito atual, para solucionar a divida. hoje.
É uma expressão de forma, uma expressão do
exerc:ício da soberania, e o governo peruano a
resolver, Temos outros resultados que não estão
bem colocados, mas servem como ilustração.

Eirnve no Ministério da Economia do Peru e
apreciei que, com essa nova política, de pagar
até 10% sobre as exportações não tradicionais,
no Imo de 1986 reduziram a inflação de 160%
parai53%, criaram cem mil empregos, e a reserva
de 900 milhões de dólares, dobrou para 1 bilhão
e 800 mil dólares, ficando o crescimento do PNB
entre 8,5% a 9%.

Quero apenas demonstrar que esta questão da
divida externa, hoje é o tema básico nas corfe
rêndas. Observei isto quando estive na Confe
renda da COPPAL, em Lima, com trinta partidos
poIí1icos, representando vinte nações. A questão
principal foi o problema da dívida externa, uma
dasbases de integração latino-americano. Definiu
então o Peru que se pague de maneira soberana,
só 10% para garantir o desenvolvimento do seu
povo. De outro lado, os bancos internacionais ma
nifestavam-se em Washington, sugerindo até in
tervenção com um golpe militar no país.

R'egistro esta questão, porque realmente o Pro- ,
fessor definiu com excelente técnica jurídica os
tópicos que desenvolveu aqui. Neste sentido só
me cingi à questão da soberania, trazendo o caso

, de Granada e da Nicarágua, em que um país
aprova leis internas para desestabilizar, ou seja,
para exercer o terrorismo de Estado. É terrorismo
de Estado, uma vez que não existe guerra decla
rada. Os EUA mantêm relações diplomáticas ple
nas com aquele país, e aprovam o terrorismo
para desestabilizar nações soberanas, legitima
mente criadas. Poderíamos citar a situação da
eYOIiução da tecnologia que, no caso do Brasil,
se insere com relação à tecnologia de ponta 
no 'caso dos minicomputadores - e também o
proIt>lema da divida externa, como é colocado pelo
Presidente AIIanGarcia, questão que parece atin
gir a todos os países latino-americanos. Eram es
sas as minhas observações com relação à questão
da atualidade.

OSR. VICENTEMAROTIA RANGEL-Se me
permite, eminente Senador e Constituinte, V.Ex'
teceu considerações apropriadas, pelo que agra
deço. Desejo, porém, abrir um parênteses, para
dizer que, no momento, não sou mais Diretor
da Faculdade de Direito, como foi dito na apresen
taçâo, Meu mandato inspirou há algumas sema
nas, mas sou Chefe do Departamento de Direito
Internacional da Universidade de São Paulo. Nesta
condição permíto-rne invocar, em relação ao te
ma da América Central, que V.Ex' tão bem focali
zou, um fato extremamente honroso para a civili
zaçáo contemporânea e para o prestígio do direito
internacional. Consiste numa sentença da Corte
lnternacional de Justiça, praticamente acolhida
por unanimidade, que condenou os Estados Uni
dos por atos infringentes da ordem internacional.
Esta decisão merece referência especial tanto
porque os fatos da Nicarágua foram menciona
dos, como porque nos faz compreender que,
mesmo quandoo a soberania de um país possa
ser vulnerada, há condições atuais, na vida inter-

nacional, como ocorre também na ordem interna,
de se profligar o ato infringente desta ordem. Tive
ocasião de estudar e examinar com muito cuida
do esta decisão, recentemente publicada no In
tematlonal Legal Materiais e acabei realmente
por compreender por que um eminente Professor
de Direito Internacional dos EstadosUnidos Kel
vin OIiver, ao me escrever uma carta, depois que
a sentença foi proferida e, no momento em que
iniciava um curso na Austria, dizia-me: "Vou co
meçar um curso de Direito Internacional, mas,
como Professor de nacionalidade americana, me
sinto profundamente envergonhado".

Esta vergonha de um professor eu a invoco,
também, para tecer considerações de certo modo
elogiosas aos Estados Unidos porque, de um pon
to de vista o governo é extremamente censurável,
sabemos que atualmente o Congresso passou
gradualmente a exercer contole sobre suas deci
sões, tendo em vista as conseqüências interna
cionais de um ato e que, segundo a Corte interna
cional de Justiça, deve redundar em pagamento
de indenização à Nicarágua, para mostrar como
a sociedade americana é extremamente pluralista
e permite, felizmente, a vitalidade de fazer críticas
ao próprio governo.

Recentemente, como bem sabe o Prof. Celso
Albuquerque Mello Amerlcan Sodety interna
cional Law reuniu-se nos Estados Unidos e o
tema básico foi exatamente a análise das decisões
do governo. Segundo informações que tenho dos
que participaram, houve críticas contundentes
aos Estados Unidos e elogios à Corte. Necessário
dizer também que os que os mais eminentes ad
vogados favoráveis à Nicarágua se recrutaram en
tre professores dos Estados Unidos. O que signi
fica dizer que advogados norte-americanos, de
fenderam a Nicarágua contra o seu próprio gover
no, para mostrar como a consciência civilizada
e jurídica das unidades americanas não. compac
tuava com o ato positivamente de agressão e de
infringência da soberania daquele país.

o SR. CONSTITUINTE ALufzIO BEZERRA
Queria apenas trazer um testemunho de progres
so, da consciência humanitária, dizendo que, em
Israel, a maior advogada dos palestinos é uma
judia.

O SR. VICENTE MAROTTARANGEL- Estas
considerações do eminente Senador e Constituin
te acabam por esclarecer, na verdade - e é esta
sua tese também - que o primado da soberania,
na vida no país, é essencial, não é incompatível
com os princípios que regem a ordem interna
cional. Quanto à parte da economia, na verdade
estamos num processo de desenvolvimento de
normas que o Direito Econômico Internacional
está pouco a pouco elaborando. A idéia de uma
justiça social internacional já se inscreve na Carta
de Direitos e Deveres Econômicos da ONU e em
várias resoluções das Nações Unidas. É com base
nelas que, tenho a impressão, o Governo brasileiro
tem possibIlidade para, no plano das relações in
ternacionais, poder sustentar a sua defesa, even
tualmente, em foro internacional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Passo
a palavra ao Constituinte Sarney Filho.

O SR. CONSTITOINTE SARNEYALHO - De
sejo cumprimentar o Prof. VICenteMarotta Rangel
pela brilhllnte elqXlIiçio, bem como parabenizar

o Presidente desta Subcomissão, pela feliz idea
de ter convocado, na manhã de hoje, os Profes
sores Celso Albuquerque Mello e Vicente Marotta
Rangel. As duas brilhantes exposições que, de
certo modo se complementam, serão de muita
valia para os trabalhos da Subcomissão.

Pessoalmente, com toda franqueza, confesso
que aprendi muito hoje, e que, certamente, tenta
rei traduzir esses conhecimentos da melhor ma
neira possível, dentro da missão de parlamentar,
cuja finalidade é servir de elo entre a vontade
da Nação e o que a Constituinte deverá escrever
na nova Carta.

Tenho algumas perguntas que me foram suge
ridas pela Assessoria e que, tenho certeza, serão,
também, de grande utilidade para todos. Masco
mo o tempo já vai longe, e as perguntas estão
datilografadas, passo-as aos ilustres professores
para que eles, depois entreguem as respostas à
Subcomissão. Quero aínda dizer que esta foi uma
manhã feliz e produtiva, e ao fazê-lo acredito re
presentar o sentimento de todos os parlamentares
presentes.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Agra
deço ao nobre Constituinte Sarney Filho pelas
palavras, e tenho certeza de que elas são detodos
nós não só dos Constituintes, como dos nossos
assessores que também colaboraram no convite.
Passo a Presidência ao Vice-Presidente AluízioBe
zerra, para também fazer uma pergunta ao Prof.
Vicente Marotta Rangel.

Não repetirei as palavras do Constituinte Sarney
Filho, pelo brilhantismo da sua exposição, nem
as do Prof. Celso Albuquerque Mello. Todos
aprendemos muito e, tenho certeza, esses princí
pios serão incorporados à nossa Constituição.
Talvez por cacoete jornalístico, apresento uma
questão que me ocorreu ontem à noite, quando
encontrei um Diretor do Banco Mundial, em mis
são no Brasil. Ele me diziaque o Fundo Monetário,
quando faz, entre aspas, o controle da nossa eco
nomia, vai menos a fundo nas questões do que
o próprio Banco Mundial, que a médio e a longo
prazo terá um controle muito maior da nossa eco
nomia. Minha pergunta é: o que significa um díre
tor americano do Banco Mundial estar no nosso
País, fazendo uma auditoria da nossa economia?
Até que ponto a nossa Constituição, como disse
bem o Prof. Celso Mello, poderia, de certa forma,
não deixar que isso ocorresse, em benefício da
nossa soberania?

O SR. VICENTE MAROTIA RANGEL- Agro
deço ao ilustre Presidente a pergunta que foi feita
também a mim. Devo dizer que causa espécie
o fato relatado por S. Ex" Evidentemente, para
que pudéssemos dar uma resposta abalizada, era
mister novamente examinar o teor das conven
ções constitutivas do Banco Mundial e do Fundo
Monetário IntemaiconaI. É de se supor que dispor
de seções existam que poderia, eventualmente,
dar garida a tais atos. Mas, de certo modo, pare
cem-me extremamente estranhos e surpreenden
tes, porque, na verdade, não é de se supor que
os Estados tenham abdicado da sua soberania
nesse particular.

Pelo que conheço do Estatuto do Banco Mun
dial e do Fundo Monetário Internacional, náo há
disposição que possa permitir essa ingerência,
mesmo porque acredito que ela serill repelida
pelos países, no momento em que negociaIIerr
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as convenções repectivas. Este é um ponto impor
tante, e me permito dizer que, de fato, causa espé
cie. Creio que o Governo não deveria aceitar essa
ingerência. Entretanto, o fato de ser eventualmen
te um diretor de nacionalidade americana não
significaria que, necessariamente, como se sabe
bem, fosse uma ingerência de um outro país,
porque, na verdade, ele deveria vir, nesse ato que
se propõe a fazer, como representante da organi
zação internacional, como um funcionário dessa
organização. O problema, portanto, não se equa
cionaria nas relações entre Brasil e Estados Uni
dos, mas nas relações entre Brasil e Fundo Mone
tário Internacional e Banco Internacional do De
senvolvimento.

Há, por outro lado, atos pertinentes a esses
organismos que se oferecem ao assentimento
dos países interessados. Pessoalmente, tive oca
sião de, mais uma vez, opor-me ao sistema de
arbitragem internacional, em relação a atos de
comércio que se vinculem a tais organismos. Por
que, como se sabe, pessoaImente, endosso essa
posição, sou a favor de uma atividade dos proces
sos de arbitragem na ordem internacional, quer
em relação à solução pacífica de litígios entre
Estados como também a temas que se colocam
numa ordem transnacional, isto é, numa zona
cinzenta entre relações de Estados, Estados e em
presas, e assim por diante. Porque da análise de
tais atos, tive ocasião de verificar que quem vai
nomear o presidente dessas comissões de arbitra
gem é precisamente o Diretor do Fundo Mone
tário Internacional, que passa, por razão do con
trole exercido pelos países providos de cotas mais
elevadas, a ter um poder muito grande de influen
ciar a designação do superávit

Direi,em suma, que esse ato me parece estra
nho. Pelo que conheço das disposições dos esta
tutoscon~sdeambasasorganizações,não

é aceitável que isso ocorra. É um ato infringente
. de soberania. Admite-se que elas possam solicitar

informações, mas a maneira de fazê-lo também
deve obedecer a certas normas e procedimentos
que não podem ser consistentes em atos infrin
gentes de soberania. A maneira de visitar, de per
querir arquivos de Ministérios,é inaceitável. Posso
compreender que um organismo internacional
solicite informações. A OIT, por exemplo, está
constantemente solicitando dados de Estados
que eventualmente são descumpridores de con
venções internacionais do trabalho, ou então,
omissos, no tocante à celebração, à assinatura
dessas convenções. Mas nunca virao próprio país,
ao âmago do seu governo, no foro íntimo daquilo
que é o poder próprio e específico do Estado,
que é a própria razão de ser do Governo, que
é soberania, para atos de fiscalização. Parece-me
estranho. E não creio que os atos constitutivos,
pelo que conheço de memória, possam autorizar
tais atos que não devem ser aceitos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - O
Prof. Celso Albuquerque Mello responderá as
questões.

O SR. CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO
- Da primeira pergunta consta: "Como definir
o território, com base física, da soberania brasi
leira?" A segunda fala da delimitação do mar terri
torial. E a terceira, da zona econômica exclusiva.
Em outras palavras, penso que as três estão en-

. gIobadas numa única pergunta.

Acho que a Cc;mstituição não deveria entrar em
medida do mar territorial. Ela poderia dar uma
definição genérica. O território brasileiro é aquele
definido na sua legislação e em convenções inter
nacionais. É claro que o mar territorial entra no
território brasileiro.

Quanto à zona econômica exclusiva, o expert
é o Prof.VicenteMarotta Rangel. E sabemos como
se discute, até hoje, se ela faz parte do território
do Estado, ou não. Não há, parece-me, um acordo
sobre isto.

A outra pergunta diz: "Deve haver em nossa
Constituição alguma disposição do tipo daquelas
Constituições da França, da Itália, da República
Democrática Alemã, que se referem a limitações,
transferências ou delegações de soberania, com
vistas à manutenção da paz?" Se a resposta for
positiva, como estabelecer as competências brasi
leiras intransferíveis? Com toda franqueza, acho
que isso não deveria constar da nossa Consti
tuição. É uma questão avançada, reconheço. Mas
pergunto: será que o Brasil está preparado para
isto? Por que as demais Constituições não defi
nem o que é transferível. Elas dizem, de maneira
genérica, o que é possível transferir e que terá
de ser aprovado, obviamente, pelo Poder Legis
lativo. Mas ela não define: isso é transferível ou
intransferível, porque a decisão depende da inte
gração da ordem internacional. Não sei se o Prof.
Vicente Marotta Rangel concorde comigo.

A outra pergunta é se deveríamos delimitar as
pessoas capazes de representar externamente o
Brasil. Acho que não. Em todos os países do
mundo, o cargo de embaixador é de confiança
do Presidente da República, porque cabe ao Poder
Executivo a formulação da politica externa. Enten
do que já existe um procedimento no Brasil: o
embaixador deve ter 35 anos, aprovação pelo Se
nado, deve ser sabatinado pela Comissão de Rela
ções Exteriores do Senado. Acho que não deveria
ficar exclusivamente no âmbito do Itamarati. Isso
realmente é necessário. Se V.S· quiser se mani
festar...

O SR. VICENTE MAROTIA RANGEL- Em
relação a esse primeiro conjunto - e me valho
da ressonância das considerações que acabam
de ser tecidas - em grande parte, acompanho
o eminente Prof. Celso Albuquerque Mello. Creio
que não há necessidade de definir o território bra
sileiro.Como disse há pouco, em matéria de sobe
rania, é porque é. O território brasileiro não precisa
de ser delimitado para ser nosso território. Nunca
as Constituições brasileiras se preocuparam em
fazê-lo. E ninguém duvida que temos o nosso
território, tal qual ele se apresenta. E talvez até
inconveniente, porque existe, na ordem interna
cional, uma certa evolução. Até há pouco, por
exemplo, não se cogitava da zona econômica ex
clusiva. Não se trata de território, mas de progra
mas decorrentes da exploração dos fundos oceâ
nicos que, evidentemente, não são território brasi
leiro. Mas existia uma certa evolução e, por isso,
realmente, é inconveniente, e não é também da
sistemática das constituições, a não ser excepcio
nalmente, definirterritório. Ele não deve ser defini
do, não há necessidade. O território é aéreo, é
terrestre, é marítimo, é fluvial, é o território que
o Brasil tem. É inquestionável. Delimitá-loé incon
veniente, porque poderia dar margem, eventual
mente, a algumas dúvidas que não temos. O terri
tóflo brasileiro é inquebrantável.

O SR. CONSmUINTE ALufzIO BEZERRA
Como estou de saída, quero dizero seguinte: dado
o problema do avanço dos meios de utilização,
temos a questão do uso da zona econômica exclu
siva, o território determinado. Mas a questão do
espaço aéreo, algumas nações já definiram, por
exemplo, até a estratosfera - há algumas consti
tuições, que já examinei, definindo a estratosfera,
por causa dos efeitos que pode refletir na vida,
inclusive até na produção agrícola de cada Pais.
Esta a observação, pela oportunidade do momen
to.

O SR. CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO
- Para reforçar a posição do Prof.VicenteMarotta
Rangel, digo o seguinte: a própria questão do
espaço aéreo é algo que mudou. Antigamente,
uaque ad caelum, não tinha limites. Hoje, já se
reconhece que o espaço exterior pertence à co
munidade internacional, e os americanos e sovié
ticos estão tentando defini-lo. Se limitarmos isto,
amanhã poderemos eventualmente dificultar a
adesão do Brasil a um tratado de limitação do
espaço aéreo, ou do espaço marítimo.

O SR. VICENTEMAROTIA RANGEL - O in
conveniente também me parece manifesto. Dou
um exemplo atinente às Constituições do Peru
e do Equador que falam, por exemplo, em mar
territorial de 200 milhas. O que está impedindo
estes dois países, embora o queiram, de participar
da Convenção Internacional das Nações Unidas
sobre Direito do Maré um problema interno, mui
to grave. A Convenção restringiu a extensão do
mar territorial, na América Latina, a 200 milhas,
mas em uma parte desses países ela traz outros
beneãcíos quanto à extensão da plataforma conti·
nental e quanto à exploração dos fundos oceâ
nicos. Conheço o que se passa no Peru e no
Equador suficientemente para dizer que esse é
um problema crucial, porque teriam que emendar
a Constituição. Então, trata-se de área em que
não há necessidade de zelo, em que há mutações,
em que surgem com o progresso tecnológico
novas condições de aproveitamento espacial, ter
restre, aéreo e marítimo, que não convém sejam
explicitados na Constituição. Penso que não seria
conveniente. É melhor deixar talvez para a legisla
ção ordinária ou - quem sabe? - até comple
mentar, más não para a Constituição.

Em relação ao que acaba de dizer o Prof. Celso
Albuquerque Mello, subscrevo brevltatis causa
- e não apenas por razão de brevidade, mas
também quanto ao mérito - a questão de restri
ção a pessoas capazes de representar externa
mente o Brasil. Creio que, no tocante ao processo
de escolha, de aprovação do representante diplo
mático, do embaixador, por exemplo, são neces
sáríos critérios talvez mais precisos, mas nunca
restringir o embaixador, que mereceu confiança
do Executivo e do Legislativo.Por causa do pro
cesso de aprovação, ele não deve eventualmente
ter limitado o dinamismo de sua atuação.

Em relação à zona econômica exclusiva, é ma
téria um pouco difícil de ser respondida, porque,
como V.Ex"" sabem, a zona econômica exclusiva
não é nem mar territorial nem alto mar. E haverá
uma prática que evoluirá, estou convencido disto,
em favor da territorialização da zona econômica
exclusiva. Colocar isso na Constituição, agora, é
um pouco prematuro até em relação ao processo
de aperfeiçoamento das normas internacionais.
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Não há necessidade. O que não é necessário não
convém pôr na Constituição, porque, de certo
modo, nos limita a nós mesmos.

Nã,o há necessidade. Mar territorial já figura;
plataforma continental já figura no texto constitu
cional. Não há necessidade mais de constar, por
que todo Estado tem um mar territorial. Todo
Estado que seja costeiro, possui a plataforma con
tinental, que é um prolongamento natural do seu
território. Não há necessidade de figurar. Já que
consta, talvez se repita, mas não há que aditar
muita coisa. Como faz, por exemplo, de maneira
extremamente exaustiva, minuciosa, prolixa o an
tepmjeto da Comissão Afonso Arinos.

Hii coincidências, também, na ordem interna,
porque quando digo, por exemplo, que compe
tem à União os recursos subterrâneos, os recursos
do subsolo, ou quando digo que competem à
União, também, cavidades subterrâneas, e assim
por diante, há problemas importantes em relação
à dístríbuíçâo de poder, de competências e territó
rios, entre Estados, Municípios e União, com con
seqüências que exigem reflexões de aprofunda
mento. Muito obrigado.

o SR. CELSO DE ALBOQUERQUE MELO 
Vou-me permitir uma pequena observação, e
acho que falarei também pelo Prof. Vicente Ma
rol.tél Rangel. Como Professor de Direito Interna
cional, discípulo do nosso Prof. Vicente Marotta
Rangel, quero lembrar aos eminentes Constituin
tes é que há necessidade de uma precisão termi
nológica na Constituição. E tenho a impressão
de que estamos à disposição de S. Ex'" para, no
futuro, evitar dúvidas, porque as imprecisões, na
Comissão Afonso Arinos, são terríveis, realmente
ínvíávels. Não sei se o professor concorda, mas
coloco-me à disposição da Subcomissão. Se o
Professor Marotta Rangel estiver disposto podere
mos passar um dia aqui e fazer com que, pelo
menos, haja, realmente, precisão jurídica. Diz um
autor francês que terminologia, em Direito, é um
assunto muito sério, no qual geralmente o leigo
ou ()politico não pensa, porque ele está pensando
na Imidade, de um modo genérico, quando, na
realidllde, juridicamente isso é muito sério.

Há ainda duas perguntas que, acho, podem
ser respondidas juntas. "Pensa V.Ex"que o texto
constitucional deve explicitar princípios de rela
ções internacionais, ou fazer referências aos prin
cípios da Carta da ONU, da OEA, da Declaração
de Princípio sobre Relações Amistosas entre Esta
dos ou, ainda, incluir o ideário da Carta dos Direi
tos e Deveres Econômicos do Estado?!!

() Prof. Vicente Marotta Rangel fez uma obser
vação inteiramente procedente. É que corremos
o rísco de fazer uma Constituição inteira com
esses princípios. Na realidade, há uma coisa curio
sa. Por exemplo, a Declaração sobre Princípios,
sobre Relações Amistosas, de um modo geral,
repete os princípios da Carta da ONU. Acho que
se o Brasil, se a Constituição colocar os princípios
da Carta da ONU ou os da Declaração, já são
princípios básicos. Quanto à Carta de Direito e
Deveres Econômicos do Estado, esta é imensa.
Mai', talvez se pudesse dar uma fórmula genérica,
corno lembrou o Prof. Vicente Marotta Rangel,
à icléiade justiça social; promover a justiça social
nas relações econômicas internacionais. Uma fór
mula genérica, porque senãovai-se entrar na idéia
de igualdad~ a ser compensada, e por aí afora.
E ~ícaria ditrcil.

Outra pergunta: se deveria haver relacionamen
to privilegiado com países da América Latina ou
os membros da comunidade lusófona? Confesso
que acho que não. O Brasíl é cosmopolita pela
sua vocação de grande potência. Stefan Zweig
já dizia que o "Brasil é o País do futuro", há qua
renta anos. E o futuro não chega para nós. Mas
de qualquer maneira, é uma esperança. Costumo
dizer a meus filhos que os netos dos netos deles,
provavelmente, verão este futuro.

Mas acho que não caberia a nós estabelecer
um relacionamento especial com Portugal. Se ele
quiser, amanhã, promover a solidariedade latino
americana, não vejo problema, mas não acho as
sim tão importante.

E a última pergunta, que me parece a mais
difícilde ser trabalhada. "Pensa V.Ex"que a nova
Constituição deve enunciar parâmetros sobre pro
blema da imunidade dos Estados, das empresas
públicas estrangeiras, da jurisdição local. E pre
ciso lembrar que isto já está estabelecido em nor
mas internaciOnais. Inclusive a nossa Comissão
Jurídica Interamericana, que tem sede no Rio de
Janeiro, e é órgão da OEA, já tem um projeto
de convenção feito por um eminente professor
de Montevidéu. E acho que, na verdade, não deve
ríamos entrar nesse tema. O que se poderia fazer,
talvez, no meu ponto de vista, seria, nos casos
em que o Brasil tiver imunidade de jurisdição,
ele só poderá renunciar a ela se houver consen
timento do Congresso Nacional. Mas não estabe
lecermos a imunidade de jurisdição dos demais
países, por exemplo. Ou dizer: a empresa pública
brasileira tem esta ou aquela imunidade, quando,
na realidade, a tendência hoje é outra. O mundo
europeu, por exemplo, já fez uma convenção no
Conselho da Europa sobre isso, e a própria Grã
Bretanha foi o último dos moicanos a cair dentro
de uma imunidade relativa. A legislação da Grã
Bretanha já copia um pouco a legislação ameri
cana de uma imunidade relativa, não dando imu
nidade para os chamados atos de comércio.

O SR. VICENTEMAROTTA RANGEL- Nada
teria a acrescentar às palavras do Prof. Celso Albu
querque Mello, porque ninguém poderia dizê-las
de maneira tão clara, brilhante, quanto acaba de
fazer. Permito-me apenas subscrever as suas pala
vras.

O SR. CONSmUINTE SARNEYFILHO- Sr.
Presidente, ilustres conferencistas, infelizmente te
nho que sair do tema da nossa manhã de audiên
cia pública e quero deixar registrado, para poste
rior discussão, que evidentemente terá o nosso
repúdio o Ato na9, da Mesa, datado de 22-4-1987,
no qual, no § 50do art. 10, está escrito:

"Não serão requisitados passagens inter
nacionais."

Sr. Presidente, como bem se sabe e foi publi
cado amplamente na imprensa, era desejo desta
Subcomissão, como uma a única que trata das
Relações Externas, principalmente, tendo em vista
o problema da dívida externa, convidar para que
aqui viessem se pronunciar, por exemplo, o Minis
tro da Fazenda do Peru, o Secretário da Fazenda
do México,a fim de que pudéssemos sentir como
é dado o tratamento, em termos constitucionais
à dívida externa destes países, que têm visão dife
rente da nossa sobre o assunto. Como foi dito,
o Peru e não sei se por texto constitucional, ou

de que maneira - só está pagando 10% das
exportações de artigos não tradicionais. O México,
todos sabemos, tem uma política ortodoxa em
relação ao pagamento da dívida externa. Eviden
temente, este Ato da Mesa vai contra, especifica
mente, ao desejo desta Subcomissão. Quero re
gistrar o mais veemente repúdio, e dizer que ato
dessa natureza, que, inclusive, foi assinado pelo
ilustre Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Deputado Ulysses Guimarães, ad referen
dum, dos Constituintes - a Mesa nem tomou
conhecimento - tem a nítida direção de proibir
que esta Subcomissão exerça o seu intuito de
ouvir diversas pessoas e entidades, sejam elas
brasileiras ou não, deSde que possam ajudar-nos
a fazer uma Constituição moderna, contempo
rânea e, acima de tudo, que se identifique com
o desejo da Nação. Estas as palavras que queria
deixar registradas, pedindo desculpas aos ilustres
conferencistas, porque este assunto não deveria
ter sido levantado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Obri
gado a V. Ex"Para encerrar a sessão, agradeço,
mais uma vez, a valiosa contribuição dos emi
nentes Profs. Celso de Albuquerque Melloe Vicen
te Mar6tta Rangel. O Prof. Celso, já o conhecia.
O Prof. Marotta, apesar de lecionar na escola que
frequentei, não o conhecia pessoalmente. Quan
do os nomes de V. S" foram aqui levantados,
nossos 'dois assessores parabenizaram-nos pela
escolha. Tenho certeza de que todos teremos um
profundo aproveitamento das conferências que
V.S" proferiram.

Registro nesta Ata a importância histórica do
depoimento de V. S" Muito obrigado.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 10 horas da manhã. Está encer
rada a reunião.

4" Reunião, reaUzadaem 29 de abril de 1987
3" Reunião'de Audlênda PúbUca

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala "D1" do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionais, sob
a Presidência do Constituinte Roberto D'Ávila,
com a presença dos seguintes Constituintes: Alui·
zio Bezerra e Antonio Ferreira - Vice-Presidentes,
Milton Uma, LuizViana Neto, Paulo Macarini, Aé
cio Neves, Francisco Rollemberg, membros da
Subcomissão, e Luiz Salomão. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos. Ata:Por solicitação do Senhor Cons
tituinte Luiz Viana Neto, foi dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior e a mesma considerada
aprovada. Expediente: Foi dado conhecimento
aos presentes do seguinte expediente recebido:
Ofícios nOS 76, 100 e 124, do Senhor Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, encarni
nhando as sugestões de números: a) 650-5 (au
tor: Constituinte Siqueira Campos, assunto: Na
cionalidade); b) 690-4 (autor: Constituinte Jamil
Haddad, assunto: Relações Intenacionais); c)
698-0 (autor: Constituinte Aldo Arantes e outros,
assunto: Soberania Nacional e Relações Interna
cionais); d) 623·8 (autor: Constituinte Nelton Frie
drich, assunto: Relações Internacionais); e) 819-2
(autor: Constituinte Jorge Arbage, assunto: Rela-
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ções lntenacíoneís): f) 846-0 (autor: Leopoldo Pé
res, assunto: Relações lnternacíonaís): g) 851-6
(autor: Constituinte Roberto Freire e outros, as
sunto: Nacionalidade); h) 1059-6 (autor: Consti
tuinte Gonzaga Patriota, assunto: Soberania); i)
1.069-3 (Autor: Constituinte José Lourenço, as
sunto: Nacionalidade); J) 1094-4 (autor: Consti
tuinte Ruy Bacelar, assunto: Soberania). Ordem
do Dia:Audiência Pública com o comparecimento
do Senhor Embaixador Ramíro Saraiva Guerreiro,
Embaixador Extraordinário para Assuntos de Dívi
da Extema. O Senhor Presidente fez a apresen
tação do convidado, passando-lhe, a seguir, a pa
lavra. O convidado fez sua exposição, após o que
respondeu a perguntas formuladas pelos Senho
res Constituintes Luiz Salomão, Aluízio Bezerra,
Milton Uma, Luíz Viana Neto, Paulo Macarini e
Roberto D'avila, tendo este, no momento em que
questionou o visitante, sido substituido na Presi
dência dos trabalhos pelo Constituinte AluízioBe
zerra, Vice-Presidente. Nada mais havendo a tra
tar, às doze horas e trinta minutos, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião, cujo inteiro teor será
publicado, após a tradução das notas taquigrá
ficas e o competente registro datilográfico, no
DIário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas Mariz,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Constituinte Roberto D'avlla, Presiden
te.

Convidado/Depoente: Embaixador Saraiva
Guerreiro

Data da Reunião: 29-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'avila)- Decla
ro aberta a presente sessão, 3'Reunião de Audiên
cia Pública desta Subcomissão. Por solicitação
do Constituinte Luiz Viana Neto, fica dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mes
ma considerada aprovada.

Agradeço ao Ex" Sr. Embaixador Saraiva Guer
reiro pela presença. Estou certo de que S. Ex'
dará suas luzes para a Subcomissão da Naciona
lidade, da Soberania e das Relações Internacio
nais. Concedo a palavra ao ilustre visitante, pedin
do a S. Ex' que faça uma breve exposição, para
que depois possamos fazer as nossas argüições.

O SR. EMBAIXADOR SARAIVA GUERREIRO
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomisão
da Nacionalidade, da Soberania e das Relações
Intemacionais. E um prazer e uma honra estar
aqui. Na verdade, nada tenho a dizer que V. Ex'"
não saibam. Posso apenas recordar, no período
em que fuiMinistro,bons contatos, tanto no Sena
do quanto na Câmara, sempre muito proveitosos.
Não vejo como, mesmo no regime presidencia
lista, não haja este constante intercâmbio entre
o Executivo e o Legislativo. Cada qual tem sua
esfera de ação, mas eles constituem um todo,
um denominador comum em termos dos interes
ses do país.

A política e as relações externas, para qualquer
país, só são significativas e têm efeitos perma
nentes quando refletem, de fato, um sentimento,
uma opinião nacional. É óbvio que o Executivo,
embora tenha a responsabilidade da conduta das
relações exteriores, sempre terá a vantagem de
ter atrás de si toda a Nação. É isso que dá força,
prestígio e significação aos seus atos na área ex
tema, é saberem todos os governantes e a opinião

pública dos demais países que as atitudes, as
decisões, as posições tomadas por um país, o
Brasil no caso, têm o apoio da sua opinião pública
nacional e do seu Congresso.

Isso é muito genérico. Todos sabemos que esse
é um ideal a atingir. Esses objetivos nunca são
perfeitos, mas precisam ter métodos e maneiras
eficientes de facilitar e criar os mecanismos para
que dêem a perceber aos outros países que a
politica externa é de âmbito nacional e não uma
decisão isolada do Executivo. As nossas Consti
tuições têm vários artigos, alguns dos quais, mu
talis mutandis, relacionadas às relações exterio
res. V. EJ(' conhecem muito bem a definição de
territórios, as regras sobre nacionalidade e sobre
a competência do Executivo e do Legislativo, os
atos e matérias do relações extemas que depen
dem de autorização do Congresso, ou, como no
caso de tratados, de decisão, de resolução defini
tiva. Havia um artigo sobre o recurso, método
de solução pacífica de controvérsias, de conflitos,
etc. Isso tudo está espalhado em vários capítulos
da Constituição, com a aprovação de chefes da
missão diplomática permanente etc. Todos esses
dispositivos eram perfeitamente sábios. Acho que
qualquer texto que se aprova vai depender, na
vida prática, do ambiente em que se desenvolve
e que se executará a futura constituição. Por mais
que os textos sejam bons é o molde cultural e
o ambiente político, são as convicções de todos
os partidos, da opinião pública, que darão o tom
para a execução de qualquer Constituição, não
só esta que V.Ex's estão aagoraempenhados em
preparar, redigir e aprovar, mas em qualquer
Constituição, em qualquer época. Uma Consti
tuição reflete o que é o país e influencia o desen
volvimento futuro do mesmo. Evidentemente, ela
nunca pode ser uma espécie de ato miraculoso,
as seu texto dependerá da sabedoria de V. Ex'
Não tenho dúvida de que há uma confiança bas
tante generalizada de que será possível fazer uma
constituição atualizada dentro das linhas gerais
do que é tendência constitucional brasileira mas
atualizada de acordo com as realidades de hoje
e suficientemente flexível para permitir o desen
volvimento futuro do País.. O Brasil está numa
fase de transição há muito tempo e continuará
obviamente porque não é um País acabado. É
um País dinâmico em todos os sentidos. Percebi
isso quando estive frente do Ministério das Rela
ções Exteriores. Assuntos específicos em que o
interesse nacional parecia ser um, no início de
uma negociação prolongada, no curso do tempo
se via que a médio prazo o interesse poderia ser
um pouco ou bastante diferente em certos aspec
tos. Era preciso ter essa visão da posição a defen
der no momento sem fechar portas a interesses
que poderiam ser identificados tendo em vista
a rápida evolução econômica, ou em qualquer
outro aspecto da evolução do País. Esse é um
problema de medida extremamente dificilem to
do o trabalho de V.Ex's entre rigidez,permanência
e flexibilidade,abertura e potencialidade de evolu
ção. Não tenho muito a dizer para ajudá-los. A
minha tendência seria no sentido de não incluir
na Constituição aquilo que pode vir a depender,
ou pode ser do nosso interesse no futuro, resolver
ou depender de negociação com outros países,
ou não dar de graça na Constituição o que pode
ser, amanhã, um elemento interessante de nego
ciação. Mas isso não impede que 05 princípios

em si sejam claramente definidos. Enfim, creio
que estas considerações de ordem muito geral
não adiantem muito no caso de V. Ex's sabem
perfeitamente disso. Mas, em termos de um nota
inicial, como o Presidente sugeriu que eu fizesse,
foi o que, no momento, me ocorreu dizer. Obri
gado.

O SR. PRES[DENTE (Roberto D'Ávila) - En
tão, passaremos à fase dos debates. O Primeiro
é o Constituinte Luiz Salomão, que pertence à
Comissão da Ordem Econômica, mas que está
presente e fará a primeira indagação.

O SR. CONSmU[NTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Ministro, V. Ex' fez uma colocação que me pare
ceu extremamente sensata sobre as alternativas
que se oferece aos Constituintes entre a tentativa
de capturar a História e de amarrar o desenvol
vimento econômico-social do País, num certo
momento, e a tentativa de se fazer uma Consti
tuição mais flexível, mais compatível com esse
momento de transição brasileira, que não se en
cerrou, a despeito de ser talvez a transição mais
rápida e mais célere de todos os países, mesmo
aqueles que sofreram a experiência revolucioná
ria.

Uma das questões que certamente não tem
tido um tratamento constitucional, por não ser
considerada uma questão permanente, é a da
dívida externa. E V. Ex', que já tem uma larga
experiência internacional e foi convocado para
ajudar o País a encaminhar uma negociação mais
justa para seu débito externo, certamente poderia
auxiliar-nos com as suas ponderações e com as
suas observações sobre o assunto.

Parece-me, e isso irritou o Presidente da Repú
blica e magoou o recém-demitido Ministro Dílson
Funaro - que não houve um respaldo político,
ao nível desejado pelas autoridades, para o gesto
da moratória. Acho até que não havia condições
de que esse apoio político se desse, pela forma
tímida, acabrunhada como foi declarada a mora
tória, sem nenhuma articulação internacional e
sem nenhuma articulação interna.

Parece-me que o de que mais necessitam os
negociadores da dívida externa é exatamente des
se respaldo, desse apoio político que, acredito,
a AssembléiaNacional Constituinte esteja dispos
ta à oferecer a V.Ex's, encarregados dessa impor
tante e estratégica missão.

Então, o que gostaria de indagar-lhe é: que
dispositivos V. Ex' imagina devem constar da
Constituição, no sentido de afirmar a soberania
e de respaldar a renegociação da dívida? Ainda
que sejam disposições de caráter transitório, por
que não acredito que possamos fazer uma Consti
tuição duradoura, como é do gosto estético de
muitos Constituintes e de muitos estudiosos da
ciência constitucional, se estamos vivendo um
momento de transição, com valores ainda não
sedimentados, numa sociedade em rápida mu
tação.

Mas particularmente em relação à dívida exter
na, quais as questões que deveriam constar da
Constituição e que o ajudariam e aos demais ne
gociadores?

O SR. EMBAIXADOR SARAIVA GUERRElRO
Nobre Constituinte, considero sua pergunta muito

, importante. Não tenho fórmulas para sugerir. Fa
lando em tese, há Constituição em"que o proble
ma, por exemplo, do endividamento externo, quer
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com governos estrangeiros, quer por contratos
suj,eitos à lei comercial com entidades privadas,
bancos etc., é uma matéria que necessariamente
requer uma negociação, quer para tomada do
empréstimo, quer depois, quando há percalços
para renegociação das modalidades, de termos,
etc. É óbvio que isso tem de ser feito pelo Exe
cutivo.

De que forma o Legislativo pode participar?
Em tese, a forma normal é a competência política
de fiscalizar, de criticar, de expor suas opiniões.
O .deal seria que houvesse um programa, uma
concepção partidária e aquele partido, ou o grupo
de partidos, que tivesse feitoo Congresso também
tívesse feito o Executivo. Haveria uma harmoni
zação entre os Poderes, através dos mecanismos
internos desses partidos.

Isso é mais visível nos regimes parlamentaris
tas, mas também verifica-senos presidencialistas,
como nos Estados Unidos. O Partido Democrá
tico tem um certo sentido, o Partido Republicano
tem um sentido um tanto diferente.Asdiferenças
não são fundamentais, dadas as características
da sociedade americana.

F:.ntão, falando em tese, esse elemento de parti
cip,ação do Legislativo se verifica através da sua
competência política de informar-se, de criticar,
etc, Se há necessidade de algum dispositivomais
específico, com uma autorização para o Execu
Ü\IC), como por exemplo os Estados, que têm de
ter autorização do Senado, é um problema mais
sério, mais difícil, porque de qualquer forma essas
operaçôes são muito ágeís.

Teria de haver um sistema tal - falando em
tese - caso tivesse de haver uma aprovação,
ou uma autorização, ou alguma forma de mani
festação da vontade do Congresso. Mesmo para
contratos relativos a empréstimos, seria preciso
que houvesse um mecanismo, uma forma de
atuação do Congresso que fosse ágil, rápida, que
pudesse ser mobilizadacom grande simplicidade.
E IIÍ V. Ex"' podem examinar essa possibilidade.

J'Iguns países têm, para certos e determinados
fins, comitês especiais ou grupos especiais, aos
quais o plenário atribui a sua confiança para
/1C(:xnpanharem certos assuntos.

1'Iãoestaria em condições de sugerir a V. Ex."s
uma solução ou uma redação específica. Em tese,
ocorrem-me essas duas possibilidades. Uma que,
é óbvio, existe sempre, que é de informar-se, de
criticar a ação política do Congresso e o entrosa
mento interno dos partidos, que é fundamental.
É muito difícil uma democracia representativa e
p1uralísta sem partidos que tenham uma existên
cia, real, substantiva, mesmo no regime presiden
cial.E a outra seria alguma forma de autorização
ou acompanhamento, talvezpor um comitê espe
cíel, que tivesse a representação do Congresso
como um todo. Mas no momento não tenho uma
forma para redigir ou sugestão de formulação
para o caso cioBrasil.

Acho que é precíso manter a flexibilidade. A
responsabilidade, principal neste caso é do Exe
cutivo,necessariamente, pela própria natureza da
matéria e pela própria natureza das decisões que
têm de ser tomadas, ou o ritmo em que elas
devem ser tomadas. Há um problema de medida,
encontrar esse ponto de equilíbrioem que o Con
g/'(~sso, possa saber e possa exercer a sua função
fiscalizadora.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - O
segundo interpelante inscritoé o ConstituinteAluí
zio Bezerra.

O SR. CONSmUlNTE ALufzIO BEZERRA
Nobre Embaixador, ex-Ministro Saraiva Guerreiro,
sabemos da competência de V. Ex' nessa área,
como Diplomata, como MinistrodeEstado, e dos
encargos a que foi confiado pelo Presidente da
República com relação ao acompanhamento da
divida externa. Entendo - creio que também a
Nação, os Parlamentares e os Constituintes 
que vivemos um momento difícil, parte da evolu
ção de um processo. Justamente quando está
reunida a Assembléia Nacional Constituinte so
bressai o problema da divida externa não somente
como um problema a nível de nosso País, mas
a nível de todos os países em vias de desenvol
vimento. No caso concreto do Brasil, a relação
que procuraríamos estabelecer, neste momento
em que fazemos esforços para a elaboração da
nova Constituição, é de como poderíamos, na
nova Carta Magna, disciplinara questão da dívida
externa.

Antes de chegar a este ponto eu gostaria de
fazer algumas considerações sobre a dívida exter
na. Não poderíamos deixar de mencioná-la, dado
que esta semana mesmo caiu o Ministro da Fa
zenda, em que o problema central foi o trato da
dívida externa, independentemente de outras
questões e haja vista que o Jornal do BrasU
de hoje traz referências ao que foi publicado on
tem no WaII Street Joumal e no Joumal of
Commerce, dos Estados Unidos: "A queda do
Ministroda Fazenda, Dílson Funaro, representou
a vitóriado esquema armado pelos bancos ameri
canos para isolar o Brasil da comunidade fman
ceira internacional. Esta estratégia previa a con
cretização rápida de acordos de renegociação da
dividacom os principais países devedores - Mé
xico, Argentina, Chile, Venezuela, Filipinas - de
modo a que o Brasilnão ganhasse a solidariedade
deles, afastando, dessa forma, a ameaça da for
mação de um clube de devedores."

Parece-me que a questão é de profunda impor
tãncia, quando percebemos que os banqueiros
internacionais armam um esquema para interferir
diretamente na políticaexterna no que dizrespeito
à política interna. Não somos ingênuos. Estamos
certos de que essas articulações estavam aconte
cendo, e acontecem. Mas apenas para concretizar
a magnitude do problema temos alguns dados
como, por exemplo, o de que os juros de uma
divida de cerca de 110 bilhões de dólares aproxi
mam-se dos 13 bilhões de dólares por ano, quan
do o saldo da balança comercial está pratica
mente comprometido, o que inviabiliza qualquer
proposta racional de desenvolvimento do nosso
País, quando necessitaríamos de um crescimento
- segundo os experts em economia - de 7,5%
para assegurar o desenvolvimento da economia,
a absorção da mão-de-obra, o desenvolvimento
da estrutura de educação, de saúde, rodovias. Se
o Brasildecidirpagar os juros resultantes da dívida
deverá analisar a legitimidadedas relações econô
micas injustas, que têm como resultado uma dívi
da desse porte e a impossibilidade de seu paga
mento. Por tudo isso, parece-nos que o mais im
portante para o País hoje é a solução da dívida
externa, porque o fato de atender ao que exigem
os banqueiros, pagandoos juros da dividaexterna,
iria inviabilizar qualquer proposta de desenvolvi-

mento, qualquer que seja o Ministro deste País,
qualquer que seja o regime politico.

Por outro lado, temos de ver o exemplo da
República do Peru, quando o Presidente A1an Gar
cia, diante de uma questão similar a essa, antes
de assumir o seu Governo, percebeu que a divida
de seu país, era de 5 bilhões e 650 milhões de
dólares, o que equivaleria ao pagamento, dentro
do exercício de 1986, de 170% das suas exporta
ções. Diante disso, tendo analisado todas as ques
tões e assumido também a co-responsabilidade
da dívida,e assumindo, antes de tudo, o compro
misso do desenvolvimento interno no país, esta
beleceu de maneira soberana pagamentos até
10% das exportações não tradicionais.Pude cons
tatar o resultado que ele obteve em 1986, no
finaldo ano, quando estiveem Uma, examinando,
com o ex-Deputado MárcioMoreiraAlvese outro
economista, a situação no Ministério da Econo
mia e Finanças do Peru. Analisamos, verificamos
e constatamos que a inflação de 160% caiu para
53% com essa nova política, a reserva subiu de
900 milhões para 1 bilhão e 800 milhões, segundo
o resultado do Ministério, e o crescimento do PNB
aproximou-se dos 8,5% ao ano, o que significa,
ao finaldo ano, um resultado positivo para a eco
nomia peruana, ou seja, para a situação do país.

Nesse sentido, a questão que formulamos 
diante dessas considerações de que a dívida é
o problema mais importante que tratamos hoje,
no nosso entender - está próxima da que foi
colcoada aqui pelo nosso companheiro Consti
tuinte.

Considerando toda experiência de V. Ex." 
uma das pessoas mais experientes nesta área 
gostaria de saber se mesmo nas dísposições tran
sitórias da Constituinte não seria importante que
fossem adotados critérios para o trato desse pro
blema, ou, como V.Ex." mencionou ao responder
à questão do companheiro - se isso poderia
ser atribuição da Constituinte aos órgãos técnicos
da Casa, para dar uma forma ágil e constitucional,
pois acredito que o Congresso pode ter formas
ágeis. Isso é questão do Regimento Interno, onde
se disciplina a forma ágil, os tempos reduzidos
com respostas tão rápidas como podem ser as
do Executivo.O Regimento Interno pode estabe
lecer esse critério, para que o Legislativo tenha
participação na discussão e nas decisões com
relação ao problema da dívidaexterna,que vincula
a Nação a cifras extraordinárias como as que te
mos hoje.

O SR.EMBAIXADOR SARAIVA GUERREIRO
Sr. Presidente, as considerações do Constituinte
Aluízio Bezerra têm dois aspectos - um da tese
geral sobre o que a Constituintepode fazere outro,
que é mais específico, sobre a questão conjun
tural. Acho que seria impróprio, no meu caso,
emitir uma opinião a respeito, porque sou um
agente. Quem pode falar sobre ísso é quem faz
a política. Sobre a questão de tese, não tenho
muito mais a dizersobre aquilo que a Constituição
deve incorporar no projeto que estão elaborando.
A respeito da dívida, não tenho muito mais a
acrescentar àquilo que já disse na resposta ante
rior. De um ponto de vista, independente, do que
na Constituição se incorporará, temos sempre,
mesmo em Governos anteriores, tentado mudar
os parâmetros de negociação, em um trabalho
de negociação e de persuasão, com resultados
bastante limitados, com uma solidaríedade, em
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tomo de princípios, muito grande de outros paí
ses. Masna hora de negociar, cada um age con
forme as circunstâncias do momento e com o
que injunções externas e internas acabam forçan
do. Houve algum resultado? Houve um esforço
de persuasão, que é necessariamente lento para
chamar a atenção, motivar para a importância
do problema da dívida e para as implicações, não
só econômicas, mas políticas e sociais. E isso
não deixaremos de continuar a fazer. A negocia
ção em si teve algum resultado, ainda muito
aquém do que se desejaria, mas, em termos de
Constituição, não vejo como se possa incluir um
artigo para viger, por tempo indeterminado, cen
trado, focalizado na situação da dívida brasileira.
Acho que podemos tirar dai algumas conseqüên
cias em termos de teses de norma geral, relacio
nadas com uma maior participação do Legislativo
na matéria da dívida, tanto de sua criação, cresci
mento e desenvoMmento, como até mesmo em
matéria de um acompanhamento de eventual ne
gociação. Essa é uma norma de ordem geral,
inspirada por uma experiência concreta, na con
juntura em que estamos vivendo.Mas acho muito
difícil, e talvezimpróprio, incluir-se no texto consti
tucional algo muito específico. Deve-se levar em
conta que teremos uma negociação concreta
nUto dificil. Também não me impressionaria de
mIis sair de novo da tese, voltando para a questão
COIluntural, com afirmações dos jornais mesmo
anencanos. Minhaexperiência, tanto lá fora como
aqui dentro, tem demonstrado que as especu
lIlções têm algum fundamento, mas normalmen
te exageram, fazem a caricatura e, de qualquer
forma, não nos devem impressionar demais. De
fllllo, sempre foi assim e, como eu disse, existe
uma coincidência entre os países em desenvol
\'imento e os países sul-americanos. Nós tivemos
eISIl coincidência em matéria de princípios no
consenso de Cartagena e em todas as reuniões
posteriores. Na hora da negociação cada qual
procura fazer como pode, aproveitar-se de vanta
gens que um conseguiu para obtê-Ias também,
mas fazendo a negociação geralmente com pra
mil fatais, o que é negativo para uma negociação
e agindo de acordo com as previsões próprias
de sua situação. No caso do Brasil, temos tido
e procurado ter uma atitude racional, sempre dis
postos a nos dirigirmos à inteligência e à com
preensão dos parceiros. Mas estamos em um mo
mento em que, para mim, seria de todo impróprio
dar uma opinião precisa sobre ou o que fazer,
ou o que os outros países fizeram. Preferiria ficar
no nível puramente de tese em termos de uma
Constituição que esperamos atravesse não só a
conjuntura atual, mas muitas conjunturas futuras:
como pensá-Ia e como, dentro da estrutura do
Governo constitucional, essa questão do endívida
mento poderia ser objeto de uma regulamenta
ção.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Mihon Lima.

O SR. CONSTITUINTE MILTON LIMA - Sr.
Embaixador, ex-Ministrodas Relações Exteriores,
acompanhamos com muito interesse a atuação
de V.Ex-à frepte do Ministériodas Relações Exte
riores, no Góverno passado, e nos foi possível
distingüir, entre outras qualidades, a habilidade,
o talento e a maneira aplicada com que se distin
güiu entre os demais Ministrosdo Governo passa-

do. Sr. Embaixador, ficamos tranqüilos quando
o Presidente Sarney convocou-o para participar
de uma Comissão para estudos - ou para presi
di-Ia,se não me engano-da dívida externa brasi
leira, o problema mais sério que enfrentamos no
momento. A sua presença hoje, nesta Subcomis
são, nos tranqüiliza e, sobretudo, engrandece os
nossos trabalhos. Por essa razão, gostaria de for
mular algumas perguntas já feitas por colegas
Constituintes, dentro do mesmo pensamento,
mas com uma objetividade que talvez deixe aqui,
nesta sessão de hoje, os esclarecimentos que de
sejamos ter de V.Ex-

Sr. Embaixador, deve constar no texto constitu
cional dispositivo específico sobre a dívida exter
na?

o SR. EMBAIXADOR SAAAlVA GUERREIRA
Sr. Presidente, Sr. Constituinte MiltonLima, agra
deço as suas palavras generosas a meu respeito.
Na verdade, V. Ex' me fez uma pergunta muito
concreta. Eu acho que pode constar. Se deve,
não sei. Essa é uma questão para V.Ex'" conside
rarem. Acho que deve constar alguma redação
relacionada com empréstimo, com formação da
dívida, em termos tais que caracterizem uma nor
ma que possa ter efetividade permanente e que
reflitanesse campo a harmonização dos Poderes
que reflita sobre a forma pela qual o Legislativo
poderá, segundo a Constituição que vier a ser
elaborada, exigir uma informação, exercer uma
fiscalização e ter alguma forma de participação.
Assim, em termos genéricos é uma possibilidade.
Naturalmente já há na atual Constituição dispo
sitivos relacionados com a fiscalização, pelo Le
gislativo, da ação do Executivo. A capacidade de
acompanhamento e crítica nada impede que haja
dispositivos específicos sobre problemas de em
préstimos, de modo geral, que, na minha opinião,
se houver, devem ser moldados em termos bas
tante gerais, não no sentido de serem vagos, não
serem tópicos, mas serem adaptáveis a qualquer
situação futura. Os termos exatos não sei, isso
é um problema para V. Ex"

O SR.CONSTITUINTE MILTON LIMA-Tenho
uma outra pergunta a fazer.

Sr. Embaixador, acha V. Ex- que os acordos
semelhantes aos internacionais, que deram ori
gem à dívida externa, devem ser objeto de aprecia
ção no futuro?

o SR. EMBAIXADOR SAR1'JVA GUERRElRO
Neste caso creio que é preciso ter um certo sen
tido de medida. As nossas Constituições sempre
estabeleceram a autorização prévia do Congresso,
que resolve, definidamente, sobre a ratificação.
Aratificação é um ato do Executivo, mas é sempre
precedida da aprovação pelo Congresso - mas
isso é para tratados. O texto atual não discrimina
claramente. Em todos os países há, ou pelo texto
constitucional ou pela prática, uma certa distinção
entre os tratados propriamente que alteram ale
gislação que envolve assuntos da competência
do Executivo,que tem certos efeitos políticos, sem
falar em tratados de limites, etc., que necessa
riamente passam pelo Congresso e outros acor
dos internacionais que nos Estados Unidos cha
mam de eacuthIe agteement e que são sim
ples atos, entendimentos entre dois países para
a execução de algo que foi acordado antes, ou

então para criar facilidades dentro da competên
cia puramente administrativa de cada urna das
partes. Em alguns países isso é especificado na
própria Constituição, sobretudo em países de re
gime parlamentarista. Na França, isso foi objeto
de longuíssimas discussões. Vemos em tratadis
tas como Fauchille, para a Terceira República e
Rousseau, para a Quinta, a discriminação de atos
que têm de ir ao Parlamento e atos que não têm.
Nos Estados Unidos, a Constituição é sintética,
não hé essa específicação. Mas há uma longa
prática. Há uma espécie de jurisprudência tradi
cional sobre o que vai e o que não vai ao Senado.
Láé só o Senado que opina - trata-se do aelvan
ced consent do Senado. É preferível não entrar
demais nos detalhes, bastando o princípio geral.
Temos também uma certa prática, desde 1891
pelo menos, da forma como pode ser desenvol
vida e que também há autores que têm analisado

_essa prática. Sobre empréstimos, a maior parte
deles não tem a forma de tratados, tem a forma
de contratos, não sujeitos ao Direito Internacional
Público, mas à legislação comercial, com uma
escolha de foro para dirimircontrovérsias. De mo
do que j~ é uma situação formal e politicamente
diversa. E evidente que a própria natureza desses
assuntos, tanto da negociação desses emprés
timos quanto de sua conclusão, é diferente da
conclusão de um tratado, que é ato de governos,
um e outro, e que geralmente tratam de determi
nadas matérias. Então, como, de que forma, a
um país se pode c!ara fiscalização, a participação
do legislativo nesse tipo de negociação de em
préstimo? Na minha opinião teria de ser uma re
gra menos rigida do que aquela que existia ou
que existe em todas as nossas Constituições, so
bre a prévia aprovação pelo Congresso de wn
tratado, que às vezes é demorada porque tem
de ser muito maís analisada, etc. Como nesse
tipo de atividade de fínancíamentos, de emprés
timos, de coisas decididas muitas vezes em fun
ção de um projeto específico, na maioria das ve
zes, ou de obras; de que maneira o Congresso
pode ter algum tipo de controle que não seja
a aprovação prévia, mas que seja suficiente para
que haja uma opinião do Congresso, uma capaci
dade de influir,de apontar inconvenientes, exces
sos etc? Como regulamentar isso, como estabe
lecer um princípio e como regulamentá-lo de for
ma a não entorpecer as possibilidades de levanta
mento de empréstimos, financiamentos etc., de
não criar nenhuma situação de perda de credibi
lidade do Executivo ou dos órgãos do Executivo
que tratam disto ou até das empresas brasileiras
que têm empréstimos lá fora, a sua agilidade,
que é da própria natureza da atividade empre
sarial, com uma certa participação do Governo
e com uma maneira de o Congresso examinar?
Caberia um exame caso a caso, um exame sim
plesmente de políticas de tendências, de nível de
endividamento? Esses sãovários problemas mui
to difíceis, a priori, de se estabelecer. Minha ten
dência puramente pessoal seria a de que o Con
gresso tivesse alguma forma de, primeiro, ter in
formação, e segundo, poder manifestar opiniões
de ordem mais geral, de ordem sobre a tendência
da coisa, quando ela se mostrasse, na opinião
do Congresso, excessiva, ou estivesse enveredan
do por algum caminho que lhe parecesse politica
mente impróprio. Como redigir isso é um proble
ma muito delicado, porque é muito uma questão
de medída, Não tenho um texto para sugerir.
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o SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Con

cede. a palavra ao nobre Constituinte Luiz Viana
Neto.

o SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Embaixador Saraiva Guerreiro, sem favor nem
lisonja, é V.Ex"uma das figuras mais ilustres do
corpo diplomático brasileiro, conceito que gran
jeou por suas qualidades de talento, de honradez
e de competência, e que permite que a sua pre
sençahoje nesta Subcomissão nos faça viver um
dos momentos mais ricos e certamente mais pro
veitosos nessa série de audiências públicas pro
rnovídas pelo nosso Presidente, Constituinte Ro
berto D'Avila. Mas V.Ex", sobre essas qualidades
de conhecimento, alia uma muito preciosa e que
não podemos deixar escapar a oportunidade de
extrair todo o proveito para o trabalho que temos
pelaifrente, esse trabalho honroso e de grave res
ponsabilidade: a redação da nova Carta constitu
cíonal, V.Ex" tem, sobretudo - e nisso se trans
forma numa flQUfa singular do corpo diplomático
brasileiro - uma experiência luminosa, preciosa,
rMa pelas oportunidades que sua vida profissional
lhe proporcionou, permitindo representar o Brasil
em tantos países importantes para a vida externa
nacional, vida esta coroada, por fim, por sua pas
sag'~m pela Casa de Rio Branco. E é pensando
em aproveitar essa rica experiência de V.Ex"que
me permito fazer-lhe duas perguntas: primeiro,
essa experiência se terá, pelo menos, desenvol
vide. na vigência de três Constituições: a Consti
tuiç,ãQ de 46, a de 67 e a vigente de 69. Pergunto
a V.Ex" qual dessas Constituições propiciou traba
lho mais fácil, mais ágil nas suas delicadas mis
sões diplomáticas? Houve algum momento em
queV.Ex" se sentiu peado pela omissão da Carta
constitucional, pela falta de algum dispositivo que
lhe desse respaldo, que acelerasse seu trabalho
desenvolvido em nome do Pais? Em algum mo
mento V.Ex" desejou que o Constituinte brasileiro
tíve3se incorporado algum preceito, algum ensi
namento do Direito Internacional que facilitasse
ess<~ trabalho? Perguntaria, também, a V.Ex"para
se pisar num assunto tratado por V.Ex" e já tam
bém questionado por algum de nossos colegas:
a elaboração diplomática depende do compro
mísso internacional assumido pelo Executivo e,
por fim, da homologação que lhe é dada pelo
Legrislativo? Nem sempre o Poder Executivo e
o Poder Legislativo marcham no mesmo com
passo. Sabe V.Ex" que são inúmeros - não sei
se a maioria - os compromissos internacionais
assumidos pelo País e que sofrem uma grande
debnga, até que recebam a chancela, a ordem
de execução do Poder Legislativo. Imagino que
isso deva ser não só frustrante para os represen
tentes diplomáticos mas, de certo modo, preju
didal ao interesse nacional. Porque, se o Execu
tivo e seus representantes se esforçaram, se em
penharam em produzir aquele texto, aquele trata
do diplomático ou aquele acordo internacional
visando o beneficio nacional, é de certo modo
desestimulante e frustrante verificar que, por cir
cunstâncias que l'Iãonos cabe observar, a Nação
deixa de usufruir das conseqüências benéficas
decorrentes daquele compromisso. Apenas para
lembrar: sabe V. Ex"que nada terá sido mais im
portante para a unificação do DireitoInternacional
Privado do que o Código Bustamante, fruto da
Conferência Pan-americana de Havana, de 1928.
E quantos anos passaram até Que o Legislativo

ratificasse esse tratado e, assim mesmo, com res
salvas, com denúncias que fazem com que aquele
grande compromisso internacional, que repre
sentou tantas esperanças, tenha praticamente caí
do em desuso. Como v~ V.Ex"há esse descom
passo. O que poderiamos fazer para que um e
outro marchassem ao mesmo passo, o que tantos
beneficios traria para a vida nacional?

O SR. EMBAIXADOR SARAIVA GUERRElRO
Sr. Presidente, agradeço ao Constituinte LuizVia
na Neto pelas suas palavras muito generosas ao
meu respeito. Quanto à~ duas perguntas feitas
por S. Ex", no que diz respeito à primeira, devo
dizer que não senti, em minha carreira, nenhum
embaraço decorrente de dispositivos constitucio
nais. Aliás, o trato das relações irlternacionais do
Brasil têm sido muito semelhantes em todas as
Constituições. O que tem havido são acomoda
ções a esses textos.

Quanto à segunda, este é o único ponto em
que há dificuldades. Dois tipos de dificuldade: um
é este que o Deputado Luiz Viana Neto indicou,
é o atraso na ratificação, a tal ponto que, em
alguns casos, o texto pode tomar-se obsoleto com
o andar dos tempos. O que não é tão comum
nos acordos muito importantes em que o Execu
tivo está empenhado. O normal é que ele tenha,
no Congresso, os apoios suficientes para fazer
andar a aprovação, empenhar-se junto às Comis
sões etc. Col)Statei isso na minha experiência.
Congressistas me disseram que-não havia pro
priamente uma oposição política, mas era dificil
reunir as Comissões porque a pauta estava muito
pesada. Enflm, quando há um interesse pessoal
por trás de uma medida, ela anda um pouco mais
depressa. Isso é normal, é humano. Uminteresse
político mais imediato para o homem político e,
às vezes, um tratado normativo ou mesmo um
tratado do tipo contratual não sensibiliza muito
o Congressista, a não ser intelectualmente. E co
mo eles estão sempre assoberbados, por um mo
tivo ou por outro, pela massa de trabalho ou por
causa das atividades da vida política, à qual não
podem fugir, necessariamente há um passar de
ano para ano da aprovação da ratificação. É um
pouco dificil imaginar o que fazer para consertar
isto, porque estabelecer prazos para o Congresso
que é soberano, num assunto desses, seria muito
delicado, e, às vezes, são mesmo matérias com
plexas que requerem uma ponderação. E a apro
vação deve ser ponderada. É isso que é útil para
o País: a aprovação de tratados. Talvez haja algu
ma possibilidade de incluir-se esse assunto no
Regimento Interno. Seria melhor do que, no texto
constitucional, a inclusão do apressamento de ra
tificações.

Um aspecto da aprovação de tratados, como
disse, que, às vezes, cria alguns problemas e dúvi
das é saber que tipos de acordos podem deixar
de virao Congresso. Tive algumas dúvidas nesse
sentido, em alguns casos isolados. Em caso de
dúvida, acho que se deve mandar ao Congresso.
Em outros casos, não, pois não havia dúvida de
que era... Por exemplo: havia um acordo de assis
tência técnica em um pais, aprovado pelo Con
gresso e ratificado. Tinha todas as normas sobre
quem paga aos cooperantes, que tipo de imuni
dades ou de isenções fiscais eles têm quando
vêem e vice-versa. Então, o tratado estabelecia
isto, e quando se fazia um projeto de cooperação

técnica não havia por que mandar ao Congresso,
porque não havia matéria legislativaalguma. Tra
tava-se de uma execução, de um acordo interna
cional ratificado que previa aprovação do Con
gresso. Esses casos são claros. Haviaoutros, por
exemplo, que não eram baseados num tratado
ratificado anteriormente mas que implicavam me
didas do tipo puramente adrninstrativas - coisas
que o Executivo podia fazer sem necessidade de
nenhum tipo de legislação ou revogação ou derro
gação e que não tinha uma implicação política
maior de embasamento do Pais. No caso, tam
bém, é uma questão de medir. Há esse aspecto
que tem de ser desenvolvido e clarificado pela
prática. Talvez, até, em boa parte, os estudiosos
e pesquisadores poderiam procurar induzir na
prática algumas indicações. De modo que, para
a segunda pergunta, em termos de texto constitu
cional, em matéria de ratificação, acho difíciltam
bém estabelecer prazos para o Congresso. Não
é muito próprio de um texto constitucional uma
simples exortação ou intercalada que diga: "O
Congresso resolve definitivamente, tão pronto
quanto possível..." Mas isso também nada quer
dizer. Enfim, esse tipo de exaltação podia ajudar.
Mas,como eu disse, esse é um lirlguajar jurídico,
é um lirlguajar de resolução, não de Constituição.
Acredito que o Regimento Interno das Casas po
deria ter dispositivos, em matéria de aprovação
de tratados, que acelerassem um processo e que,
~ certa forma, estabelecessem uma obrigação
Para as Comissões competentes e para o P1enMio
de dar uma certa prioridade, ou de ter um certo
período para se pronunciar. Enfim, no momento
é o que imagino. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Con
vido o Prof. Carlos Roberto Siqueira Castro a t0
mar assento à Mesa. S. Sa. é o convidado para
amanhã fazer uma dissertação na nossa Subco
missão, mas já se encontra conosco. Agradeço
lhe pela presença.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini.

O SR. CONSmUlNTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, meus companheiros de Subco
missão, ilustre Ministro Saraiva Guerreiro, minha
Senhoras e meus Senhores. Também quero me
associar às manifestações de apreço e de estima
reveladas aqui a V. Ex", endossando-as porque
também aprendi a admirar a figura do diplomata
e do político, Gostaria de dizer a V. Ex" que há
uma tendência, dentro da Assembléia Nacional
Constituinte, de se inserir, na nova Carta, alguns
conceitos, alguns princípios sobre a dívidaexterna
deste País. Fala-se muito aqui - e já há proposta
nesse sentido - que a União Federal instalará
e dará curso a uma auditoria internacional para
deflmra origem e a legitimidade da dívidaexterna.

Por outro lado, há também uma tendência no
que diz respeito ao pagamento dos serviços e
à amortização da dívida, ora condicionada a 1%
do Produto Interno Bruto, ora condicionada a um
percentual do superávit da balança de pagamen
tos. Ademais, há propostas para limitar o valor
dos juros e dos serviços uma proposta de carência
sobre a dívida externa e um prazo para o paga·
mento do saldo, o que representaria, sem dúvida
alguma, uma decisão unilateral do Governo brasi
leiro. Outrossim, também existe uma consciência
de que estariam excluídos destes preceitos os



compromissos contraídos pelo Govemo brasileirt
com organizações ou agências intemacionais co
mo, por exemplo, o Banco Interamericano de De .
senvolvimento. '

Diante desta realidade, até por que os proble
mas da dívida extema já estão incorporados l
vida de cada cidadão brasileiro ...Tanto que visita
va o município de Piratuba, no interior de Sante
Catarina, cidade de colonização alemã, com me .
nos de 3 mil eleitores, em reunião com o mel
partido, com os dirigentes do diretório municipal
foi abordado o tema da divida extema. E um agri
cultor disse que ouviu pela televisão que o Brasil
pagou, no último exercício, 13 bilhões de dólares
de serviço da dívida extema. Então ele chamou
seu vizinho e os dois fizeram um cáldulo: para
pagar os juros da divida externa, a Volkswagen
teria de trabalhar em plena capacidade e produzir
570 veículos por hora.

Então, debate-se muito aqui, se a Constituição
deve ser sintética ou analística. Se esses assuntos
da divida extema devem ou não figurar na Cons
tituição.

Mas a verdade é que cresce um movimento
dentro da Assembléia Nacional Constituinte de
se inserir, na nova Carta, alguns princípios relati
vos à dívida externa.

Partindo do princípio de que a realização da
auditoria intemacional o pagamento dos serviços
e amortização da divida, um percentual do PIB,
ou um percentual do nosso superávit na balança,
um limite dos juros e dos serviços, prazo de carên
cia, inclusive um prazo para o pagamento dos
saldos, esses dispositivos fossem inseridos na
Constituição, gostaria, pela sua experiência, que
V. EX nos dissesse: que tipo de represália ou de
reação intemacional poderia sofrer o Brasil? Quais
seriam os reflexos na disputa do Brasil no mer
cado externo e quais as conseqüências que pode
riam advir disso? Do ponto de vista técnico, pare
ce-me que o estabelecimeto de um prazo de ca
rência, ou a limitação, ou a fixação de um prazo
para pagamento de saldo levaria a um adiamento
contábil dos bancos credores, porque permane
ceriam, no seu ativo realizável os juros a receber
do Brasil, e também no seu ativo realizável a mé
dio ou a longo prazos o recebimento dos nossos
compromissos relativos ao principal da divida, até
porque não há neste País, pelo que sentimos,
a vontade de se negar o pagamento da divida
externa, mas compatibilizá-Ia às nossas reais ne
cessidades, para que a divida não seja um instru
mento de opressão, de ameaça à nossa soberania,
e acima de tudo de estrangulamento do desenvol
vimento da nossa economia.

o SR. EMBAIXADOR SAAAIVA GUERRElRO
Sr. Presidente, agradeço ao Constituinte Paulo
Macarini pelas suas palavras e referência quanto
à indicação das tendências da Constituinte. A mi
nhatendência natural é a seguinte: nós não somos
soberanos sobre os outros países. Somos um País
soberano igual aos demais, não temos meios de
impor a nossa vontade; temos de persuadir com
relação a algumas medidas unilaterais que podem
ser tomadas, que requerem um estudo muito cui
dadoso e que, na minha opinião, s6 devem decor
rer de uma negociação, ser elementos de uma
negociação, elementos de barganha, de reforço
da posição negociadora. Dispositivos constitucio
nais, que devem ser vistos como não modificáveis
ou modificáveis com grande dificuldade, não de-

~riam chegar a detalhes e ao ponto de uma indi
cação em cifras, em números. Evidentemente,
todos sabemos dos efeitos do serviço da dívida.
Hoje, isto é aceito, o que não ocorria há alguns
anos. A responsabilidade pela situação não é ape
nas nossa; não fomos nós que provocamos uma
multiplicação por dez, entre 1973 e 1979, do pre
ço do petróleo; não fomos nós que provocamos
as mais aitas taxas de juros da história do capita
;isffio nos anos de 1980 e 1981, mas sim as
necessidades ou circunstâncias da política interna
econômica dos Estados Unidos. Não fomos nós
que PIOVOCâii10S uma redução dos nossos termos
de intercâmbio a níveis que são secularmente des
cendentes; às vezes melhoram, às vezes pioram,
de um ano para outro, ou por curtos períodos,
é uma linha quebrada, mas com uma tendência
descendente. Tendo em conta todas essas cir
cunstâncias, mas também tendo em conta que
o Brasil, para desenvolver-se sem uma redução
drástíca do seu consumo, requer poupança exter
na - esta é uma opção de base, uma opção
central em termos de Constituinte. Acredito que
tanto do ponto de vista da possibilidade de fínan
ciamento externo quanto da possibilidade de in
vestimento privado estrangeiro, há medidas ou
limites próprios. Seria pior ainda adotar limites
que, numericamente estabelecidos, amarrar-nos
iam demais, não seriam do nosso interesse. Esta
é a minha opinião. Podemos ter a natural pressão
política interna, e devemos ser muito francos lá
fora sobre a nossa realidade intema; não apenas
a realidade nos termos visíveis do impacto nega
tivo sobre o desenvolvimento econômico, suas
implicações sociais e políticas, mas da verdadeira
pressão política natural, através dos meios pró
prios de expressão numa democracia, suas mani
festações de opinião pública pelos seus diversos
meios, e sobretudo através dos seus congressis
tas. Tudo isto é parte da nossa realídade, que
não pode também ser ignorada. Mas receio que
o estabelecimento na própria Constituição de limi
tes ou a definição de uma política para todo o
sempre - todo o sempre é uma maneira de dizer;
por um tempo demorado - nos impediria de
negociar. Assim corno não aceitamos - e temos
conseguido modificar um pouco - o contrato
de adesão, para renegociar as condições então
pré-estabelecidas: "assinem embaixo". Dificil
mente poderiamos virar por completo a situação.
Não sei se o meu feellng, a minha percepção
das coisas ficou clara no que eu disse. Muito obri
gado.

oSR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Passo
a Presidência ao Constitunte AluízioBezerra, para
que eu possa fazer uma pergunta a V.EX

Sr. Embaixador, não vou repetir as palavras dos
meus colegas sobre 'a sua experiência, sobre a
sua ilustre presença, na vida nacional. Eu mesmo,
como jornalista, acompanhei várias fases da sua
vida fora do Pais. Lembro-me bem das negocia
ções da OEA na Guerra das Malvinas, quando
o chanceler argentino não o procurava apenas
porque o Brasil é um País importante, mas tam
bém pela sua competência. E pensando na Guer
ra das Malvinas, lembro-me também de que esta
nossa Subcomissão trata de nacionalidade e so
berania em relações internacionais. Pensando em
soberania, lembro-me, Sr. Embaixador, das nego
ciações com o Fundo Monetário Internacional,
quando V. Ex' era MIlistro das Relações Exterio-

Maio de 1987

'es, e agora também do Banco Mundial aqui no
Brasil. Então, em termos de soberania, gostaria
que V.EX nos dissesse até que ponto - quando
pessoas estranhas ao nosso corpo de funcioná
rios estão presentes aqui, buscando conhecer as
nossas contas, fazendo quase uma auditoria inter
na - na sua experiência durante esses anos, V.
EX viu a nossa soberania ameaçada? Como a
nova Constituição pode conter um artigo, ou uma
sugestão de sua parte para que a soberania do
nosso Pais seja mais preservada?

O SR. EMBAIXADOR SARAIVA GUERRElRO
Sr. Presidente, como se sabe, somos um Estado
membro do Fundo Monetário Internacional, que
e uma organização multilateral. Uma das caracte
rísticas do Fundo é que o distingue das agências
das Nações Unidas em geral é que o voto é pro
porcionai à contribuição em dinheiro pelo Estado
membro. Há um voto ponderado para cada Esta
do-membro. Tem suas regras. Mas é natural que
quem toma um empréstimo, quem tem um apoio
financeiro, o devedor, dê alguma expectativa de
que poderá pagar ou que não está esbanjando
inutilmente os recursos, que os está aplicando
para fins necessários e produtivos. Este deve ser
um principio geral que, a rigor, nós aceitamos
ao ratificar os estatutos do Fundo. Lá estabele
ceu-se uma forma desses países que tomam em
préstimos darem certa satisfação sobre o que es
tão fazendo. Mesmo países europeus que, em al
gum momento recorrem ao Fundo, como por
exemplo a Inglaterra e a França, se submeteram
a um sistema, a um regime J» qual prestavam
as informações, verificadas normalmente, para
provarem que estavam agindo de acordo com
uma política sadia etc. Creio que a grande reação
contra o Fundo, no caso dos países em desenvol
vimento - não sou perito na matéria, mas é uma
coisa pública e notória - decorreu de que as
normas e a receita do Fundo eram únicas para
todos os países do mundo, quando, na verdade,
esses países são muito diferentes. Uma coisa é
um país desenvolvido adotar uma política de con
sideráveis restrições. Se aquilo resulta em desem
prego, ele tem um serviço de seguro-desemprego
que evita um choque, um trauma social. Ao passo
que os países em desenvolvimento têm econo
mias que não têm sobras suficientes para um
seguro-desemprego adequado. Ainda estamos
fazendo uma tentativa limitada. Não temos sobra
para fazer algo que nos permita manter 10% da
força de trabalho desempregada durante meses,
além de considerarmos que temos um subem
prego muito generalizado. Num país desenvol
vido, se por alguns anos há um esforço de conten
ção e não se constrói novas estradas, por exem
plo, isso não é grave, porque as estradas já estão
lá; não se constroem novas escolas, o que não
é grave, porque as escolas já estão lá e isso já
é previsfvelpara a infância e ajuventude em idade
escolar, pois não há um aumento de população
violento. Em outras palavras, num país desen
volvido, uma política de contenção significa uma
certa estagnação em um nível razoavelmente
aceitável, não há um trauma social. Num país
em desenvolvimento pode significar a perda de
esperança para o futuro, porque são países que
têm a expectativa de se desenvolver e têm muita
consciência das suas insuficiências; pode signi
ficar a perda de oportunidade de ensino, por
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exemplo, para toda uma geração que esteja che
gando à idade escolar; pode significar a perda
de oportunidades de emprego para aqueles jo
vens que entram no mercado de trabalho, e assim
por diante. Então, é muito difícil dar o mesmo
tratamento a um país já desenvolvido e a um
país em desenvolvimento. Para um país em de
senvolvimento a melhor forma que ele tem, a
maior contribuição que ele pode dar à economia
mundial, a rigor, é desenvolver-se, é tornar-se um
parceiro que consuma mais e que possa importar
mais, que produza mais bens e serviços. O fato
de que setorialmente isso pode prejudicar setores
industriais em paises desenvolvidos pode ter uma
sij;jJlificação política nesses países, mas no con
junto da economia mundial é uma vantagem para
todos, são vasos comunicantes e toda economia
que se toma mais dinâmica ajuda as demais. Mes
mo no caso do Brasil, por exemplo, se ele tem
maior capacidade de importar e tiver uma soma
de recursos financeiros enviados ao exterior no
valor de nove bilhões de juros e perto de dois
bilhões de pagamento de dividendos, meta de
capital etc., totalizando onze ou doze bilhões, se
ao invés de mandarmos isso tivéssemos financia
mentes especiais ou outros meios para mandar
apenas sete ou oito bilhões, dobrariam cerca de
trb ou quatro bilhões,que, na verdade, acabariam
selim dirigidos para os países desenvolvidos ou
para outros países em desenvolvimento, através
de importações de bens ou de prestações de servi
ços, bens e serviços que nos ajudariam no esforço
de desenvolvimento. De qualquer forma, as coisas
reâuíríam para os grandes centros produtores.
MElSrno que fosse pago a outros países em desen
voMmento, que por sua vez importariam desses
grandes centros industrializados.Dentro do ponto
de vista econômico, global e a médio e longo
prezo haveria vantagens para todos. A questão
é que a visão global de longo prazo é idéia de
es1radista e os credores estão esfarelados em uma
porção de grandes entidades, que raciocinam em
termos do trimestre. No fim do trimestre tem-se
que apresentar um saldo e não estar em débito.
ElItaé li grande dificuldade.Não vejo uma capaci
dade de liderança nos países maiores ou de cria
çio de opinião pública nos países maiores sufi
c:ieil'lte para uma grande visão política de médio
e .:xtgO prazo para esse problema da dívida.Aqui
lo em que podemos ter mais esperança é que
se tem conseguido, até certo ponto, marginal
, pequenas melhoras, na flexibilidade do Fundo
em matéria de condicionalidade. Pelo menos es
tão declarando. Segundo tenho lido, os últimos
entendimentos com México, Filipinase Argentina
já foram melhores do que costumavam ser. Há
hoje o que não havia, por exemplo, na época
da reunião de Cartagena, e mesmo no fim de
1984, quando nos reunimos em Mar deI Plata.
Urna das nossas preocupações era a de como
o I3rasil tinha pago os juros, havia outros países
que estavam numa fase razoável,havia um pouco
dessa sensação, nos bancários e outros externos,
de que a regra, a fórmula de o Fundo resolver
o problema...O Brasilcomeçou de novo a crescer,
começou a haver um crescimento na base da
substituição de importações e exportação, sobre
tudo. Conseguiu pagar os juros. Era evidente que
esse esforço não poderia durar anos e anos segui
dos. Pode-se fazer isso um ano ou dois, mas isso
não é saudável como norma para as relações
econômicas internacionais. Houve depois uma

mudança conceitual da parte americana com o
plano Baker, em Seul, em setembro de 1985.
Isso ainda não foi trocado em miúdos, de uma
forma significativa, e, sobretudo, no caso do Bra
sil, pelo seu volume. Somos um País subdesen
volvidocomo o Peru.Às nossas necessidades são
muito grandes e qualquer atitude nossa tem uma
repercussão muito violenta. Com relação à pró
pria questão do volume da divida, do comércio
e da potencialidade do País, temos esperança de
que haja uma compreensão cada vez maior. Em
princípio não tenho uma atitude a priori contra
nada. Acho que isso tem de ser visto precisa e
concretamente. Até que ponto se pode conseguir
um alívio da situação? Mas, como eu disse, é
extremamente difícil. Não tenho pretensão de ter
uma, receita, apenas acho que incluí-Ia no texto
constitucional pode ser prejudicial ao nosso inte
resse. Acho importante que as receitas, os objeti
vos, as metas sejam expressas com muita fran
queza pelos meios de expressão da nossa opinião
pública, inclusive e principalmente no Congresso
Nacional pelos homens que representam, por sua
eleição, as tendências do País.

O SR.PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Agra
deço a V. Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Salomão.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Ministro, compreendendo a sua posição diplomá
tica da grave responsabilidade de negociar a dívi
da externa, imagino que V. Ex' também não pôde
expressar as suas opiniões pessoais da maneira
mais ostensiva. Mesmo assim, gostaria de fazer
três comentários depois uma pergunta final.

Acho que a curta experiência que temos vivido
nesses primeiros meses da Constituinte indicam
ser uma posição idealista pensar que a Consti
tuinte vai ser um conjunto de normas perma
nentes. Aprópria experiência da Comissão de Es
tudos Constitucionais, os debates e as intenções
detectadas no trabalho dos Constituintes, a meu
juízo, apontam na direção de uma Constituição
detalhista e, eventualmente, até casuística. Mas
na questão específica da dividaexterna, creio que
no seu tratamento se deva tentar uma norma per
manente, mas que preveja esse tipo de ocorrência
da dívidaestrangulando a Nação. Não é a primeira
vez que estamos em moratória e, possivelmente,
não será a última. De modo que não seria de
mau gosto se os Constituintes de 1987 previssem
algum tipo de arcabouço constitucional para tra
tar dessa questão recorrente na Históriabrasileira.

Outro aspecto que nos angustia muito é o da
falta de informações que o Legislativo sente e
a falta de definições claras do Executivo, nesse
particular. E na busca de se não sufocar, pelo
menos mitigar essa angústia, saímos por aí à pro
cura de informações, pesquisando dados, e che
gamos a constatações extremamente graves. Por
exemplo, compulsando os balanços do Banco
Central,verificamos que a dividaexterna está esta
tizada,mesmo aquela oriunda de devedores priva
dos está crescentemente estatizada por força do
mecanismo de não remessa do principal e, agora,
também, dos juros, ao ponto de a dívida conso
lidada do Banco Central edo Tesouro Nacional
já montara 30 bilhões de dólares - dados de
dezembro de 1986. Provavelmente cresceu mais
rapidamente nesses quatro meses de 1987. Aisso

somamos cerca de 50, 60 bilhões, um número
pouco preciso da divida externa das empresas
estatais, sobretudo, federais, restando como dívi
da que tem como titulares empresas privadas,
prefeituras, empresas estatais.oe\taduais etc, cer
ca de 25 bilhões de dólares. .Maso grosso, 80%
da divida externa brasileira hoje é da responsa
bilidade da União Federal, o que significa que
a questão da divida é claramente de soberania.
Não tanto pelos seus aspe~mais simbólicos,
como o monitoramento dó FMI ou do Banco
Mundial,dessas missões inte'maé\>nais, que acho
fazem parte da rotina dessa~il'iStiWições, mas pelo
estrangulamento cambial, a nOS$~irnpossibilida
de de importar, que limita,spbremodo,.a~ alterna
tivas de política econômica e tambért't'.l:lo'~ato
de que é o Governo da.üníão que deY~·tâ'fQr.~:

De modo que vamos tentar afé\.s.t~r.·to.dÓS·a~~s
dispositivosconstitucionais a que V.Ex.",~Je~\1.
com muita propriedade, sobre os tratállo!i•.s.eb·r~
os acordos, a ratificação e o acompanhamento,
pelo Legislativo, das atividades do Executi.vo riõ
setor externo. .

Nesse ponto eu gostaria de fazer esta pergunta:
V. Ex',como chefe dessa missão - não sei exata
mente qual é o cargo do qual é titular nessa Co
missão Especial - não necessita de um tipo de
colaboração da Constituinte em termos de respal
do? V. Ex! considera que todas essas medidas
propostas pelos Constituintes, anunciadas pelo
ConstituintePaulo Macarini, poderiam atrapalhar?
De modo que, se entendo bem, até para a tranqüi
lidade das nossas consciências, a única coisa que
V. Ex' considera que lhe seja útilseria a expressão
das nossas opiniões a niveldo Congresso Nacio
nal, repercutindo, tanto quanto possível, na opi
nião pública? Mas, a nível constitucional, V. Ex'
não necessitaria de apoio, de respaldo, em termos
de normas que pudessem expressar a verdade
nacional, de fazervaler a soberania do País e não
deixá-Ia sucumbir em função do volume brutal
da dívida externa? É essa a impressão que devo
recolher?

O SR.EMBAIXADOR SAAfJVA GUERRElRO
Sr. Presidente, o Constituinte LuizSalomão expôs
informações interessantes. Desejava lembrar que
a Comissão Assessora é presidida pelo Ministro
da Fazenda. Obviamente, não cabe a mim estabe
lecer a política econômica e fmanceira do País.
Sou um agente e, por isso mesmo, não devo
emitir opiniões, seria impróprio fazê-lo com rela
ção à política.Estou falando em tese, em resposta
às perguntas do Constituinte LuizSalomão. Mas
a questão abordada por V. Ex' é básica, é essen
cial. Se queremos negociar, se consideramos que
isso é uma questão de soberania, isso pode ser
discutido. Entendo que somos soberanos iguais
aos demais. Não aceitamos uma soberania exter
na nem pretendemos ter uma soberania sobre
os demais. O resultado natural é o de que, neces
sariamente, haverá uma negociação. Isso é lógico.
A questão de constar ou não na Constituição um
conjunto de regras que estabeleçam os limites
para essa negociação, cria, evidentemente, uma
rigidez e, aí, o problema a ser considerado é o
da análise de avaliação das conseqüências de
uma posição não negociadora, rígida, por força
de um dispositivoconstitucional. Deveremos ten
tar aproximar-nos e estabelecer limites, nós mes
mos, numa base de negociação, levando em con
ta as necessidades do País,as suas conveniências,
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os seus interesses, a opinião pública,como expres
sada pelos meios próprios, 'OU devemol!'·sjmples
mente dizer;estamos dê rnãos atadas, isto é uma

, deéísâosoberanapo~e é eonstítucíonal, Nesse
caso,qual ~.a'cohseqüência em termos de possi
bilidade de continUação da eventual atração de
poupança externa, manutenção do crédito exter
no do País e assim por diante? Por temperamento
minha tendência é não ter uma norma rígida,
mas, objetivos a alcançar ou, pelo menos, deles
me aproximar. Em toda mir,lha carreira sempre
agi assim, inclusive nas negociações mais estra
nhas. Por exemplo, quando começaram as nego
ciações sobre o mar, tínhamos uma posição extre
mada. Brasil, Peru e Equador defendiam as 200
milhas de mar territorial. Isto era impossível de
ser aceito pela comunidade intemacional. Para
nós, não era indispensável, porque a motivação
para a extensão do mar territorial tinha sido prin
cipal e exclusivamente econômica. Então, qual
quer solução que atendesse aos nossos interesses
econômicos sobre a plataforma continental, es
tendendo-a tanto quanto possível e nela tendo
direitos soberanos - que alguns juristas consi
derem sem sentido - e jurisdição exclusivasobre
os recursos de interesse econômico nas águas
subjacentes até-2oomilhas...Mas tínhamos uma
posição legal e extremada, Foi uma negociação
que durou muitos anos. Tentamos fazê-la, tam
bém, junto com outros países que tinham 200
milhas, mas de diferente natureza. Para uns não
passava de mar territorial, para outros, como a
Argentina, se falava de zona de soberania com
livrenavegação, que também é uma contradição.
O Chile tinha de fato um mar patrimonial, mas
era puramente para preservação ecológica e ex
ploração dos recursos. O Uruguai usava a expres
são mar territorial, mas com livre navegação, o
que também era uma contradição, porque mar
territorial admite apenas a passagem inocente.
Durante alguns anos tentamos ver o que era pos
sível e o que teria maioria de apoios na negocia
ção. E se enveredou por este caminho de solução
intermediária que satisfaz aos nossos interesses
reais.

Obviamente, a negociação sobre a dívidaé mui
to diferente, sobretudo não tem esta variávelcha
mada tempo. É muito imediato o problema. O
trabalho de persuasão que estamos fazendo se
acentuou com Cartagena' neste Govemo, com a
ação direta no campo econômico que, no fundo,
também é um trabalho de persuasão. E é muito
mais difícil, porque o prazo é relativamente curto.
O problema é permanente. As concepções sobre
o que se chamava nova ordem econômica inter
nacional tem um conceito de conteúdo um tanto
diferente, mas temos uma idéia bastante precisa
do que seria. São questões de longo prazo no
sentido de que é preciso na própria negociação
internacional uma compreensão do outro lado
com que se negocia. Mas compreensêo para o
seu próprio interesse. Ninguém vai'poder conse
guir nada na base do "este é o meu interesse,
vocês que se arrumem". Nós mesmos estamos
rejeitando este tipo de atitude, Nosso esforço é
convencer que é do interess17 do-próprio credor,
por exemplo, que um País corno o Brasilse desen
volva, possa ter ,no futuro maior capacidade de
~.Aceitamos que isto implica de nossa parte
certos tipós de SjiciiflCios - o que já temos feito
muito - mas únplica da outra parte uma certa
compreensão de que seu próprio interesse está

em fazer um esforço que nospermitater a capaci
dade de investimentos e de importação de insu
mos etc. Indispensáveis para se manter um ritmo
de desenvolvimento. Este é o trabalho. Mas se
partimos do princípio que só pagaremos 1% do
Produto Intemo Bruto para o seIViço da dívida,
Jogode antemão cria-se uma dificuldade de con
versação quase que absoluta. De modo que é
uma decisão muito séria, que dependeria de uma
avaliação das conseqüências intemas, das possí
veisreações externas e, sobretudo, se uma atitude
desta nos ajudaria em nosso desenvolvimento.
Não sou economista, longe dísto.k E econome
trista muitíssimo menos, Demaneira que quando
me mostram cifras e a1garimos muito precisos
sinto uma certa dificuldade para sair do conceito
e transformá-lo em números. Estou tentando ser
franco, dando uma opinião quase pessoal, por
que, como disse, não devo falar em nome de
política econômico-financeira do Governo, que
é da competência do Presidente da República e
do Sr. Ministro.Sou um executor em termos da
própria natureza da função nessa Comissão As
sessora. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'ÁviJa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Aluízio Bezerra,
para formular a sua questão.

O SR. CONSillOlNTE ALaízIo BEZERRA 
Sr. Ministro,levando em consideração as palavras
do nobre Constituinte Paulo Macarini, neste mo
mento, quando se dá esta discussão da Consti
tuinte, há uma efervescência nacional muito grave
e a tendência é este processo evoluir. Em todo
o País, inclusive no meu Estado, o Acre, um dos
mais longínquos da Federação, em todos os seus
municípios discute-se a questão da dívidaexterna,
tanto a nível dos estudantes, dos comerciantes
quanto dos trabalhadores rurais. Comentam que
o País não pode desenvolver-se pagando 13 bi
lhões de juros e estando submetido. Esta é uma
questão que fez parte da Juta do nosso partido
em todo o País durante a última campanha polltj
ca. Está na opinião pública de todo o País. Não
há quem possa conter esta avalancha nacional
com relação ao posicionamento do povo sobre
a dividaextema. Aremesmo o nosso atual Ministro
- sou muito franco ao sentenciar isto - se levar
critério neste sentido não terá sorte diferente dos
outros ministros. Não será muito feliz à frente
da sua Pasta, tendo em vista a publicidade que
tomou o problema da discussão da dívidaexterna,
Sei que V. Ex' tem a competência mencionada
por todos nós, o reconhecimento e a autoridade
moral, pessoal e técnica pelo desempenho como
embaixador à frente do Ministério das Relações
Exteriores, à frente do acompanhamento da dívi
da pelo Executivo. Tive a honra de integrar a Co
missão organizada pelo Senado Federal para o
acompanhamento da dívida externa. Estamos
realizando tarefas neste sentido e, com relação
a isto, há uma auditoria para levantar as formas
em que subiu esta dívida e temos estudado e
discutido a fundo esta questão. Quero dizer que
realmente os conceitos, a discussão do pagamen
to da dívida traz números que permitem a alguns
estudiosos questionar o problema da dívida não
na forma de buscar a maneira de pagá-Ia, mas
a própria natureza e legitimidade da divida.Como
Kuscinsky e outros que apreciaram, por exemplo,
que de 1980 a 1985 a divida externa da América
Latina era de 145,5 bilhões e nesse mesmo perío-

do os latinos-americanos pagaram, só de juros,
161 bilhões. Com relação ao Brasil, que no final
de 1976 até fins de 1981 recebeu 73,9% de em
préstimos externos, mas gastou 75%, ou seja,
55,8 bilhões: nos últimos cínco anos, tornando
esses dados, pagamos só de juros 55,8 bilhões,
conforme declaração do próprio Presidente José
Sarney. A linguagem usada para seguir a linha
do FMl é bem difícil de se passar, como por exem
plo, recessão, redução de consumo, ortodoxia,
rolagem da divida, monitoramento, porque tudo
significa sangria. Constatamos, por exemplo, que
os operários brasileiros da Volkswagem do Brasil
têm um salário muito baixo, mas mantêm o mes
mo nível de produtividade nas matrizes. Isso se
dá também com a Ford e outras empresas. Fidel
Castro dizia que se não fizesse um acordo cÓin
a União Soviética que mudasse as relações entre
a exportação das matérias-primas e a importação
de produtos manufaturados-àmedida que hou
vesse uma alteração nos manufaturados automa
ticamente estaria alterado o produto das rnatéríes
primas - se não houvesse uma relação econô
mica justa, estaria inviabJlizando economicamen
te o sistema cubano. É o que se dá qumdo apre
ciamos a dívida, o conjunto das relações econô
rnícesinjustas, declarações, do New York 1'Imu
de hoje. A revista Veja, há alguns dias publicou
declarações dos banqueiros de grande inftu!nci21
com referência ao Presidente José Samey: "Joeé
Sarney tem de deixar de lado o populismo ec0nô
mico e voltar à ortodoxia. Só assim poderemos
ajudá-lo", Trouxe essas ilustrações para caracte
rizar a situação em que se encontra a Naç60,
uma situação muito séria, que passa pela aprecia
ção do contexto da vida externa, Realmente, é
uma situação muito grave. Entendo que precisa
haver uma solução para o problema da dívida
externa, a forma de buscar seu pagaJTIento, mas
que assegure o desenvolvimento do País. Isso tem
passado pela cabeça de muitas pessoas, tais co
mo os economistas do partido, da direção parti
dária, da PopuJélfão de uma maneira geral, 05

professores universitários, as direçóes politícllS
em todos os níveis, inclusive sindicais - com
que tenho discutido - a nível de organizações
de base, de órgãos técnicos, economistas, de es
tudantes, de professores dedicados ao problema.
A situação realmente continuará muito difícil. E
gostaria de retomar um aspecto técnico com rela
ção ao problema do controle pelo Congresso Na
cional, que realmente tem exemplos muito inte
ressantes. Há um contrato de pequeno valor eco
nômico para a concessão de pesca na costa. É
um tratado que passa pelo Congresso Nacional.
Entretanto, atos extemos, sob o título de contrato,
que vinculam a Nação com compromissos enor
mes, com vultosas somas de dólares que traz.em
responsabilidade para todo o País, para toda a
população, não passam pelo controle do Con
gresso Nacional. Nesse aspecto - V.Ex'já tocou
no assunto - examinamos a agilidade com que
se víabílízarta pelo Regimento lnterno, das dispo
sições constitucionais, o controle dos atos interna
cionais. Ou seja, a forma técnica mais adequada
que pudesse vincular não somente os aspectos
formais do tratado, mas dos contratos e outros
atos à opinião dominante dos Srs. Constituintes.

O SR. EMBAIXADOR SARANA GOERRElRO
Sr. Presidente, não tenho uma fórmula para isto,
além das considerações de ordem geral sobre
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infclIlllação e acompanhamento pelo Congresso
de uma forma ágil, um meio de saber e de poder
expressar uma opinião, que seja mais ágil, mais
simples, mais direta do que o processo de ratifica
çãodo tratado. Isso é uma possibilidade. Há possi
bilidades, mas não estou dando uma opinião. Al
gumas Constituições estabelecem da parte do
Congresso decisões sobre o nível máximo do en
dividamento interno. Não sei por que, é uma ques
tão a estudar, se deve haver ou não uma compe
tência do Congresso para estabelecer, autorizar
níveís máximos de endividamento externo. Há di
versas fórmulas, mas não tenho condições de
propor, de sugerir ou redigir. De modo que tenho
que ficar mesmo nessa consideração, talvez mais
do que Sr. Constituinte deseje. Muito obrigado.

() SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Vou
encerrar a sessão, agradecendo ao ilustre Ministro
Ramiro Saraiva Guerreiro pela sua presença aqui
na Subcomissão da Nacionalidade de Soberania
e Relações Intemacionais. Tenho certeza de que
S. l:r muito contribuiu para o esclarecimento de
muitas questões. Quero apenas lembrar aos pre
lel'lrtesque amanhã, dia 30, estaremos realizando
mais uma audiência pública, às 10 horas da ma
nhíi, sendo convidado o Prof. Carlos Roberto Si
queira Castro, que falará sobre o tema "A Sobe
rania Nacional". Às 17 horas e 30 minutos, o
Ministro Francisco Resek, do Supremo Tribunal
Federal, abordará o tema "Da Nacionalidade".

Está encerrada a sessão. Muito obrigado.

5" Reunião, em 30 de abril de 1987
4" Reunião de Audiência PúbHca

~os trinta dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas, na Sala
"011" do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
níu-se a Subcomissão da Nacionalidade, da Sobe
ranJa e das Relações Internacionais, sob a presi
~,cia do Constituinte Roberto DÁvila, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: AluízioBezerra
e Airltonio Ferreira - Vice-Pesidente, MiltonUma,
Francisco Rollemberg, Paulo Macarini, Sigmarin
ga Seixas, Manuel Viana e Cleonâncio Fonseca,
membros da Subcomissão e Michel Temer e
MalJlício Corrêa. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ata: Por solicitação do Senhor Constituinte Fran
cisco Rollemberg foi dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, sendo a mesma considerada
aprovada, Expediente: Não havendo expediente
a ser lido o Senhor Presidente anunciou a Ordem
do Dia:Audiência Pública-com o comparecimen
to; às dez horas, do Senhor Professor Carlos Ro
berto Siqueira Castro e, às dezessete horas e trinta
minutos, do Senhor Ministro José Francisco Re
zek. O Senhor Presidente fez a apresentação do
primeiro convidado do dia, passando-lhe, a seguir
a palavra. O convidado fez sua exposição, após
o que respondeu a perguntas formuladas pelos
Senhores Constituintes Paulo Macarini, Milton U
ma, Michel Temer, AluízioBezerra e de um assis
tente, a qual foi lida pelo Constituinte Roberto
DÁvila, tendo este, no momento em que questio
nou o visitante, sido substituído na presidência
dos trabalhos pelo Vice-Presidente AluízioBezerra.
Às doze horas e cinqüenta minutos, o Senhor
Presidente suspendeu a reunião, que foi reaberta
às dezessete horas e quarenta minutos. Estando
,aWiente momentaneamente o Presidente, assu-

miu a presidência dos trabalhos o Primeiro-Vice
Presidente, Constituinte Aluízio Bezerra, fazendo
a apresentação do convidado, MinistroJosé Fran
cisco RezeIc. O convidado fez sua exposição, após
o que respondeu as perguntas formuladas pelos
Senhores Constituintes Milton Uma, Paulo Maca
rini e Francisco Rollemberg. Durante exposição
do convidado, o Constituinte Aluízio Bezerra foi
substituído na presidência dos trabalhos pelo Se
gundo-Vice-Presidente, Antonio Ferreira. Antes de .
encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente em
exercício convocou Reunião de Audiência Pública
a realizar-se na próxima segunda-feira, dia quatro
de maio, às dezessete horas, com a presença do
Professor Jacob Dolinger, sobre o tema "Suges
tões de normas de Relações Internacionais nó
texto constitucional". Nada mais havendo a tratar,
às vinte horas e vinte e dois minutos, o Senhor
Presidente em exercício encerrou a reunião, cujo
inteiro teor será publicado, após a tradução das
notas taquigráficas e o respectivo registro datilo
gráfico, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavarei a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Antonio Ferreira, Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

ConvidadolDepoente: Prof. Carlos Roberto de
Siqueira Castro.

Data da Reunião: 30-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Soberania,
da Nacionalidade e das Relações Internacionais.

A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Em
primeiro lugar, agradeço ao ilustre Prof. Carlos
Roberto de Siqueira Castro a presença. S. S' é
professor da PUC do Rio de Janeiro, PhD pela
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e
Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
Está nesta Subcomissão para nos falar sobre a
questão da soberania. Professor, V. S" está com
a palavra.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRA CAM
POS - Primeiramente agradeço-lhes o honroso
convite que me foi feito, na pessoa do eminente
e prezado Deputado Roberto D'Avila, pela Subco
missão da Soberania, da Nacionalidade e das Re
lações Internacionais. Devo dizer também que
procurei centrar a minha breve exposição nos as
pectos internos da soberania, considerando que
os ângulos referentes à soberania no plano inter
nacinal já têm sido exaustivamente tratados no
âmbito desta egrégia Subcomissão em palestras
- segundo notícias - de ilustres professores
mternacionalistas, como o Prof. Celso Albuquer
que Melo, Prof. Vicente Marotta Rangel, o Embai
xadorSaraiva Guerreiro, e será tratado hoje à tarde
pelo Professor e Ministro José Francisco Resek.
De modo que em minha exposição procurarei
cingir-me à questão da soberania interna, que
considero não menos relevante do que a sobe
rania internacional.

O primeiro ponto que me permitiria focalizar
tem a ver com a própria questão metafísica acerca
de se incluir ou não no texto constitucional um

elenco de princípios atinentes à idéia de soberania
nacional..Devo dizer que não é da tradição consti
tucional brasileira a preparação, em matriz consti
tucional, de um capítulo inaugural, exaustivo e
suficientemente abrangente, dos princípios res
peitantes à soberania e ao~ fundamentes.da orgà- .
nização nacional. Por longa tradição, de rigor nun
ca interrompido, Q Constituinte brasileiro abre a
~opografia constitucional com um artigo dizendo
que o Brasil é uma República Federativa, consti
tuída sob regime representativo. Passa-se, em se
guida, à enunciação dos símbolos nacionais, à
língua nacional, à capital da União Federal e à
regra da soberania popular no mais das vezes,
estabelecendo que todo poder emana do povo
e em seu nome será exercido.

Acredito que poderíamos, nesta oportunidade
impar que se abre para a Assembléia Nacional
Constituinte, repensar esta tradição constitucional
brasileira tomando até mesmo, não por modelo,
mas por referências, constituições sociais e de
mocráticas sobretudo da Europa, editadas por
países que tiveram, política e historicamente, uma
experiência semelhante à do Brasil. Estou a refe
rir-me destacadamente a Portugal e Espanha que,
bem se sabe, são nações que também viveram
as agruras de um Iongo período autoritário e ree
contraram a democracia. Ao longo desse pro
cesso de reencontro democrático, fizeram editar
constituições democráticas que serviram de res
posta ao passado recente, para evitar a recidiva
ditatorial, de um lado, e, de outro, para descortinar
um progresso social, um avanço da sociedade
que se pudesse fazer em termos generosos de
liberdade, de igualdade e de justiça.

Estas constituições, a da Espanha de 1977,
a de Portugal de 1976, mesmo a da Alemanha
de 1949, do pós-guerra, a constituição italiana
táo festejada, de 1947, a constituição cubana de
1976, sem falar em outras, são documentos que
se inauguram com um título preliminar normal
mente alcunhado de princípios fundamentais, on
de se enumera aquela ordem de valores na qual
se radica a organização nacional.

Apresentei ao Presidente Roberto O'Ávila, algu
mas semanas atrás, uma modesta sugestão, já
de todo articulada, sobre o que poderia ser esse
capítulo inaugural da Constituição brasileira
acompanhado de uma justíflcatíva. S. Ex', após
agregar subsídios próprios e muito doutos, hon
rou-me por encampar a proposição, que será o
tema da minha exposição.

No art. 10 desta proposta sugeri que adotás
semos a redação seguinte:

"O Brasil é uma República Federativa livre
e independente, constituída sob o regime re
presentativo em um Estado social e demo
crático."

Ao dizer que o Brasil é uma República Fede
rativa livree independente, ressuscitamos a alocu
ção "livree independente", utilizadana velha Carta
imperial brasileira de 1824 e que, por motivos
inexplicáveis,eu diriaaté mesmo impatriótico, não
foi repetida nas constituições republicanas que
se seguiram.

Por que dizer que o Brasil é uma República
Federatica livre e independente? Porque a idéia
de liberdade e de independência, por certo, reflete
a aârmação da soberania nacional, mostra que
o Brasil, como nação livre e independente, não.
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pode demitir-se, em momento algum, dos predi
cativos e dos atributos da soberania, não pode
subjugar-se a uma ordem intemacional econô
mica inóspita contrária aos interesses nacionais
e que mitiga, de muito, a amplitude de nossa
própria soberania. O passado recente, que condu
ziu a um discutível endividamento desmesurado
do Brasil perante credores ínternacíonaís, mostra
que é muito importante ser explicitada a idéia
de uma independência logo no pórtico da nossa
futura Constituição.

Lembro também que o conceito mais modemo
de soberania não é o institucional, o clássico, pro
clamado desde a época do absolutismo por Jean
Boudin, que procurava mostrar a soberania como
prerrogatíva inquestionável, indeclinável do Rei e
depois do Estado, quando este deixou de ser ab
solutista e passou a ser liberal democrático. Hoje,
não se fala mais em soberania, mas na teoria
da dependência e da independência, porque as
constituições de todas as nações do mundo, até
mesmo das mais pobres, mais carentes do Ter
ceiro Mundo, da própria América Latina e da Áfri
ca, contêm um dispositívo segundo o qual é o
Estado soberano e todo poder emana do povo.

Isto é muito pouco, porque os Estados Unidos
da América por certo são mais soberanos do que
o Paraguai ou uma nação mais pobre da África.
Por quê? Porque têm uma independência e um
poder econômico maiores. Considero, portanto,
importante esta advertência, esta exortação no
pórtico da nossa Constituição, quanto ao compro
misso com nossa independência política, econô
mica e social.

Lembro também que no art. 1° procurei dizer
que o Brasil é um Estado social e democrático
de direito. Considero de fundamental importância
esta sugestão porque no Brasil, nos últimos anos,
houve certa paixão, certa idolatria com relação
à idéia do Estado de Direito. Os partidos que
hoje compõem a Aliança Democrática, a Igreja,
ou as Igrejas em geral, a Ordem dos Advogados,
enfim, as associações de todas as espécies e mati
zes comprometidas com o soerguimento demo
crático do País, propungnaram pela restauração
do Estado de Direito.

Compreende-se que assim o fizessem, porque
a nossa ordem constitucional estava inteiramente
espoliada. A começar, porque no Brasil se fez
uma "revolução" - entre aspas - para manter
a ordem constitucional de 1946. É o que estava
dito nos considerando do Ato Institucional n° 1,
algo sul generis, porque nenhuma revolução se
fez para manter uma ordem constitucional ante
rior. Mas, no Brasil, assim se fez a pretexto de
que estava em andamento uma república sindica
lista popular, que comprometia a concepção libe
raI de Estado incorporada na Constituição de
1946. Mas, não obstante isto, se editou uma enor
midade de atos institucionais que estabeleceram
a ruptura constitucional. A Constituição de 1946
foiviolentada pelos atos institucionais. Depois edi
tou-se a Constituinte de 1967 a partir de um pro
jeto do Executivo, que tinha, inclusive, hora mar
cada para ser votado no Congresso Nacional, o
que obrigou o saudoso Senador Auro de Moura
Andrade, de ~o Paulo, um dos parlamentares
mais antigos, fi dar uma pequena volta nos pon
teiros do relógio para que aquela Carta pudesse
ser aprovada rigorosamente, britanicamente na

hora marcada pela Emenda Constitucional n° 4.
Quanto à atual Constituição, a de 1969, nem

se fala. É uma colcha de retalhos, um sapato
que não agüenta mais uma meia-sola. Basta ver
que ela foi editada com base em dois atos institu
cionais: o Ato Institucional n° 5, que atribuía ao
Poder Executivo, na época uma Junta Militar, to
das as prerrogativas do Legislatívo no caso de
recesso do Congresso Nacional - o Congresso
Nacional estava em recesso por força de decisão
autoritária da Junta Militar - e o Ato Institucional
rr 16, que colocou em disponibilidade, por assim
dizer,o Vice-Presidente de direito na época, Sena
dor pedro A1eixo. Então, fez-se também uma
Constituição sem nenhuma figura de juízo, sem
nenhuma cerimônia para com a coerência lógica
da nossa ciência constitucional.

Os partidos da resistência democrática, na épo
ca, estavam todos sediados no MDB. A Igreja a
Ordem dos Advogados do Brasil propugnavam
a restauração do Estado de Direito no País, o
primeiro passo para o início de um processo de
redemocratização nacional. Hoje, isto é muito
pouco, porque a idéia de um Estado de Direito
é, até certo ponto, reacionária. Eu explico por
quê. Porque prega tão-somente a submissão do
Estado a uma ordem jurídica, cria a ordemjurídica
e se submete a essa própria ordem. Esta foi a
concepção, que ainda vigora hoje na teoria poli
tica constitucional, formulada por (VonMohl), na
Alemanha, ainda ao tempo do Império Prussiano.
É a teoria de que o Estado cria, edita a ordem
jurídica e se submete a ela. Ora, a ditadura pode
ser um Estado de Direito, como foi no Brasil.
Regimes autoritários consubstanciam também
um Estado de Direito,porque, desde logo, jurisdi
cizam o poder violento, transformam o poder em
competência juridica e se subordinam à ordem
jurídica autoritária, ditatorial. Por esta razão é que
as constituições contemporâneas, comprometi
das sinceramente com uma social democracia,
preconizam a idéia da enunciação de um Estado
social e democrático de Direito,como faz a Cons
tituição da Espanha, a título de exemplo, uma
constituição belíssima promulgada em 1978, que
estabelece no art. 1°:

"A l:.spanha se constitui num Estado social
e democrático de Direito, que propugna co
mo valores superiores do seu ordenamento
jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e
o pluralismo político."

Por que Estado social e democrático de Direito?
Porque esta alocução sugere de forma muito vee
mente, muito candente, a idéia de que a legalidade
estatal deve estar associada aos propósitos do
avanço social e democrático. Isto, mais do que
nunca, é necessário em nosso País, na quadra
de evolução histórica que estamos a viver.
'0 parágrafo único do art. 1°da sugestão, entre

gue à mesa desta Subcomissão, estabelece o se
guinte:

"A organização nacional fundamenta-se
na supremacia da Constituição, na liberdade,
na igualdade, no trabalho, na justiça social,
na dignidade da pessoa humana, no plura
lismo democrático, na legitimidade do poder,
na legalidade democrática e na descentra
lização govemamental."

Gostaria de explicar li razão deste elenco de
princípios em que se deve radicar a organização

nacional. As constituições democráticas da era
modema-sem nenhuma exceção-se pautam
em determinados valores axiolégícos, princípios
de observância obrigatória que servem, quando
menos, como fonte para interpretação da Consti
tuição. O Brasil, infelizmente, não tem nenhuma
tradição de enunciação de valores éticos na sua
Constituição. Salvo, por via oblíqua, em alguns
dispositivos esparsos da Constituição, quando,
por exemplo, se diz que todo cidadão é parte
legítima para propor ação popular contra atos
lesivos ao patrimônio público, onde se imbute
o princípio da moralidade administrativa. Mas,
realmente, uma articulação consolidada de prin
cípios e valores da organização nacional, nunca
fizemos em nosso País. Creio ser esta a oportu
nidade de assim se fazer, como ocorreu na Itália,
na França e em Portugal.

Procurei ajuntar os princípios que me parece
ram de superlativa importância para nossa ordem
constitucional, a começar pelo princípio da supre
macia da Constituição. Reparem, Srs. Constituin
tes, que o Brasil nunca adotou formalmente a
tese de que a nossa Constituição é dotada de
superlegalidade em face da legislação infraconsti
tucional. Fizemos isso, por via oblíqua, por via
transversa, em dispositivos que afirmam que
compete ao Procurador-Geral da República repre
sentar o Supremo Tribunal Federal para fins de
declaração de inconstitucionalidade. Mas não o
fizemos de forma solene, como fazem todas as
constituições, que inclusive têm um capítulo pró
prio sobre a garantia da Constituição, enunciando
categoricamente a supremacia, muitas vezes
criando uma corte constitucional que deve, tam
bém, merecer a atenção dos Constituintes, pre
vendo processo de revisão da Constituição. Até
mesmo as constituições socialistas que adotam
o sistema de govemo de assembléia, onde os
sovietes têm realmente poder ilimitado, como o
parlamento inglês, para dispor sobre matérias
constitucionais, exibem um capítulo ou um elenco
de disposições relativas à supremacia da consti
tuição.

Este fato no Brasil é muito importante, porque,
infelizmente, até mesmo para nosso desafio, é
preciso que se crie um profundo sentimento cons
titucional em nosso País. A prática de todos nós,
como advogados e como cidadãos, nos mostra
que o brasileiro invoca o decreto, a resolução
do Banco Central, a lei ordinária, quando esta
existe, ou o decreto-lei, enfim, mas não invoca
a sua Constítuíção, ACanstituição é pouco aplica
da e lida. E claro que existiram razões históricas
que não propiciaram a formação de um senti
mento constitucional. O próprio autoritarismo cí
clico da vida brasileira não permitiu que o brasi
leiro fosse o grande guardião da sua Constituição.
É o que Pablo Lucas Verdu, festejado constitu
cionalista da Universidade de Madri, descreve em
sua obra intitulada "Sentimento Constitucional",
editada no ano de 1985. É aquela sensação do
individuo, do cidadão de ser dono de uma consti
tuição, de ser e estar em uma constituição, de
ser titular de uma constituição, é o que faz o ho
mem do povo nos Estados Unidos da América
exercer uma verdadeira "mia" à Constituição, ir
à justiça por causa de um dólar ou um cent, a
fim de defender a sua Constituição. Os grandes
casos julgados pela Suprema Corte norte-ame-
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rícana - pelo menos os que pude compulsar
no período em que lá estudei e depois lecionei
-, são de pouquíssimo valor econômico, não
são causas do grande capital, são causas do ho
mem das ruas que vai ao Judiciârio impugnar
o arbítrio da autoridade, a intolerância do guarda
da esquina e consegue o reconhecimento de seus
direitos naquela excelsa corte de Justiça, a Supre
ma Corte norte-americana.

Os outros princípios são os tradicionais da de
mocracia moderna: a liberdade, igualdade, a idéia
de que a nossa organização deva findar-se no
trabalho.

É muito importante que se prestigie o trabalho
das pessoas. A questão social surgiu no Século
xx, a partir da segunda metade do Século XIX,
que ideologizou o discurso político, sobretudo a
partir do "ManifestoComunista". Aquestão social,
a dialética entre o capital e o trabalho é presente
em qualquer foro de discussão constitucional, em
qualquer trabalho de produção legislativa.Enfim,
em 'todos os quadrantes da vida.

C:Jnsidero importante que o nosso Constituinte
aja como o Constituinte italiano, sobretudo como
o f~tor das constituições escandinavas - da Sué
cia, Dinamarca - muito ciosas em prestigiar o
trab,!IIho como um princípio da organizaçãos na
cional. Isto de certo modo descarta valores meno
res, como é o caso da especulação de juros, da
cenlralização de esforços em atividades que não
geram empregos, que não são comprometidas
com, o avanço da sociedade, com o crescimento
da c:lasse trabalhadora. A idéia da justiça social
é mencionada, como também a idéia da digni
dededa pessoa humana. É muito importante por
que o nosso País, nos últimos anos, tomou-se
um campeão da violência. Nos porões da ditadura
ecoam até hoje os gritos pavorosos dos tortura
dos. É profundamente necessário que a nossa
Constituição, logo na sua abertura, tenha um
comlpromisso com a dignidade. O Projeto Afonso
Arinos, criado pela Comissão Provisória de Estu
dos Constitucionais, da qual tive a honra de ser
assessor especial, proscrevia a tortura, consíde
IWXllo-a um crime inafiançávele inanistiável,mos
trando que a tortura é um crime nefando por
excelêncía pelo que contém de sadismo, de intole
rância política, de subjugação do que há de mais
recândito no ser humano, que é a liberdade de
pensar e de se automanifestar. Então a enuncia
ção do princípio do respeito à dignidade da pes
soa humana toca fundo neste tipo de experiência
de biste memória em nosso País.

A idéia do pluralismo político parece-me funda
mentai. Não é a democracia unipartidâria. Esse
é o ,grande desafio do modelo socialista que cria
aquele centralismo democrático por via do partido
único ou de uma ideologia de Estado. O plura
lismo democrático, realmente, tem uma riqueza,
é um grande respiradouro para a sociedade civil,
a fim de que os homens e os grupos sociais pos
sam compor-se segundo seu credo político, suas
convicções pessoais. Parece-me uma boa oportu
nidade para que se inclua a tese do pluralismo
polílico dentre os princípios fundamentais da or
ganização nacional.

Falamos também na legitimidade do poder e
na legalidade democrática. Isto pode parecer um
prec:iosismo, mas se reporta a uma distinção im
portantíssima na teoria constítuêíonel modema

entre legitimidade e legalidade. A legalidade é a
conformidade com as leis. Já a legitimidade é
o exercício legítimo do poder por quem, investido
pelo sufrágio popular, conte com a aprovação
do titular da soberania, que é o povo.

Traria à colação a experiência trágica da Alema
nha hitlerista, do Terceiro Reích, de CarI Schmitt,
que foi o grande teórico constitucional, um dos
maiores constitucionalistas do mundo. Sob o in
fluxo daquele regime ditatorial, nos primeiros
anos, a Alemanha experimentou um progresso
econômico nunca visto, que justificou, de certo
modo, aquela ordem autoritâria. CarlSchmitt caiu
neste engodo, neste equívoco ao equiparar a legi
timidade à legalidade. "Toda ordem do Terceiro
Reich é legítima porque é legal." Isto permitiu
que se cometessem as maiores barbaridades, ver
dadeiro genocídio contra a humanidade a pre
texto de uma legitimidade legalista do poder. En
tão, é importante que apartemos a idéia da legiti
midade do poder da idéia da legalidade demo
crática.

Por fím, incluí o princípio da descentralização
govemamental. A Constituição italiana também
adota esse princípio. E isto tem a sua razão de
ser. Em primeiro lugar, em virtude do gigantismo
territorial do nosso Brasil. É importante que haja
esse princípio de descentralização de poder a nível
federativo. Também é preciso que a descentra
lização se ponha em relação à organização dos
poderes do Estado, que haja, realmente, a descen
tralização tanto horizontal, como vertical no exer
cício da autoridade. Madison, um dos fundadores
dos Estados Unidos da América, Constituinte de
1787, em Filadelfia, escreveu um relatório, hoje
considerado a bíblia do constitucionalismo ameri
cano, chamado The Federalist Paper, que são
os anais, praticamente, da Constituinte de Fila
délfia. Há uma frase lapidar sobre este assunto.
Diz que a concentração de poder é o caminho
inexorável para a tirania. Toda vez que o poder
se concentra, se enfeixa em mãos de um órgão
unipessoal ou de um grupo palaciano reduzido,
perde a democracia e desserve ao avanço da so
ciedade civil.

A experiência recente brasileira nos dá mostra
desta realidade. A ditadura militar desde logo pro
curou alijar os representantes do povo, sediados
no Congresso Nacional, e o processo de delibe
ração política.Ainiciativadas leis em matéria eco
nômico-financeira ficou enfeixada nas mãos dos
generais-presidentes. Eram impossíveis emendas
por parlamentares. Criou-se de forma hiperboli
camente ditatorial a figura do decreto-lei. Não sou
contra o decreto-lei enquanto medida legistativa,
pois é previsto em Constituições democráticas,
mas de uma forma muito bem posta. Refiro-me
ao decreto-lei da nossa Constituição que serve
para qualquer assunto de interesse relevante do
Govemo. O que se observa é que houve realmente
um esforço muito centrado no sentido de impor
esse sistema tecnocrático, militar, burocrático,
com exclusão da sociedade civil, com exclusão
do Poder Legislativo.A descentralização governa
mental, se figurar como um princípio da organi
zação nacional, por certo servirá como advertên
cia contra o centralismo que desserve a demo
cracia.

O artigo 2° da minha proposição repete o axio
ma clássico da soberania popular: "Todo poder
emana do povo e em seu nome é exercido". Não

obstante, procurei agregar dois parágrafos que
seriam novidades na nossa tradição constitucio
nal em relação a esta norma.

O primeiro parágrafo está assim redigido: "Ne
nhum indivíduo, grupo, órgão ou instituição pode
atribuir-se o exercício da soberania nacional, que
pertence ao povo brasileiro e é exercido através
de seus representantes, de referendo, de iniciativa
popular das leis e da participação e controle dos
atos do Estado".

Por que dizer que nenhuma instituição, órgão
ou indivíduo pode atribuir-se o exercício da sobe-

. rania nacional? Esta norma está contida, ressal
vadas as diferenças redacionais, na Constituição
francesa da Quinta República, de 1958, e por uma
razão muito simples. Epara que nenhum grupo,
como aconteceu no Brasil recentemente, no caso
as Forças Armadas, possa arvorar-se em ter um
estado de cidadania, um estado de brasilídade
superior aos demais brasileiros e, considerando
se titular da soberania, querer tutelar a ordem
nacional, a pretexto dessa titulariedade privilegia
da. A soberania é forçosamente una e indivisível
e pertence no seu todo ao povo brasileiro, ao
povo de qualquer nação - e só ao povo. Todas
a demais instituições são caudatárias deste prin
cípio de soberania popular. As instituições gover
nativas - o Executivo, o Legislativoe o Judiciârio,
- em qualquer agente ou exercente de autori
dade pública se reportam, necessariamente, ao
titular da soberania, que é o povo brasileiro. Esta
norma serve, ou servirá, a meu juízo, como adver
tência contra esse tipo de usurpação da soberania
nacional, usurpação qualitativa ou quantitativa.

Lembro, por exemplo, que na Argentina, no
tempo da ditadura militar - em boa hora, restau
rada legitimamente por uma eleição presidencial
que levou ao poder da Casa Rosada um homem
do melhor quilate moral, intelectual, o Presidente
A1fonsin - as cartilhas militares diziam expressa
mente que eles eram considerados cidadãos de
primeira grandeza e que o povo era, por assim
dizer,de segunda categoria, estava na classe turís
tica da cidadania.

Penso também que a soberania popular deve
ser exercida através dos representantes do povo,
os parlamentares, eleitos através de sufrágio uni
versal direto, de referendo, de iniciativa popular
das leis e da participação e do controle do Estado.
Por que referendo? Por que iniciativapopular das
leis? Não temos esta tradição no Brasil. Acredito
que esta Subcomissão deve colocar a enunciação
deste tema, sem a obstância de serem discipli
nados no capítulo relativo ao Poder Legislativo.
Este deve ser um princípio da soberania popular.
Considero que determinadas matérias, determi
nados assuntos, projetos públicos, pela sua mag
nitude, pela sua transcendência social ou pelo
grau de comprometimento do Tesouro Nacional,
devem ser decididos não apenas pelos represen
tantes do povo reunidos, mas pelo povo mesmo,
como se faz na Europa de modo geral.

Na Europa se fazem referendos para decisão
das grandes questões nacionais. A Constituição
da Espanha diz que o Congresso, quando consi
derar, por uma- maioria de quorum qualificado,
que determinada matéria deve merecer a aprova
ção popular antes de ir à discussão congressual,
baixará uma lei orgânica neste sentido. Tenho
para mim - e digo isso com muita franqueza



22 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITQlNTE (Suplemento) Maio de 1987

- que se no Brasil o povo tivesse tido a oportu
nidade de deliberar sobre determinados projetos
megalômanos, como a construção de oito usinas
nucleares de Angra dos Reis, como a inundação
de Tucuruí e outros mais, e o próprio endivida
mento externo, se o povo brasíleíro não tivesse
sido o grande ausente desse banquete faustoso
e despudorado que foram esses vinte anos de
centralismo tecnocrátíco, militar, não teríamos
chegado a um resultado tão catastrófico. O povo
brasileiro, no auge da sua sabedoria, de Sua com
petência política, por que não, da sua intuição,
que é insubStituivel - a intuição do homem co
mum, do homem das ruas, do homem que é
vítima de qualquer processo de decisão govema
mental - quando é convocado a decidir sobre
temas nacionais relevantes é sempre bem-vindo
e sempre subsidia o aperfeiçoamento da decisão
a nível do Congresso Nacional.

Proponho, também, a iniciativapopular das leis,
como faz o Projeto Afonso Arinos e a maioria
das Constituições européias. É natural que se ado
te este expediente de democracia semidireta em
que a sociedade civil, que deve exercer uma gran
de participação nos assuntos do Estado, possa
chamar a atenção dos Congressistas para deter
minadas questões e submetê-las por víade pro
postas, que terão curso forçado nas Comissões
Parlamentares, a fim de que eventualmente pos
sam transformar-se em normas juridicas.

Aquestão da participação e do controle popular
nos ams do Estado também é mencionada sem
prejuízo da sua disciplina nos capítulos especí
ficos da Constituição, como é o caso do direito
de representação, da proposição da ação popular,
elas ações coletivas de um modo geral para a
proteção dos direitos índisponíveís, dos chama
dos direitos difusos relativos à ecologia, à questão
dos consumidores e assim por diante. Esta Sub
comissão, no meu modesto entendimento, deve
enunciar estes princípios agregando-os à tese da
soberania popular.

Por fiin, o §2° desse art. 2°estabelece o seguinte
- e essa, realmente, é uma norma que gostaria
que merecesse a especial atenção de V. Ex"':

"Todos têm direito de garantir o cumprimento
da Constituição e de resistir aos atos de violação
da ordem constitucional democrática."

Emoutras palavras é o chamado direito político
de resistência ou de desobediência civil. Esse é
um tipo de direito que normalmente as Consti
tuições não explicitam, mas que é autorizado pela
teoria constitucionro democrática. As conititui
ções socialistas, de modo geral, adotam essa for
mulação. AConstituição portuguesa de 1976uma
constituição moderna, adotou expressamente eS
sa disposição dizendo o seguinte em seu art. 21.

'Todos têm o direito de resistir a qualquer or
dem que ofenda seus direitos, liberdades e garan
tias, e de repelir pela força qualquer agressão
quando não seja possível recorrer à autoridade
pública".

A velha Constituição francesa de 1793, ti cha
mada Constituição do Ano ll, promulgada logo
depois da Revolução Francesa, também estabe
lecia o direito de resistência da socíedade contra
a opressão. Considero que esta previsão constitu
cional quando menos servirá de advertência às
autoridades constituidas e aos usurpadores de
competências institucionais no sentido de que os

deslizes e desmandos quanto ao cumprimento
da Constituição poder~ legitimar a reação e ti

intolerância do povo, único titular originário da
soberania. Servirá, realmente, como um grande
sinal vermelho da Constituição contra o desman
do governamental. Toda vez que a autoridade pú
blica em nosso Pais deslizar, descurar do seu
compromisso de cumprimento à Constituição, o
homem comum, o homem da fila do INPS, o
homem do guichê de uma repartição pública,
sem falar do contribuinte, do cidadão que parti
cipa da vida política do Estado, poderá resistir
a esse tipo de desmando, poderá desautorizar
à autoridade pública fazendo valer o seu direito.
Quando o desmando for de nível nacional- um
golpe poYItico, como aconteceu recentemente em
nosso País, por exemplo - e se pretender, estabe
lecer a ruptura da ordem constitucional, dos direi
tos e garantias fundamentais do homem e do
cidadão, esse dispositivo dará a toda a sociedade
política brasileira o direito, senão o dever, de opor
a sua resistência, a sua glosa, o seu basta a essas
tentativas de usurpação da soberania popular.

O art 3° da minha proposiçâo trata da imuni
dade de jurisdição no Brasil.

"O Estado brasileiro submete-se apenas àjuris
díçâo de seus próprios juízes e tribunais e arbitra
gem e juriSdição de cortes ínternacíoneís reco
nhecidas pelo BliPsil e pelo Direito Internacional."

Reconheço que, de modo geral, os internacio
nalistas - sem querer estabelecer nenhuma dis
puta entre os internacionalistas e os constitucio
nalistas - os professores de Direito Intemacional
costumam emprestar uma importância muito infi
ma à tese de formalízaçâo da imunidade de juris
dição em matiz constítucíonal. Consideram, de
modo geral, que a imunidade de jurisdição é uma
prerrogativa subjacente à própria soberania, que
não há necessidade de se explicitar na .Constí
tuição. É um atributo da soberania. Já existe as
convenções internacionais relativas à arbitragem
internacional, às cortes intemacionais de justiça.

De minha parte, corno estou focroizando a so
berania intema, permito-me até discordar dos
professores de Direito Internacional em nosso
Pais e também alhures. O professor Jacques Rus
seau, da Universidade de Paris, que comentou
a Constituição francesa de 58, também defende
esta tese.

Considero que a nossa Constituinte precisa dar
algum tipo de resposta a esse drama que se criou
no Brasil com relação à condução da nossa vida
internacional, com relação a este endividamento
desmedido e a esse espúrio pagamento dos servi
ços da nossa dívida eJrtema que, felizmente, está
sendo repensado na última hora - lbe lut,
but not lhe leu\. O Governo brasileiro está en
frentando a questão. Quanto aos chamados acor
dos íntemacíoneis nos acordos do Executivo, V.
Ex"sabem que a Constituição brasileira normal
mente trata dos tratados e convenções interna
cionais dizendo que são firmados pelo Presidente
da República ad referendum do Congresso Na
cional. Então o Congresso Nacional delibera so
bre tratados e convenções internacionais. Toda
via, a vida internacional, contemporânea, não se
exercita, pelo menos em grande parte, através
de tratados e convençôes intemacionais sbk:tu
aenau. propriamente ditos; faz-se muito mais
através de acordos do ExecutiVo.O prôprío rees
calonamento da clMQa externa brasileira Se fez

por viade acordo dos Executivos. Não houve ne
nhum tratado internacional submetido ao Con
gresso Nacional. Foi um genUeman agreement,
um contrato internacional entre o Banco Cen1ral
e os nossos credores internacionais. Portanto, não
é norma jurídica, não fi tratado internacional.

Quando se fez, há cerca de quatro anos, urna
representação, patrocinada pelo Conselho Fede
ral da Ordem dos Advogados, à qual tive a hon
rosa ocasião de prestar a minha modesta c0labo
ração, ao Procurador-Geral da República da épo
ca para que ele oferecesse, no Supremo Tribunal
Federal, uma representação de ínconstítucíone
lidade contra esses acordos da divida, porque o
Brasll se demitia da sua jurisdição própria, já que
esses acordos indicavam a justiça de Nova Iorque
para dirimir quaisquer questões advindas da sua
execução, o despacho do Chefe do MinistérioPú
blico de então, tecnicamente correto, foi de que
isto não era norma jurídica e, sim, contrato inter
nacional. O mesmo tipo de argumento se usou
para não submeter ao superior exame do Con
gresso Nacional esses acordos do Executivo. Por
isso, não é demais dizer, muito embora isto possa
estar subjacente no princípio da soberania, que
o Estado brasileiro submete-seapenas ajurisdi
ção dos seus próprios JUÍZes e tribunais. De tal
sorte que qualquer acordo do Executivo, de uma
autoridade mal informada, desavisada, para dizer
o menos, que se demita dessa prerrogativa inde
clinável - poderá ter o controle do Congresso
Nacional e das nossas cortes de jusüça.

Por flm, o art. 4° trata dos símbolos nacionais,
como é da tradição brasileira. Sãosímbolos Illleio
nais a Bandeira, o Hino Nacional o Escudo e as
Armas da República em vigor na data da promul
gação desta Constituição. Apenas acrescentei um
parágrafo sugerindo que seja livre o uso de símbo
los nacínaís pelo povo na forma da lei. No Brasil
tivemos alguns atos, sobretudo de autoridades
mílitares, nos últimos anos, que se consideravem
mais brasileiros do que nós, comuns mortais, es
tabelecendo restríções ao uso dos símbolos na
cionms. Ninguém tem monopólio para desfta\cllK
a Bandeira Nacional ou para cantar o HinoNaci0
nal brasileiro. Estes símbolos são de uso livre pelo
povo.

Termino com o art.5. dizendo que o português
é a língua nacional do Brasil, como é da nossa
tradição constitucional.

Com isso peço licença ao Presidente e a todos
para dar como encerrada esta minha modesta
exposição, colocando-se à disposição para escla
recer algum ponto em que possa ser útil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto DÁvila); Muito
obrigado, Dr. Carlos Roberto de Siqueira.

Passo a palavra ao Constituinte Paulo Macaríni,
que lhe fará uma pergunta.

Ó 5R. CONSmWNTE PAULO MACARlNI 
Sr. Presidente Srs. Constituintes, ilustre ?roI. Car
los Roberto de Siqueira Castro, colhi da exposição
do ilustre professor preciosos ensinamentos, no
tadamente quando se refere ao fato de que a
Assemblêía Nacional ConStituinte deve e precisa
dar uma resposta à sociedade brasileira especial
mente porquea Naçãobrasileira tem sido 'lftima
de muitas frustrações que se iniciaram com as
diretas já, com a morte de Tancredo, e poderá
somar-se a elas o resultado da Assembléia Nado-
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na) Constituinte, se não tivermos a sensibilidade
de corresponder à expectativa, à confiança, à es
perença em que a nova Carta reflita a realidade
nacional.

JYíluito se tem falado não apenas na Assembléia
Nacional Constituinte, mas foe dela também de
dois,aspectos. O primeiro é o número de artigos
que deve ter esta Carta e o segundo é o prazo
em que deve ser promulgada. Sinceramente, não
estou preocupado nem com um aspecto nem
com outro. É bem verdade que a tradição constí
tuck>nalbrasileira sempre decidiu por uma Cons
tituição analítica e não sintética e, também a tradi
ção de 1934 e de 1946 é de que não havia pre
mência de tempo a estabelecer prazo para 05

Constituintes.
Temo até que haja dois assuntos tomando mais

vulto, na Assembléia Nacional Constituinte: o pra
zo cio mandato do Presidente da República e o
regime de Governo a ser adotado, se presiden
cialista ou parlamentarista. Esses dois temas po
dem até mesmo ofuscar 05 tral:>alhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, voluntariamente ou
não, desviando a atenção desta Casa e do povo
de outros problema talvezmais importantes relati
vos ao nosso desenvolvimento econômico e so
cial.

Dentro desta tese muito bem levantada e des
crita pelo ilustre professor, relativa à soberania
do País como um todo, que envolve, no meu
entender, a soberania de cada um de nós, de
cada cidadão brasileiro, tenho para mim que essa
Constituição deve ser explícita, analítica, notada
mente naqueles pontos que garantam o livreexer
ciciei dos cidadãos ou livreexercício da soberania
de cada brasileiro.

Gostaria então de formular algumas questões,
notadamente quanto à representação ao Supre
mo Tribunal Federal, quanto à inconstituciona
lidade das leis, especialmente porque a atual Carta
dá exclusivamente ao Procurador-Geral da Repú
blíca o poder de discernimento ou de conven
cimento para dar conseqüência e continuidade
a qualquer representação contra abusos do Poder
Legislativoou determinados atos do Poder Execu
tivo relatívos à constitucionalidade de leis, de de
cretos ou de determinadas normas.

TE!Oho para mim que a soberania popular co
meça com o direito de qualquer cidadão de ser
perte legítima para representar perante o Supre
mo Tribunal Federal contra a inconstitucionali
dBckl das leis. A sociedade também questiona se
esses assuntos de soberania popular devem ou
não passar obrigatoriamente pela representação
do adovogado, como mandatário do cidadão que
quer exercitar a sua soberania.

üma segunda questão diz respeito à prestação
de contas, ao Erário público, dos gastos do Pre
feito,do Governador e do Presidente da República,
representado pelos seus Ministérios. As contas
chegam ao Tribunal de Contas da (lníão ou ao
Tribunal de Contas do Estado formalizados, com
todo capricho, com todo esmero, sem rasuras,
mas passa a ser uma questão meramente formal,
porque, em verdade, não se sabe se aqueles recur
sos foram ou não efetivamente aplicados com
a utilização cio material, da mão-de-obra ou de
outro serviço descrito sempre naquele documen
to. Gostaria de saber como o Prof. Carlos Roberto
de Siqueira Castro contemplaria esse dispositivo
na nova Carta. Que as contas do Poder Público

- do Prefeito, do Governador e da Presidência
da República - ficassem obrigatoriamente à dis
posição do povo durante sessenta dias por ano
para exame, verificação, questionamento, e que
o cidadão também fosse parte legítima para repre
sentar ao Poder Legislativo competente, ou ao
Poder Judiciário, a reparação de danos causados
ao Erário público pela má aplicação das verbas
orçamentárias.

(lma terceira questão, até mesmo porque é a
norma no Brasil, em toda a América Latina, no
Terceiro Mundo, é sobre inobservância das nor
mas constitucionais. Essa inobservância estã cla
ramente exposta na falta de regulamentação não
apenas de dispositivos da Constituição de 1946,
como também de outras normas, até mesmo na
contribuição tripartite para compor a receita da
Previdência Social. O Governo Federal simples
mente não comparece com suas obrigações inse
ridas inclusive na Constituição. Então, que se faça
constar da nova Carta que a inobservância das
normas constitucionais, além de representar um
crime de responsabilidade, resultaria na perda da
função pública ou na cassação do mandato, con
forme o caso.

(]m quarto item diz respeito à ação popular,
inserida nas "garantias individuais" da Carta de
1946, ou até mesmo na Carta de 1967, ou no
"emendão" de 1969. A ação popular, às vezes,
estã sendo obstaculizada por algumas razões. A
primeira diz respeito ao pagamento de custas.
Alguns serventúrios não dão curso a essa pro
posta se não for recolhida a taxa judiciária e pagos
pelo menos 50% das custas, de acordo com o
Regimento Interno. O segundo aspecto é o que
diz respeito ao princípio da sucumbência. É bem
verdade que os tribunais, inclusive o Supremo,
têm decidido que não há condenação ao paga
mento dos honorários contra o autor da ação
popular. Averdade é que a falta de expressa deter
minação constitucional tem facultado, infelizmen
te, outras atitudes. Sei de um juiz de direito que
chamou o autor de uma ação popular e lhe disse
que era melhor desistir. Mesmo a desistência tor
nando obrigatória a continuidade da ação através
do representante do Ministério Público, sugeria
à parte que desistisse, porque estaria na iminência
de perder todo o seu patrimônio com o paga
mento do valor correspondente à condenação ao
pagamento dos honorários.

O terceiro ponto, na ação popular, está vincu
lado também à questão da representação contra
a inconstitucionalidade. A ação popular poderá
ser proposta sem interveniência do mandato pro
curatório atribuído ao advogado, porque isso im
plicaria também alteração do Estatuto da Ordem
dos Advogados e de outros princípios inseridos
no Código de Processo Civil. Gostaria, também,
de conhecer a opinião do ilustre professor sobre
o assunto.

(lrna quinta indagação é a que diz respeito até
a uma expressão usada por V.S' sobre a especu
lação dos juros, nessa ciranda financeira que anda
por aí. Tenho para mim que, se a Constituição
não fixar determinados conceitos, inclusive sobre
o dinheiro, se é uma promoção de riqueza e de
bem-estar social ou um meio ilícitode enriqueci
mento, teremos a perpetuação de determinados
fatos. Casos como o do cidadão que vai comprar
um trator e paga juros superiores ao de quem
compra um bem de consumo não durável, ou

daquele que vai adquirir sua casa própria - como
assistimos há pouco tempo, e chegou-se até a
formar, em todo o País, associações de mutuários
do BNH - e paga juros mais elevados do que
quem está comprando bens até desnecessários.
Como há - pelo menos no discurso - distinção
entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural,
entre o pequeno e o médio agricultor, o micro,
o pequeno e o médio empresários parto do prin
cípio de que precisamos conceituar o crédito, as
formas de crédito a serem distinguidas para a
efetiva promoção da riqueza, e a melhoria das
condições de vida e o aumento do poder aquisi
tivodas camadas mais carentes da sociedade bra
sileira.

Embora reconheça que a prescrição e a deca
dência são institutos seculares na defesa da or
dem pública, até me atrevo a tentar alterar essa
tradição para defender que determinados crimes
devam ser imprescritíveis, tais como os de tortura,
de violação do direitos do cidadão, da sua vida
lisica e mental, os crimes de corrupção e os cri
mes de lesão ao patrimônio e ao Erário público.
Conheço casos em que um cidadão provocou
enormes danos e prejuízos ao Erário público e
seu processo foi arquivado, porque ficou na Jus
tiça Federal por mais de 10 anos totalmente para
lisado, e, na prolação da sentença, o crime ~
estava prescrito.

Quem sabe seria prudente até detalhar outra
questão no que diz respeito à descentralízação
governamental.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Alerto
o Constituinte Paulo Macarini - sem querer con
trariá-lo - no sentido de que há outros Consti
tuintes inscritos, para que não fique muito longa
a sua exposição.

O SR. CONSTIT(]JNTE PA(]LO MACARlNI 
Agradeço, Sr. Presidente. Então, vou apenas
enunciar o item n° 8, que é relativo aos decre
tos-leis. Como fica é da competência do Presi
dente discernir sobre urgência e a relevância de
cada assunto - e nesses 2.400 decretos-leis a
que assistimos de 1964 para cá todos alegaram
urgência e relevânvcia - parto do princípio de
que é preferível extirpar da Constituição o decre
to-lei do que submeter ao Presidente da República
o direito de ele fíxer, de ele direcionar o que é
urgência e o que é relevância.

Tenho também outra indagação relativaao Su
premo Tribunal Federal. (fltlmemente, através de
alterações de seu Regimento Interno, aquele ór
gão procura fugir à sua missão de julgar. E aqui,
sim, há uma lesão da soberania de cada cidadão,
quando assistimos aos Tribunais de Justiça de
alguns Estados que ainda decidem por questões
político-partidárias, por esta ou por aquela voca
ção, por este ou por aquele interesse particular;
sim, há uma lesão da soberania de cada cidadão
quando o Supremo Tribunal Federal, por meras
alterações de seu Regimento, foge não apenas
em apreciar as argüições de relevância, mas, aci
ma de tudo, do recurso extraordinário previsto
na Constituição, notadamente na de 1946, que
dava a possibilidade de corrigir esses equívocos
regionais e a oportunidade de enriquecer não ape
nas a jurisprudência, mas a cultura jurídica deste
País.
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Teria outras indagações, mas dada a exigid
dade do tempo, fico por aqui. Agradeço a todos
sua compreensão.

oSR. CARLOSROBERTO DE SIQ(JEIRA CAS
TRO - Agradeço ao nobre Constituinte Paulo
Macarini a formação de suas questões que tomo
como uma verdadeira sabatina para a qual talvez
não esteja perfeitamente preparado. Mas tentarei
agregar algumas considerações àquelas tão sub
sidiosas que V. Ex" mesmo já formulou.

Quanto à sugestão de que qualquer cidadão
deverá ou poderá ser parte legítima e, até mesmo,
independente da capacidade postulatória para re
presentar ao Supremo Tribunal por inconstitucio
nalidade de lei, eu, com todas as vênias, não con
cordo com ela. Não considero de boa conveniên
cia se prodigalizar, de forma absoluta, com toda
a abrangência, a ação declaratória de inconstitu
cionalidade.

Reconheço que alguns países o fizeram, mas
a grande maioria não o fez. Mesmo em relação
aos Estados Unidos da América, embora alguns
autores de manuais de Direito Constitucional no
Brasil costumem dizer que existe ação declara
tória, popular de inconstitucionalidade, devo dizer
que há desinformação a respeito do tema. Há
uma lei de 1967, do Congresso americano, pre
vendo a ação declaratória de inconstitucionali
dade, mas o autor da ação tem que ter interesse
na causa. Não existe,por exemplo, aquela simples
ação de tax pevero que eles chamam de ação
de contribuinte. O sujeito entra com uma ação
para obter a declaração independentemente de
ter interesse em agir.

Por outro lado, estou de pleno acordo com
V. Ex' quando considera que o monopólio pelo
Procurador-Geral da República, como chefe do
Ministério Público, para oferecer a representação
por inconstitucionalidade, não tem aprovado em
nosso País. Estou de pleno acordo. O Procura
dor-Gerai da República, ao lado de sua função
de chefe do órgão de fiscalização das leis, no
mais das vezes tem compromissos políticos, e

. é também o chefe da representação judicial da
União. De sorte que me inclinaria por uma solução
intermédia, como seja a de que não apenas o
Procurador-Geral da República pudesse fazê·lo

" mas também, por hipótese, os Presidentes dos
Poderes de Estado, a Mesa <lo Congresso Nacio
nal, o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Governadores de Estado, enfim, determinadas
autoridades c4ia investidura justificasse esse tipo
de proposição.

Maseu até temperaria essa minha observação
com outro aspecto da questão que, talvez, não
tenha sido fiscalizado. Sustento a criação de uma
Corte Constitucional em nosso País e tenho defen
dido muito essa tese em todas as oportunidades.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARlNI 
Quem comporia essa Corte e quem a nomearia?

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQ(JEIRA CAS
TRO - Pela minha proposta, já patrocinada por
um ilustre Constituinte, adotei, mais ou menos,
o sistema italiano e espanhol. Essa Corte Constitu
cional teria, primeiro, uma composição híbrida.
Seus membros seriam nomeados pelo Presidente
da República, pelo Congresso Nacional e, tam
bém, seriam indicados por entidades represen
tativas.Designei o Conselho da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, o Conselho Nacional da Magis
tratura e o próprio Supremo Tribunal Federal. Te
riam um mandato de nove anos os exercentes
da função judicante e polífica na Corte Cç>nstitu
cional que, portanto, seria renovável, o que impe
diria a fossilização na apreciação judicial dos te
mas constitucionais. Mas é uma questão paralela
sobre a qual prefiro não fazer digressão para não
sairmos de nosso assunto. Apenas agregaria essa
consideração final de que, em se adotando uma
Corte Constitucional no Brasil, poderíamos ima
ginar a inserção de uma norma semelhante àque
la contida na Constituição italiana de 1947. De
sorte que, em qualquer processo judicial em nos
so País, desde as mais longíquas fronteiras em
que seja declarada inconstitucional um ato nor
mativo por qualquer juiz ou tribunal, haveria um
recurso obrigatório e de ofício à Corte Constitu
cional com o sobrestamento do feito. Quando,
ao contrário, apenas for suscitada uma questão
constitucional, mas não declarada a inconstitucio
nalidade do ato normativo, a parte interessada,
portanto com legítimo interesse, poderia interpor
o recurso voluntário. É o que contém ipsis Htteris
a legislação infraconstitucional italiana que regu
positivo da Constituição sobre a Corte Constitu
cional. Eu ficaria, portanto, com uma situação
intermédia, com todo o respeito pela opinião de
V. Ex"

A questão de prestação de contas ao Erário,
eu a tenho como de superlativa importância para
a nossa democracia social e econômica. Consi
dero mesmo, eminente Constituinte Paulo Maca
rini, que esta Assembléia Nacional Constituinte,
do alto de sua investidura, poderia repensar, por
inteiro, a questão da execução orçamentária e
financeira em nosso País. Como V. Ex" colocou
muito bem, a tradição constitucional brasileira
ateve-se a uma preocupação puramente formal,
em que a eficiência é formal. Cumpriu-se a lei,
o relatório é bem feito, mas ofusca ou deixa de
tomar importante a eficiência material das autori
dades govemativas. Tenho em mira, realmente,
o sistema norte-americano na matéria. Tive opor
tunidade de fazer algumas visitas ao Congresso
americano no passado e, realmente, saí de certo
modo encantado com a sistemática da liberação
de verbas e do controle de recursos. Como V.
EX" sabem, há o Budget Committee, nos Estados
Unidos, um verdadeiro sócio da administração
pública na gestão do Tesouro Nacional. Lá não
existe, como no Brasil, a proposta orçamentária
anual, que, depois, uma vez aprovada...E é forço
samente aprovada, porque o processo de legisla
ção orçamentária, pela atual Constituição, sequer
admite emendas e é até mesmo discutida numa
Comissão específica do Congresso Nacional, não
há nem a deliberação coletiva de todo o colegiado.
Pois bem, uma vez aprovada a Lei Orçamentária,
a lei de meios, o Poder Executivo tem um cheque
em branco em suas mãos para usar como quiser
aqueles recursos e, simplesmente, depois fazer
a prestação de contas, contas com relação à des
pesa e à utilização da receita.

Nos Estados Unidos, os fatos não se passam
assim. Lá e na Itália também, pelo que tenho
notícias. O Congresso Nacional norte-americano,
aprova a lei orçamentária e há o Budget Com
mittee como eles chamam, mas ao Poder Execu
tivo não cabe autorização plena para dispor livre-

mente daqueles recursos. O Congresso, através
dessas Comissões Parlamentares altamente téc
nicas, altamente assessoradas, vai liberando as
verbas para cada agência governamental, segun
do expressão deles, que seriam as nossas empre
sas estatais, autarquias, ministérios. Essa libera
ção é feita a partir de um acompanhamento efeti
vo pelo Congresso Nacional. Em que termos?
Em primeiro lugar, levando em conta a conve
niência e oportunidade do próprio projeto, o que
faz com que o Poder Executivo tenha que solicitar
verbas ao Congresso Nacional para executar de
terminada obra pública de porte, e o Congresso,
após um juízo de valor, libera ou não o recurso
e o faz por etapas, mediante um controle de audi
toria permanente feita pelos técnicos que são de
legados dos representantes populares com assen
to no Congresso Nacional.

Tenho para mim que esse tipo de sistema trans
forma o Poder Legislativo num verdadeiro exer
cente da soberania nacional, a ponto de controlar
diutumamente os atos do Congresso no que tan
ge à execução orçamentária e ~n_~ceira.

Quanto à legitimação do cidadão para contro
lar, como dizia, a lisura dos atos governamentais,
para E!JÓgir um governo honesto, vamos colocar
nesses termos, a previsão já está contida a meu
juízo, na ação popular constitucional. V.Ex" desta
cou um aspecto interessante: se seria de exigir-se
na ação popular o pagamento de custas e até
mesmo a representação por advogados. Sabe
mos que o cidadão não tem capacidade postula
tória para propor ação popular em juízo. Esta não
é uma norma constitucional, prornana da própria
legislação processual brasileira. São pouquíssí
mos os casos, aliás, em que o cidadão não neces
sita da representação de um advogado, sendo
de se citar a reclamatória trabalhista, que é o caso
típico em que o empregado pode, diretamente,
propor a sua reclamação sem a intermediação
de um patrono habilitado. Confesso a V.Ex" que
quanto à isenção de custas, estou de pleno acor
do, de pleníssimo ãcordo. Acho uma lembrança
excelente. Aliás, a justiça no Brasil deveria ser
toda gratuita, não apenas a ação popular.

Repare V.Ex' que ninguém paga ao Presidente
da República para expedir decretos, ninguém pa
ga ao Congresso Nacional para editar as leis; as
chamadas funções institucionais da soberania são

.custeadas pelos impostos gerais do País. Por que
na função jurisdicional, que é, por igual,uma fun
ção institucional de soberania, em que o Estado
se veste de juiz para prestar jurisdição, o indivíduo
tem que custear de forma singularizada a presta
ção da tutela jurisdicional? Por que os impostos
gerais do País também não poderiam custeá-Ia?
Não é verdade? Não há razão maior para isso.
De sorte que eu tomaria por empréstimo a sua
sugestão para estendê-Ia a todos os processos
judiciais. O que se poderá ressaltar apenas por
uma questão de justiça econômica, é que a parte
que num processo judicial, demonstre realmente,
grande capacidade econômica, poderá custear
as custas do processo. Isso mediante iniciativa
do Ministério Público, um princípio geral, mas
isentando de custas a grande maioria das pes
soas.

Asua sugestão quanto à inobservância das nor
mas constitucionais é muito bem-vinda, por certo,
porque no Brasil - já se disse - as leis são
como as vacinas, umas pegam e outras não. Não
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.e ·ve:fdade? Até a Constituição é tão importante
quanto a sua feitura. É aquela situação que os
tratadistas americanos distinguem entre Iaw ma
Idnfl.lawenforcement. Há uma lei tecnicamen
te correta, generosa nos seus propósitos, mas
sé não se tem uma boa aplicação dessa lei, esva-

, zia-~.e por inteiro a ordem jurídica. O Cónstituinte
'Paulo Macarini sugere que a inobservância da
Constituição pelas autoridades con$tituidas, pelos
agentes do Poder Público, impliqu*.ctilite de res
ponsabilidade, perda de função pQbJjcà e cassa
ção de mandato. Estou de pleno ~do. É uma
lembrança, uma garantia do cidadão-em face do
Estado para que os exercentes de furlf;.'ão pública,
mais do que ninguém, cumpram a Constituição.
(lntervençâo fora do microfone.lnaudível.)

o SR.CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - O Constituinte Roberto D'Ávilapergunta
qual o órgão que iria apreciar, quanto ao crime
de responsabilidade, a perda de função pública
e a cassação de mandato. Se se criar uma Corte
constituticional no Brasil, como se trata de inob
servância da Constituição, com boas razões, essa
apreciação se inseriria na competência da Corte
constitucional.

I'Ia questão da imprescritibilidade de determi
nados crimes, o Projeto Afonso Arinos propôs
a inafianciabilidade, imprescritibilidade do crime
de tortura.

O emimente Constituinte Paulo Macarini sugere
a inclusão'também dos crimes de corrupção e
,de modo geral dos crimes praticados pelos agen
tes do poder público contra o cidadão. Fui pego

,um pouco de surpresa com esta sugestão, e me
pennitiria refletir melhor sobre ela. Apenas lem
braria, sem querer funcionar como advogado do
diabo, que a idéia da prescritibilidade dos crimes
na ciêncía penal contemporânea é vista quase
como um direito natural do homem. Não é possí
vel alguém que num certo momento de sua vida
cometeu um deslize ético, apenado criminalmen

'te, possa, a a qualquer instante, anos depois, na
verdade, ser surpreendido com um processo pe
nal, quando em sua vida adventícia, apesar desse
instante de deslize e de antijuridicidade, recompôs
sua personalidade, deu mostras de que ele se
tomou um cidadão operoso, socialmente útil.
Considerando apenas esse aspecto de que a pres
critibilidade também tem uma utilidade social 
não a tortura, evidentemente, em relação a esta,
estoude pleno acordo, deve ser considerada co
rno um crime nefando por excelência, como já
disse -, teriamos apenas que meditar quanto
à conveniência de tomar ou não imprescritível
eSSEl outro crime, o que poderíamos fazer, talvez,
para uma solução intermédia, seria colocar um
prm:o dilatado na prescrição para os. crimes de
corrupção; dobrar prazo, talvez fosse uma solução
legilllativa interessante.

Com relação ao decreto-Iei, segundo ficou no
meu espírito, V. Ex" sugere a sua extirpação pura
e simples na Constituição adventícia. Com todo
respeito me permito discordar de V. Ex". Apre
sentei, inclusive, uma proposta com relação a de

,ereto-lei, a um Constituinte amigo, que me enco
mendou. Está aqui e teria muito prazer em ofere
cer ao seu superior exame. Parto de uma consta
tação. Não tenho dúvida de que o decreto-lei no
Bra!1iI exorbitou. Foi realmente um expediente po-

, deroso do autoritarismo em nosso Pais. O decre
-,to-lei enfeixou a atividade nonnativa do Estado.

O decreto-lei e o decreto por uma expansão des
medida de poder regulamentar em nosso País.
As leis foram muito poucas e quando existiram
se fizeram, na maioria das vezes, pela iniciativa
do Executivo, sem possibilidade de emendas do
Congresso Nacional e não raras aprovadas por
decurso de prazo. De sorte que o decreto-Iei que
figurou no Direito Constitucional brasileiro - des
de o decreto-lei vigorante na Constituição de
1937, como aquele que ingressou peloAto institu
cional na 2 e depois foi mantido na Constituição
de 1967 e de 1969 - não aprovou bem, não
é certamente um modelo a ser seguido.

Submeto, porém, um ponto à reflexão de V.
Ex". AsConstituições européias, da atualidade, to
das democráticas e comprometidas com o avan
ço social, estão com o instituto do decreto-lei
dentre as competências do Chefe do Poder Exe
cutivo. Por quê? Porque se considera que determi
nadas situações, pelo seu estado crítico, pelo seu
caráter emergencial, exigem pronta atuação do
Poder Executivo. Então se permite, com esse ca
ráter de excepcionalidade, de extraordinariedade,
que o Chefe de Govemo edite decretos-lei. Toda
via, em contrapartida a essa prerrogativa magnâ
nime do Constituinte, o decreto-Iei é controlado
quase de uma forma hiperbólica pelo legislador
Constituinte. Por exemplo, a Constituição espa
nhola e também a italiana fixam o prazo de 48
horas para apresentação ao Congresso Nacional
do texto do decreto-lei. Possibilita-se, em alguns
casos, emendas ao decreto-lei - o que não faz
a Constituição brasileira em vigor, o decreto-Iei
é aprovado ou rejeitado-, não se utiliza,evidente
mente, o decurso de prazo.

Hoje, pelo art. 55 da Constituição, escoado o
prazo daquelas dez sessões ordinárias em que
deve figurar na pauta congressual, o decreto-Iei
é tido por aprovado. E mais do que isso: mesmo
quando desaprovado, subsistem os efeitos dos
atos praticados durante sua vigência temporária.
Evidentemente isto não é possível, é uma dimi
nU;ição do Poder Legislativo. Se o Poder legis
lativo desautoriza o decreto-Iei explícita ou implici
tafr.'ente, não pode produzir esse tipo de efeito.
Por isso, na minha sugestão a esse Constituinte,
coloquei primeiro que, escoado o prazo fixado
de 60 dias com a inclusão obrigatória num certo
número de sessões, o decreto-lei é tido por rejei
tado pelo Congresso Nacional. Então há a revoga
ção expressa ou tácita,

Calcando-me no exemplo da Constituição ita
liana de 1947, como existem efetivamente situa
çõesjurídicas aperfeiçoadas na vigência do decre
to-Iei - e não podemos ignorar isso - o próprio
Congresso Nacional, quando rejeitar o decreto-lei,
terá aptidão para atribuir determinados efeitos a
E;ssas situações juridicas, constituidas de boa fé.
E o que faz o legislador italiano. Então, se se
verificar, por exemplo, que uma nomeação de
funcionários se fez ao arrepio da Constituição ou
da lei, o Congresso, ao rejeitar o ato normativo
em que se radicou esta nomeação, atribuirá efei
tos juridicos aos atos praticados e às certidões
emitidas por esses funcionários, porque senão
se chegaria à uma própria insegurança das situa
ções juridicas entre o cidadão e o Estado. É ape
nas um exemplo que dou a V.Ex'" para mostrar
que tenho, como de boa conveniência, a preser
vaçãodo decreto-Iei, mas democratizado. E mais,
não se permitindo enumeração dernat&ilIs sobre

as quaisse possa legiferar por via de decreto-lei.
Segurança nacional, normas financeiras, inclusive
tributárias, criação de cargos públicos e fixação
dos respectivos vencimentos é o que diz a Consti
tuição. Sabemos que essa enunciação, pela sua
própria latitude etimológica permitiu que o Poder
Executivo no Brasil, a rigor os generais-presiden
tes, editasse decreto-Iei sobre qualquer assunto
de interesse do Estado, e com a complacência
do PoderJudiciário e do próprio Poder Legislativo,
dentro daquela ambiência autoritãria. Prefiro, en
tão, utilizar uma receita inversa. Estabelecer as
matérias sobre as quais não pode ser editado
o decreto-lei, um grande número de matérias,
dentre elas as reservadas à legislação ordinária
e os princípios fundamentais da organização na
cional: estatuto da magistratura, do Ministério PÚ
blico, direitos individuais, organização dos pode
res do Estado, enfim, tudo isso não pode ser edita
do por decreto-Iei.

V. Ex" coloca no final de suas considerações
a questão do Regimento Interno do Supremo Tri
bunal Federal. Detectei no seu espírito realmente
uma preocupação muito grande com essas últi
mas tentativas regimentais no sentido de se ex
cluir cada vez mais o exercício pelo cidadão das
ações de competência do Supremo Tribunal Fe
deral, da nossa maior Corte de Justiça. Estou
de pleno acordo com V. Ex"Acho que não tem
aprovado bem essa competência regimental do
Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal em nosso País
tem sido muito cioso de suas competências não
para exercê-la, mas para mantê-Ias, a flrn de que
figurem na sua competência excelsa, que é real.
mente o grande galardão da sua investidura no
ápice da pirâmide judicial em nosso País, mas
de pouca utulidade social para a Nação. De modo
que sou inclinado a pensar que a própria Consti
tuição deva, em inúmeras cláusulas, dizer o que
compete ao Supremo Tribunal Federal, como
também o que compete à Corte Constitucional,
se ela puder ser criada, sobretudo, nobre Consti
tuinte, para que não se possa mais permitir esse
absurdo que existe hoje na questão federal tratada
no Regimento do Supremo Tribunal Federal, ou
seja, a decisão imotivada. É um direito do cidadão,
do jurisdicionado, conhecdr os motivos da deci
são judicial, saber por que o seu direito foi dene
gado ou impedido de ser apreciado pelo Poder
Judiciário, sem o que não se presta, em toda
a linha, a tutela jurisdicional. Considero de bom
alvitreque contenha também o elenco dos direitos
individuais, oponíveis ao Estado, a regra, o co:
mando de que as decisões judiciais e os atos
administrativos devem necessariamente espelhar
a sua motivação. Pedindo a sua indulgência, no
bre Constituinte, pelo mal-articulado da minha
exposição, agradeço mais uma vez a V. Ex" pelas
suas questões, que me servirão como grande sub
sidio. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)-Agra
deço ao ilustre Prof. Carlos Roberto de Siqueira
Castro.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mílton
Uma.

O SR. CONSTITUINTE MILTON LIMA - Sr.
Presidente, Sr. conferencista, esta Subcomissão,
desde o inicio dos seus trabalhos, tem sido con
templado com juristas de renome, que têm trazido
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a maior colaboração aos nossos trabalhos. No
entanto, Sr. Procurador Carlos Roberto de Siquei
ra Castro, notamos hoje que V.S' não é homem
de meios caminhos; é homem de propostas. É,
na realidade, um juri~ descontraído que fez um
retrospecto e nos encantou, eosso dizer sem ne
nhum subterfúgio. E infelizmente, nesta e em ou
tras Subcomissões, temos sentido algum retrai
mento, algum impedimento por parte daqueles
que a elas comparecem. Cumprimento-o, mesmo
porque não o conhecia, pela sua cristalina expla
nação, pois me foi possível chegar à conclusão
de que os homens atualizados como V. S', que
ainda muito jovens passaram pela fase do arbítrio,
não se esqueceram que, acima de tudo, o con
ceito de soberania é baseado ou fundamentado
nos negros anos por que o Brasil passou.

Mas tenho - para não me alongar, Sr. Procu
rador - algumas perguntas, muitas até, mas vou
restringir-me a poucas, para que outros colegas
também possam ter não somente o direito, mas
a satisfação de ouvir respostas tão lúcidas como
as que foram dadas ao nobre Constituinte Paulo
Macarini.

Sr. Procurador, algumas Constituições moder
nas contêm dispositivos que admitem expressa
mente a possibilidade de limitações, transferên
cias ou delegações de soberania. Outras, ao con
trário, insistem na caracterização da soberania co
rno inalienável, indelegável e intransferível. Pensa
V.S' que o nosso futuro texto constitucional deve
seguir uma ou outra dessas orientações?

Segunda pergunta: que medidas sugere V. S'
para tomar mais real e eficaz o controle popular
,sobre os órgãos detentores de soberania?

Terceira pergunta: Qual deveria ser a função
de cada brasileiro no tocante à defesa da sobe
rania nacional?

QJl!II1a e última pergunta: "tendo em vista os
importantes problemas relacionados à soberania
econômica na atualidade, pensa V.S' que deveria
conter a nossa Constituição dispositivo que se
referisse à soberania permanente sobre os nossos
recursos naturais?

São estas as perguntas, Sr. Procurador.

o SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Com
a palavra o Procurador Carlos Roberto de Siqueira
Castro.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRA CAS
TRO - Sr. Constituinte Milton Uma, fico muito
desvanecido com as suas referências tão elogio
sas que, por certo, são fruto da sua elegância
e fidalguia.

As questões que V.Ex" submete à minha apre
ciação são muito sérias e merecedoras de grande
reflexão. Apenas gostaria de interpor embargos
de declaração à sua primeira questão para conhe
cer a sua reserva mental. Quando se refere às
transíerêncías ou delegações de soberania, inda
go se está-se referindo, sobretudo, ao caso das
delegações legislativas, esses repasses de compe
~cia institucionais. V.Ex' sabe que o Brasil tem
sido muito ortodoxo na enunciação do princípio
da independência dos poderes, a ponto de impe
dir que aquele investido num determinado poder
possa transferi-lo a outro, o que amarra realmente
a separação d~ poderes em níveis, diria, até bas
tante comprometedores da indispensável malea
bilidade que o deve ser guardada na relação das

instituições governativas. Se é isso a que V. Ex'
se refere, devo dizer que me inclino por pensar
que não devamos reproduzir, com tamanha orto
doxia o princípio da indelegabilidade funcional
dos poderes do Estado. E explico por quê.

O discurso constitucional brasileiro, nesse tema
destacado tem-se ressentido de uma retórica e
de um semantismo a todas as luzes. A Consti
tuição do Brasil, no art. 6°, estabelece que são
poderes independentes e harmônicos entre si o
Legislativo,o Executivo e o Judiciário e que aquele
que for investido na função de um deles, não
poderá delegá-lo aos demais, salvo as exceções
prevista nesta Constituição.

Não obstante se sabe bem a propósito que
os atos mais importantes da vida nacional não
são legislados pelo Congresso Nacional. São as
resoluções inominadas de todo tipo, espécies e
matizes editadas por órgãos os mais variados dos
escaninhos borucráticos da Administração Públi
ca brasileira. Reajuste de gasolina é feito por
um determinado Conselho; a variação cambial
é outro conselho que faz; a variação de preços
de produtos básicos, outro, e o Congresso Nacio
nal é um grande ausente dessa atividade norma
tiva, sem dúvida de superior importância.

Então, só há duas soluções, a meu ver: ou o
Poder Judiciário e as pessoas mais ciosas da su
premacia da Constituição consideram inconstitu
cional, tout court, essa normatividade marginal
e usurpadora que se exerce no Brasil, ou, então,
se adota a postura de conciliar a teoria constitu
cional com esse cânone tão ortodoxo da indelega
bilidade dos poderes. Mas, para isso, temos de
criar uma teoria constitucional, o que infelizmente
não fizemos no Brasil. E, o que é mais grave,
sequer suscitamos o problema. Não passou pela
cabeça de ninguém, ou por muito poucas cabe
ças privilegiadas, que essas resoluções pudessem
ser inconstitucionais, porque o próprio sentimen
to constitucional a que me referi há pouco, invo
cando a obra do Prof. Pablo Lucas Verdu, da Uni
versidade de Madri, sob esse titulo, não permitiu
que se deflagrasse abruptamente e com desejado
grau de eficiência o controle da observância da
Constituição.

Isso, porém, não responde à sua questão. Penso
que não se deva adotar o princípio da indelega
bilidade de forma não ortodoxa, porque, se o fizer
mos, cairemos no velho VÍcio da tradição constitu
cional brasileira, em que o Legislativo não delega
ao Executivo e o Executivo encontra meios e mo
dos de exercer a sua competência normativa à
sua moda. Primeiramente, pela expansão desme
surada do poder regulamentar no Brasil. Edita-se
decreto sobre todos os assuntos. Não falo apenas
decreto regulamentar. Falo de decretos autonô
mos mesmo, chamados regulamentos de serviço
a que aludem os tratadistas alemães que no Brasil
são utilizados para qualquer assunto. A reserva
de leis no Brasil praticamente não existe, pode
mos dizer. É uma generosa inspiração de alguns
poucos constitucionalistas, porque na prática não
existe a reserva de lei no Brasil; até mesmo em
matéria tributária ela foi muito mitigada, fazendo
verdadeiro horror às mais lídímas tradições do
constitucionalismo, que cunhou o princípio da
legalidade das leis sob a máxima no taxation
wlthout representatioh. Não é possível criar
tributos sem a representação popular. E o Brasit

realmente descurou por inteiro desse tipo de com
promisso constitucional.

Por outro lado, o decreto-lei, também criado
por esses atos todos que já mencionamos, desde
a Constituição de 1937, foi alargado nos seus
permissivos de edição. O próprio conceito de se
gurança nacional em nosso País foi uma verda
deira panacéia para se disciplinar assuntos os
mais variados e sem nenhuma conotação efetiva
com o tema, que é sobretudo a segurança externa
do País, e fez com que se criasse essa legislação
inominada no Brasil, uma legislação imensa, pró
diga, perdulária e inteiramente apartada dos ca
nais legítimos da representação popular.

De sorte que me 'rendo a essa realidade histó
rica e também a alguns bons exemplos de alhures,
sobretudo o norte-americano, que é precioso nes
se assunto, e as delegações francesas da célebre
"La Cadre" do direito francês, em que a Assem
bléia Nacional Francesa edita uma grande resolu
ção, estabelecendo princípios gerais, repassa a
atividade normativa ao governo de gabinete e re
cebe de volta o produto final dessa legislação
para controlá-lo, como fazem os Estados Unidos.

Tenho a sincera impressão de que melhor se
faria se trabalhássemos com um realismo consti
tucional para não cairmos na retórica, no seman
tismo que nos tem levado a um grande descrédito
da Constituição. A Constituinte deve resolver pro
blemas da realidade política.A Constituição é tarn
bém um instrumento de governo. Não se pode
descuidar do fato de que o Poder Executivo en
frenta emergências, situações adversas que com
prometem até mesmo a grandeza naclonal numa
conjuntura inóspita. Ele tem a responsabilidade
de compor essas situações para acudir aos an
seios nacionais, e o decreto-leipode ser um instru
mento vigoroso para esse desiderato. Mas um
decreto-lei democratizado, uma delegação 1egis
lativa democratizada, em que o Congresso se re
serve o direito do veto legislativo final,como econ
tece nos Estados Unidos, diuturnamente. Faz-se
uma delegação. O Poder Executivo edita nama,
resolve a situação emergencial e aquilo volta para
o Congresso. O próprio Poder Executivo -obser
vem o detalhe interessante - já se impõe a uma
autocensura na edição dessas normas delegadas,
porque já conhece o Congresso que depois terá
diante de si. Compreendem o que eu quero dizer?
Já sabe que não pode exorbitar, sob pena de
sofrer a glosa do órgão da soberania popular num
futuro muito próximo.

De maneira que, apenas para concluir, e com
toda modéstia à parte, faço questão de oferecer
um modesto trabalho meu sobre esse assunto
das delegações legislativas. Sustentei, em linhas
gerais, essa linha de exposição dentro de um rea
lismo constitucional democratizado.

Com relação aos controles populares dos ór
gãos detentores da soberania, eporto-rne às con
siderações que tive a honra de fazer com o nobre
Constituinte Paulo Mincaroni. A democracia parti
cipativa é absolutamente indispensável. Georges
Burdeau, o consagrado doyen, da Universidade
de Paris, já distinguia democracia política de re
presentação e de democracia participação e mos
trava que a democracia contemporânea apontava
para a participação. Entendia que a simples repre
sentação política era muito pouco para um Estado
intervencionista, tão soberbo nas suas atribuições,
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que exigia, cada vez mais, maiores poderes para
compor a questão social para enfrentar o drama
da ,'ida e que, em contrapartida, à guisa de com
pensação a cidadania tinha que participar dessa
grande empresa estatal, essa empresa política
obesa nas suas prerrogativas. De tal sorte que
hojEl não há mais como ignorar-se a tese da de
rnocracía participativa.

S:lU muito impressionado com a questão do
referendo, como procurei mostrar. Aquelas en
quetes pubHques, que vigoram no Direito fran
cês e suíço, são muito interessantes, pois permi
tem ao próprio povo, sem a intermediação dos
seUIS representantes, dispor num primeiro mo
mento sobre as questões capitais da nacionali
dade. E, como já disse, em nosso Pais, se o povo
brasileiro tivesse tido oportunidade de ao menos
opinar sobre essas questões megalômanas da
nossa administração pública - construção de
oito usinas nucleares em Angra dos Reis, matéria
discutida a portas fechadas em gabinetes, que
sequer se sabe o endereço, muito menos o nome
e a titulação dos seus ocupantes -, o resultado
teria sido menos catastrófico. Estou absolutamen
te convencído disto.

Quanto aos recursos naturais, tomo por em
préstimo a sua sugestão. E de fundamental im
portância que no capítulo respeitante à soberania
não se esqueça o legislador constituinte de agre
gar l! nossa soberania econômica aos nossos pró
prios recursos. Se nós, brasileiros, não cuidarmos
da representação ao Supremo Tribunal por in
corustitucionalidade de lei, eu, com todas as vê
nias, não concordo com ela. Não considero de
boa convivência se prodigalizar, de forma abso
luta, com toda a abrangência, a ação declaratória
de inconstitucionalidade.

Reconheço que alguns países o fizeram, mas
a grande maioria não o fez. Mesmo em relação
aos Estados Unidos da América, embora alguns
autores de manuais de Direito Constitucional no
Brasil costumem dizer que existe ação declara
tória,popular de inconstitucionalidade, devo dizer
que há desinformação a respeito do tema. Há
urna lei de 1967, do Congresso americano, pre
vendo a ação declaratória de inconstitucionali
dade, mas o autor da ação tem que ter interesse
na causa. Não existe, por exemplo, aquela simples
ação de tax pavers, que eles chamam de ação
do contribuinte. O sujeito entra com uma ação
paraiobter a declaração independetemente de ter
interesse em agir.

Por outro lado, estou de pleno acordo com
V. EX" quando considera que o monopólio pelo
Procurador-Geral da República, como chefe do
Ministério Público, para oferecer a representação
por inconstitucionalidade, não tem aprovado em
nosso País. Estou de pleno diseavação e utilização
de nossas riquezas, quem o fará? Acredito que
eprecíeí todas as questões de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Passo
a palavra ao ilustre Constituinte Michel Temer,
de São Paulo.

O SR. CONSTrrt..IINTE MICHELTEMER - Sr.
Presidente, lamentei enormemente não poder as-'
sistir, em função de trabalhos da minha Comissão,
à palestra do ilustre Prof.Carlos Roberto de Siquei
ra Castro, a quem conheço como notável procu
rador e também como um dos mais vigorosos
cientistas do Direito Constitucional brasileiro.

De toda forma, ouvi as afirmações de S. S·
em resposta às questões formuladas e me noti
ciava o Prof. Adílson Dalari, que asssitiu à fala
do Prof. Siqueira Castro, que uma das suas ponde
rações referiu-se exatamente ao problema do
cumprimento da Constituição, ou seja, da eficácia
não só social, mas jurídica do texto constitucional.
Na verdade, por mais primoroso que seja o dizer
do Constituinte, via de regra, o que ocorre é um
distanciamento entre a Constituição formal, entre
o que o Constituinte escreve e o que se pratica
na vida cotidiana govemativa. O Prof. Siqueira
Castro salientou que uma das soluções seria exa
tamente a responsabilidade mais efetiva dos exer
centes do Governo que não cumprissem a norma
constitucional.

Quero apenas fazer uma pergunta ao Prof. Si
queira Castro, tendo em vista exatamente esse
tema da eficácia da norma constitucional. Não
seria o caso, Prof. Siqueira Castro - sobre isto
gostaria de ouvi-lo - de fazer algo, além de res
ponsabilizarmos aqueles que descumprissem a
norma constitucional? Em matéria de soberania,
de relações internacionais, vimos quantas e quan
tas vezes isso foifeito, embora a atual Constituição
estabeleça expressamente, no seu art. 44 que os
tratados, convenções, os atos internacionais serão
referendados pelo Congresso Nacional. Por meio
de subterfúgios rotulados de protocolos, grandes
empréstimos foram feitos no exterior, sem que
jamais os representantes do povo pudessem ma
nifestar-se sobre a matéria.

À parte a circunstância de que a responsabi
lização política, no Brasil, é uma espécie de peça
de museu, isto é, a Constituição prevê mas nin
guém aplica, o fato é que, além da responsa
bilização política propriamente dita, que pode im
portar a perda do cargo ocupado pelo governante,
não acha V.S'. que poderíamos utilizar,nesta nova
Constituição, alguns instrumentos que pudessem
exigir o cumprimento da norma constitucional?
Por exemplo, no capítulo referente às normas pro
gramáticas, normalmente o Constituinte diz que
"dependerá de lei". 'Asua implementação depen
de de lei ou de um gesto do Poder Executivo.
Mas o fato é que, muitas vezes, o próprio Con
gresso Nacional, por circunstâncias políticas, não
viabiliza, não implementa a vontade constituinte
e nós outros, do povo, não temos condições de
exigir.Os tribunais já decidiram que ninguém po
de exigir que o Legislativo, que o Executivo regula
mente, se não houver a previsão de uma norma
nesse sentido. V. S'. já dá uma solução. É crime
de responsabilidade. Não devemos abdicar desse
direito do Congresso.

Então, não seria o caso, Prof. Siqueira Castro
- e sei que sua lucidez nessa resposta nos ensi
nará muito -, de introduzirmos, na Constituição,
alguns mecanismos de participação popular pe
los quais se exigisse legislação para implementar
a vontade constitucinal? Ou, se o caso fosse de
um gesto ou ato do Executivo, que se exigisse,
por meio de participação popular, a implemen
tação da vontade legal.

Com isso, Prof. Siqueira Castro creio que fiquei
no tema que V. S' também abordou nas suas
respostas, ou seja, da democracia representativa
sírnplesmente ou de democracia mais do que
represehfativa, a democracia participativa. Muito

obrigado a V. Ex' pela oportunidade de falar, Sr.
Presidente.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Sr. Presidente, gostaria, primeiro, de extemar
a satisfação muito íntima, para mim, de reencon-.
trar, nesta Subcomissão, duas figuras exponen
ciais da democracia e do Direito Público em nosso
País, os Professores Michel Telmer, hoje Consti
tuinte, para gáudio nosso, e Adílson Dalari, de
São Paulo, velhos amigos e companheiros do va
loroso Instituto Brasileiro de Direito Constitucio
nal, cujas presenças nesta Casa evocam, para
mim, um passado ainda recente em que a nossa
geração de constitucionalistas batia-se pelo soer
guimento democrático e constitucional no Brasil,
muitas vezes sob ameaça de policiais rnel-humo
rados, como aconteceu, certa feita, em São Ber
nardo do Campo.

Gostaria, desde logo, de aderir inteiramente à
exposição do Prof. Michel Temer, pela sua exce
lência, pela sua oportunidade. É fora de dúvida
o que é dramático na mentalidade constitucional
brasileira. É o que Gaston Morin costuma chamar
de "a terrível revolta dos fatos contra o Direito",
em que se tem uma norma bem inspirada, bem
proclamada, mas encontra resistência na reali
dade política e social. É o law maldog, dizem
os americanos, e o law enforcement. De outro
lado, são linhas paralelas que não se encontram
no horizonte. De tal sorte que a tarefa do legisla
dor, mesmo quando auspiciosa, bem executada,
não frutifica no mundo da vida.

QUando essa situação reporta-se à Constitui
ção, o problema mais se agrava a toda evidência,
porque a Constituição, mais do que qualquer ato
normativo, deve ser rigorosamente cumprida e
aplicada de uma forma a mais saudável, a mais
socialmente útil. É profundamente importante
que a imaginação do Constituinte brasileiro se
volte para expedientes que possam realmente
obrigar o cumprimento da Constituição pelas au
toridades govemativas.

Admito, comojá sugeri hoje cedo, a boa oportu
nidade da iniciativa popular das leis, que seria
uma forma de suprir uma lacuna do Poder Legis
lativo, no caso das normas constitucionais proga
máticas; seriam aquelas que tratam de programas
econômicos e sociais, mas cuja execução depen
de de implemento do Legislativo e do próprio
Executivo. Esta, realmente, seria uma primeira
solução.

Uma outra solução, que tenho citado nas opor
tunidades que se me têm oferecido, é a questão
da auto-eficácia de determinadas normas consti
tucionais. O anteprojeto da Comissão provisória
de estudos constitucionais, que contou com a
Presidência do ilustre Prof. Afonso Arinos de Melo
Franco, da qual tive a honra de ser assessor espe
cial, fez um bosquejo da auto-aplicação das nor
mas constitucionais respeitantes aos direitos indi
viduais, a meu ver, de forma muito própria, ade
quada, porque aqueles direitos individuais, sobre
tudo aqueles relativos à própria pessoa hUll!...ana
e oponíveis ao Estado, que não são.óS dire~s

econômicos e sociais, evidentemente, são sempr~
auto-aplicáveis. Com isso, dispensa-se aquela
conc:eituação de normas de eficácia limitada, tão
admiravelmente exposta pelo meu mestre e ami
go de São Paulo, Prof. José Afonso da Silva,_por-
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que essas normas seriam self executlng; como
cIzem os tratadistas americanos. Não se precisa
ler a concreção de autoridade executiva para que
esse direito individual seja exercido em toda linha.

Com relação às normas econômicas e sociais,
é evidente, é intuitivo que a Constituição não dá
casa para ninguém, não dá alimentação digna
para ninguém, não dá condições de existência
compatível com o humanismo do Século xx.
Realmente, a Constituição, nesse ponto, é uma
receita de paz social que serve de exortação aos
homens de Estado e à própria sociedade civil,
para.que sigam esse caminho, para que cumpram
essa receita. Mas há casos em que a receita não
é cumprida efetivamente.

Algumas Constituições têm imaginado expe
dientes muito criativos. Por exemplo, a Constí
tuiçãO portuguesa prevê o instituto inconstitucio
nalidade por omissão, ou seja, o Poder Judiciário
declara a inconstitucionalidade por omissão, vale
dizer, porque flagrou, num processo judicial, que
houve realmente uma lacuna do Poder Legislativo
ou Executivo em cumprir a Constituição, porque
não procedeu à oferta da benfeitoria ou do serviço
ao povo que a Constituição lhe exige. Isto faz
com que o cidadão ou o jurisdicionado, lesado
nesse direito constitucional de receber essa ben
feitoria ou esse serviço, possa, de imediato, trans
formar em perdas e danos, como ocorre nas mais
das vezes por descumprimento das obrigações.
Quando não cumpridas em espécie, elas se con
volamen' perdas e danos. Então, o jurisdicionado
VIIi haver em pecúnia o substituto da casa, enfim,
o substituto da alimentação digna. Considero im
portante a idéia da inconstitucionalidade por
omissão. Se criada a Corte Constitucional, como
tenho sustentado, na deflagração do processo le
glaIativo, uma das providências para o cumpri
mento da Constituição, a meu ver, deveria inscre
ver-se nas competências da Corte Constitucional.

Ocorre-me também a questão do que os ameri
canos e os ingleses, sobretudo charna de pubHc:
reunJona. Seriam aquelas audiências públicas
obrigatórias. Qualquer cidadão tem o poder de
convocar agências governamentais, como chama
para ser ouvido e exigirrespostas. Istoé algo mais,
é um passo adiante do direito de representação
que temos tradicionalmente na Constituição bra
sileira. Qualquer pessoa do povo pode representar
aos poderes públicos. Aliás, é mais do que isso.
É uma audiência pública com coletividades, asso
ci2lções interessadas, em que a autoridade com
petente sobre o assunto recebe um report, uma
exposição de motivos. Seria isso. A autoridade
pública, do outro lado, tem a obrigação de mani
festar-se sobre aquele assunto e dar as soluções,
sob pena até mesmo de um controle judicial, por
que ter-se-á urna decisão administrativa com uma
motivação administrativa. Tal fato realmente apro
xima o cidadão do Estado. Seria também uma
fórmula que se poderia imaginar. Agradeço mais
uma vez ao eminente Constituinte e Prof. Michel
Temer a boa lembrança.

O 5R.PREsiDENTE (Roberto d'Avila)- Com
panheiros e Srs. Constituintes, quero ler uma per
gunta formulada pela advogada Teresinha Martins
Costa, que se encontra presente e que representa
diretamente a população na nossa Subcomissão:

"Sr. Professor, como impedir através de
dispositivo constitucional, que os diplomatas

estrangeiros aqui residentes, alegando as
imunidades conferidas pelo Tratado de Vie
na, não respondam perante a Justiça brasi
leira pelos atos ílicitospraticados contra cida
dãos brasileiros, mormente nos acidentes de
trânsito?"

oSR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Peço a sua indulgência pela singeleza
da minha resposta. Confesso que não sou espe
cialista em Direito Internacional. Mas a minha in
tuição é no sentido de que essas imunidades di
plomáticas são objeto da Convenção de Viena,
como S. S· disse, sobre relações diplomáticas e
consulares. De tal sorte que, se o Brasil, infeliz
mente de leselata - não falo de Jege ferenda,
- é signatário dessa convenção, para que possa
eventualmente processar um diplomata estran
geiro em nosso País, no caso dos delitos comuns,
como sóiacontecer com acidente de trânsito, te
ria, antes de mais nada, de denunciar a esse trata
do internacíonal, com reciprocidade evidente
mente. Os nossos diplomatas também sujeitar
se-lem, na eventualidade, à jurísldíção de outros
países. Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Passo
a palavra ao nobre Constituinte Aluizio Bezerra,
que deverá formular urria pergunta ao Professor.

O SR. CONSmUINTE AL<.lÍZlo BEZERRA
Infelizmente não pude, por questões de trabalho
em outros setores, estar presente durante a exp0
sição brilhante que fez V. S· nesta Subcomissão.
Mas, pelas respostas às questões formuladas com
base também no trabalho apresentado e pela au
toridade no assunto reconhecida nacionalmente,
sabemos da competência que tem o nosso Procu
rador e Professor como especialista em Direito
Constitucional. Pelo que está posto, vê-se o co
nhecímento de elevada técnica jurídica do 'assun
to.

O que nos tem preocupado - e é objeto da
nossa questão - são os dispositivos constitu
cionais que possam constituir um instrumento
a serviço da nossa Carta, na proteção de determi
nados aspectos no que diz respeito a alguns pon
tos da vida atual. Um deles já foi mencionado
ontem nesta Subcomissão, e refere-se ao cootrole
dos órgãos representativos da população, no caso
o Congresso Nacional, com relação a atos interan
cíonaís, sob qualquer denominação, tratado ou
contrato que implique o engajamentq ou a vincu
lação de responsabilidade da Nação perante ór
gãos internacionais, sejam compostos pelo Esta
do, portanto, sujeito de direito em casos sobera
nos ou entidades internacionaís,em que não seja
o Estado, sejam organismos de' ordem financeira,
econômica, mas de qualquer maneira que vincule
explicitamente a responsabílíClade.

Estamos diante de casos concretos. Relembra
mos que um tratado entre'Brasil e um outro país
para permitir a pesca de. camarão na costa brasi
leira, ou um outro de intercâmbio cultural que
envolve às vezes pequenas importâncias e respon
sabilidades, necessariamente, têm de passar pelo
Congresso Nacional para serem aprovados com
todos os critérios, com o encaminhamento pre
visto no Regimento Intemo e na Constituição. En
tretanto, há contratos com organismos interna
cionais, que vinculam responsabilidade de ordem
volumosa, bilhões de dólares que fogem comple-

tamente ao controle do Congresso Nacional. Era
este um ponto: o controle do Congresso Nacíalal
sobre atos internacionais.

Hoje estamos num período de avanço tecnoló
gico. Enfrentamos, às vezes, determinadas situa
ções. Esta sendo sugerida uma lei nos Estados
<Jnidos,por exemplo, que obriga todos os países
a reduzirem o seu superávit Não é o nosso caso,
pois não temos superávit. Tivemos problemas re
centemente no terreno dá tecnologia da infor
mática.

São apenas dois aspectos que pretendo foeali
zar, sendo um deles o controle popular sobre os
atos internacionais de qualquer espécie que pos
sam vincular responsabilidade da Nação perante
terceiros, seja um Estado soberano, seja orga·
nismo intemacional.

O SR.CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Agradeço ao nobre Constituinte Aluízio
Bezerra a formulação da sua importante questão.

Tenho a impressão de que esta Subcomissão
já tem discutido, em outras oportunidades a pro
blemática dos chamados atos internacionais ou
acordos do Executivo. Tive notícia de que já faJa·
ram, neste auditório, o Prof. Marotta Rangel, de
São Paulo, o Prof. Celso Albuquerque Melo, do
Rio de Janeiro, o Embaixador Saraiva Guerreiro.
Assim, reporto-me às considerações dos melho
res especialistas.

Mas como o nobre Constituinte pediu a opiniio
pessoal sobre o tema, eu gostaria de dizer que
realmente a tradição constitucional brasileira tem
sido muito técnica no trato do referendo congres
sual dos chamados tratados, acordos e conven
ções internacionais dizendo não mais que a sua
afirmação compete ao Presidente da República
ad referendum do Congresso Nacional, e que
compete ao Congresso NacÍOf.lal resolver deflnitj.
vamente sobre esses tratados e acordos.

Por outro lado, é de reconhecer-se que a vida
econômica internacional da atualidade não se faz,
na rnaioria dasvezes, por via de tratados ou con
venções ínternacíoneis, os chamados acordos for
mais, bilaterais ou multinacionais. A vida negociai
hoje é levada a efeito entre as nações ou agências
governamentais, ou entre um e outro, e empresas
multinacionais, bancos internacionais, enfim,
grandes conglomerados econômicos através de
atos negociais, no sen!ido juridico-privado da ex
pressão que a jurisprudência internacional e o
Direito Internacional Público alcunharam de acor
dos do Executivo, ou de atos intemacionais. E
esses acordos de Executivo, efetivamente, não
são trazidos ao exame e sequer, o que é mais
grave, ao conhecimento do Congresso Nacional.
De tal sorte que se faz necessário um dispositivo
constitucional que sirva de resposta a essa situa
ção que reputo teratológica, considerando-se o
resultado catastrófico a que chegamos, com o
nível de endividamento externo, com o pagamen
to do serviço da dívida ativa, feito com a fome
dos brasileiros, para lembrar a frase retumbante
do saudoso Presidente Tancredo Neves. Como
fazer-se? É a questão. Como obviar esse estado
de coisas? Sou de opiníão que qualquer acordo
do Executivo deva ser comunicado ao Congresso
Nacional, como ponto de partida. É a ante-sala
da discussão. O Congresso Nacional, a meu ver,
tem o direito, pois é um predicativo da sua investi
dura como órgãoda soberania popular, de tomar
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conhecimento de qualquer tipo de acordo externo
do Brasil, feito diretamente pelo Presidente da
República, por Ministro de Estado, por Presidente
do Banco Central, ou por um funcionário subal
terno,

/v:) lado disso, sou favorável a que qualquer
acordo do Executivo, que importe cornprome
timento da fmança nacional do Tesouro Público,
deva necessariamente ser aprovado pelo Con
gresso Nacional, para que possa produzir efeitos.

Tenho em mãos, por coincidência, a Consti
tuição Francesa da 5' República, de 1958, cujo
art. 53, dispõe exatamente nesse sentido:

"Os tratados de paz, os tratados comer
ciais, os tratados ou acordos relativos à orga
nização nacional, os que comprometam as
finanças do Estado - está dito expressa
mente - os que modifiquem disposições
de natureza legislativa, os relativos ao estado
das pessoas, os que impliquem cessão, per
muta ou anexação do território, não poderão
ser ratificados ou aprovados, a não ser em
virtude de lei".

A tradição francesa na matéria é de uma lei
do Congresso, internando o direito externo. Então,
em vez de sair uma ratificação por decreto legisla
tivo, como é tradição brasileira, votam uma lei
da Assembléia Nacional Francesa trazendo para
o direito interno, enfim, estabelecendo o que
C/1arlesRousseau chama de "recepção do direito
interno das normas internacionais".

E diz mais:

"56 entrarão em vigor depois de ratificados
ou aprovados pela Assembléia Nacional
Francesa".

De tal sorte, nobre Constituinte AluízioBezerra,
que considero que se esses acordos do Executivo,
muito embora não sejam tratados ou convenções,
sl:rlcto sensu, gerarem comprometimento para
a finança nacional, no sentido mais amplo da
expressâo, com todo o elastérío que se possa
emprestar a essa alocução, o Congresso Nacional
tem de aprová-los, para que possam produzir efei
tos. Considero inconcebível, até mesmo impatrió
tico, que um órgão unipessoaJ, seja o maior man
datário da Nação, seja uma autoridade como UJ11
Presidente de autarquia, possa celebrar um acor
do de bilhões de dólares que serão avalizados
e resgatados por duas ou três gerações de brasi
leiros. O Congresso Nacional, forçosamente, tem
de ser convocado para dar a palavra final num
nívelde comprometimento financeiro dessa mag
nitude.

O SR. CONSTlTrnNTE ALuÍZIo BEZERRA
É claro que o Direito Internacional evoluiu bastan
te, Partir, inicialmente, dos tratados bilaterais e
multilaterais em que o sujeito de direito eram Es
tados soberanos. A evolução dos tempos, porém,
trouxe para exercer funções em acordos interna
cionais, como o tipo intelsat, um sujeito de direi
to que não é o Estado soberano. No caso do
Fundo Monetário Internacional, o sujeito de direito
no plano internacional não é apenas o Estado
soberano. Assim temos outros exemplos. E há
outro aspecto: o fórum para dirimir essas ques
tões é um terceiro problema.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Essa questão já foi abordade,

O SR. CONSTlTrnNTE ALufzIO BEZERRA
Quero dizer, só para concluir, que no parlamento
europeu a França adotou esse critério. O parla
mento europeu aprova, delibera, para que a nor
ma seja aplicável no plano interno, sendo publi
cada no órgão oficial, apesar de o parlamento
europeubasear-se em toda uma estrutura multila
teral dos paises membros. Essa evolução no pla
no internacional das operações em todas as ativi
dades exige respostas. Analisemos, por exemplo,
essa vinculação, no caso do Brasil, ao Fundo Mo
netário Internacional, junto ao qual contrai obriga
ções. Parece-me absurdo que tratados em que
não existe a menor responsabilidade de vinculo
ou de obrigações financeiras, mas, pelo simples
formalismo de terminologia, passam pelo con
trole do Congresso Nacional e que outros, apenas
porque fogem ao formalismo da terminologia,
embora com a substância, conteúdo e alcance
social, vinculando a Nação inteira, escapem ao
controle do Congresso Nacional. Seria absurdo
que, no momento em que estamos a redigir justa
mente os dispositivos constitucionais, não disci
plinássemos o assunto que acabo de ouvir, com
muita satisfação, do nosso nobre expositor. Sinto
me muito satisfeito pela resposta que dá a essa
questão. Só faria constar - e como isso implica
negociações até para pagamento, no caso da divi
da - que não somente ao contrair as obrigações,
mas na alteração desses compromissos fínan
ceíros, ou seja, na renegociação, fosse também
ouvido o Congresso Nacional. Que fosse ouvido
- repito - em quaisquer das alterações que'
porventura viessem a existir com relação a esse
problema da divida. E, mais do que isso, que
se desse conhecimento do inteiro teor dos docu
mentos em discussão. Hoje nenhum 6rgão técni
co da Casa, nem mesmo a Comissão de Relações
Exteriores, tem acesso aos contratos formulados
pelos 6rgãos do Executivo. A forma como se dá
a vinculação perante esses organismos é de tal
maneira que nenhum setor técnico do Poder Le
gislativo tem acesso.

Portanto, que o Congresso fosse ouvido ao con
trair o País uma dívida e mesmo nas alterações
que venham a acontecer. Gostaria de fazer essa
ressalva.

O SR. PRESIDENTE (Roberto DÁvila)- Não
havendo mais nenhum Constituinte inscrito para
falar, Vou suspender a reunião.

Antes, porém, gostaria de agradecer ao ilustre
'conferencista, Prof. Carlos Roberto de Siqueira
Castro, que brilhou mais uma vez nesta Assem
bléia Nacionid Constituinte. Quero também ass0

cíar-me aos meus ilustres colegas, lembrando a
brilhante exposição de V.5'. Desde que o conheci,
Prof. Carlos Roberto de Siqueira Castro, em reu
niões pré-constítuíntes, minha admiração só tem
crescido. E, hoje, mais uma vez, quando falou
sobre soberania, pude observá-lo: é o próprio
exemplo de um cidadão soberano ao defender,
com tanto brilho, idéias livres e, portanto, corajo
sas. Tenho a certeza de que sua exposição ficará
como uma grande contribuição, não só nesta
Subcomissão, como também nos Anais da nossa
Constituição.

Portanto, agradeço a V. 5' a presença, bem
como aos demais. Gostaria de lembrar a V. Ex'"
que hoje, às 17 horas, teremos- a presença do
Sr. Ministro José Francisco Rezek, do Supremo

Tribunal Federal, que falará sobre nacionalidade,
dando continuidade à presente reunião de audiên
cia pública.

Está suspensa a reunião. Muito obrigado.

ConvidadolDepoente: Ministro José Francisco
Rezek.

Data da Reunião: 30-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Bezerra) - Haven
do número regimental, declaro reabertos os traba
lhos da Subcomissão da Nacionalidde, da Sobe
rania e das Relações Internacionais.

Hoje pela manhã ouvimos o Prof. Carlos Ro
bertoSiqueira Castro, que abordou o tema "Sobe
rania Nacional". Vamos dar agora prosseguimen
to à quarta reunião destinada à audiência pública,
com a presença do Exm"Sr. Ministro José Fran
cisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal, que
vai discorrer sobre a tese relativa à Nacionalidade,
assunto que faz parte dos temários básicos desta
Subcomissão, de extraordinária importância para
o texto global a que nos propomos compendiar.

Antes de passar a palavra ao conferencista, gos
taria de informar aos Constituintes que quiserem
formular perguntas a S. Ex" que podem inscre
ver-se para tanto, pois no final da exposição have
rá o debate.

Com a palavra o Exm°Sr. Ministro José Fran
cisco Rezek.

O SR. MINISTRO JOSÉ FRANCISCO REZEK
- Muito obrigado Sr. Presidente. Srs. membros
da Assembléia Nacional Constituinte, meus Clll'OS

amigos, o tema que me foi proposto para esta
tarde tem a ver com dois dos três aspectos temá
ticos versados nesta Subcomissão, "A Naciona
lidade e as Relações Exteriores da República".
A propósito deste tema colecionei na véspera,
as disposições constitucionais em vigor nostextos
de 1967 e 1969 e lancei, quase que de última
hora, à guisa de proposta, apenas para que exís
tisse um roteiro escrito dessas idéias, alguns tex
tos a1temativos, cujo exame nos permite ver que,
parece-me, a extensão da matéria na Carta deveria
ser reduzida, sem nenhum prejuízo qualitativo,
sem nenhum prejuízo ideológico, digamos assim,
sem se perder nada daquilo que constitui a boa
tradição braslIeira no trato dos dois temas e corri
gindo, possivelmente, alguns vícios que têm moti
vado sérias e procedentes queixas sobretudo no
que tema ver com as relações exteriores, princi
palmente no que diz respeito à partilha do poder
para o comprometimento extemo na República.

Esse nosso roteiro ajuda, de algum modo, a
acompanhar a exposição que procurarei resumir,
dizendo, desde logo, que estou à inteira dispo
sição dos presentes para adotar corno método
de tral>a1ho o que lhes parecer mais conveniente
e mais estimulante. Não vejo incoveniente algum
por isso, Srs. membros da Assembléia, em que
eventualmente me interrompam se isso lhes pare
cer oportuno.

Queria versar, pela ordem, primeiro a questão
da nacionalidade, justamente para ser mais amo
pia, entrando, em seguida, naquela matéria perti
nente às relações exteriores. E começando por
dizer que, no que conceme à nacionalidade, este
País tem uma tradição extremamente positiva e
que haveria de ser preservada, a tradição que co
meça com a Carta Imperial de 1824.
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Prineiro, a tradição consistente no trato da na
cionalidade como um tema de Direito Público
e, mais do que isso, um tema constitucional.

A nossa Carta é uma das primeiras na história
constitucional deste planeta que versa a naciona
lidade no seu próprio texto e, aliás, bem no co
meço

A Carta do Império começava por dizer que
o Império do Brasil é a comunhão, é a congre
gação, é a reunião de todos os cidadãos brasi
leiros e sentia-se, então, no dever imediato de
dizer o que são os cidadãos brasileiros, e ali vi
nham lançadas, logo à primeira página da Carta,
as regras relativas à nacionalidade. Preservamos
atéhoje esse critério.

Nacionalidade não é matéria de Código Civil
e muito menos de apêndice de Código Civilcomo
entendem, erradamente, várias nações.

Nacionalidade é tanto um tema de Direito Públi
co como é um tema constitucional. Um dos ele
mentos constitutivos do Estado é, exatamente,
a sua dimensão humana, o conjunto de seus na
cionais, não exatamente a população, que se
compõe também dos estrangeiros ali residentes,
mas o conjunto dos súditos nacionais do Estado,
que se encontram majoritariamente em seu terri
tório, mas que podem se encontrar também em
minoria, eventualmente, fora do seu próprio pais.

A nacionalidade, destarte, haveria de ser, como
elementojurídico determinante da dimensão pes
soal do Estado, um tema constitucional de pri
meira grandeza. De fato, em ter-lhe dado um trato
constitucional e de ter sido ele estudado sob uma
ótica de Direito Público, a nacionalidade teve tam
bém no Brasil o privilégio de ser alvo de um trata
mento legislativo sempre muito prQ9ressista,
sempre muito precoce.

Foi este um dos primeiros países em que pri
meiro aboliu-se toda distinção entre os dois sexos
em matéria de nacionalidade, toda diferenciação
que pudesse fazer primar o homem sobre a mu
lher no que conceme à habilidade para transmitir
a nacionalidade em razão do sangue e da filiação.
Foi este um dos primeiros países que aboliu toda
distinção entre a chamada filiação legítima e a
naturaldo domínio da nacionalidade.

Foi também este um dos primeiros países a
expurgar do trato da nacionalidade as influências
civilístas,niIo permitindo, por exemplo, que o ma
trimônio e outras instituições de índole civilproje
tassem automaticamente qualquer efeito sobre
a nacionalidade, facultando, sim, que esses fatos
da vida civiltivessem um efeito sobre ela, quando
desejado pelo indivíduo. Facilitando-se, por exem
plo, a naturalização daquele estrangeiro'que ve
nha contrair matrimônio com um nacional, mas
nunca permitindo que o fato civil,tanto do matri
mônio como da adoção, do divórcio, então cha
mado desquite, repercutisse, necessariamente,
sobre a definição do laço eminente que vincula
o indivíduo ao Estado soberano do qual ele é
súdito.

A Carta presente, não tendo inovado em nada
de muito importante com respeito às anteriores,
conservou esta tradição em tudo o que ela tem
de positivo, aproveitável e bom.

E ouso pensar, Srs. Constituintes, que sendo
esse um dos temas éonstil:ucionais que recebe
ram um trato qualitativamente maís rigoroso e
idôneo, haveria de ser a um daqueles pontos em

que a Assembléia Nacional Constituinte teria mais
que conservar, um daqueles pontos não majori
tários em extensão, penso. {Im daqueles poucos,
quem sabe, pontos em que haveria, seguramente,
bem mais que conservar do que inovar.

Neste sentido, à luz desse espírito é que essa
proposta absolutamente informal que fIZ distribuir
conserva as normas vigentes no texto atual a res
peito do conceito de brasileiro nato. E todas as
sugestões aqui constantes são de índole formal,
para melhor qualidade do texto e sem outra inten
ção que essa.

As três hipóteses de se assimilar a naciona
lidade brasileira originariamente no ato do nasci
mento, no fato do nascimento continuariam a
ser as mesmas: são brasileiros natos os nascidos
no Brasil, todos eles, embora de pais estrangeiros,
com a única exceção dos filhos dos membros
da diplomacia estrangeira. É aquela regra: desde
que estes, os pais, não estejam a serviço de seu
País.

A razão disso é evitar uma produção sistemática
de bínaclonaís natos porque sabemos que o filho
típico do diplomata estrangeiro é alguém que se
vê dotar, quando nasce, da nacionalidade de ori
gem, seja porque essa é a nacionalidade dos país,
seja porque os pais, ainda por cima, estão a servi
ço daquela soberania e ele terá todas as razões
para preferir.

De sorte que atribuir também nessa hipótese
a nacionalidade local seria, provavelmente, criar
um binacional de um modo que não parece con
veniente.

Esta é uma regra também universal. Em quase
todas as nações os textos modemos relativos à
nacionalidade, sejam constitucionais ou ordiná
rios, costumam consagrar esta exceção ao direito
dosolo.

A segunda hipótese é a daquelas pessoas que
nascem no estrangeiro, mas tendo um dos co-ge
nitores a nacionalidade brasileira, o pai ou mãe.
Isto não importa, nunca importou. Nesse caso
desde que o pai ou a mãe brasileira esteja a serviço
do Brasil, a nacionalidade brasileira também se
atribui, àquela pessoa, desde o nascimento, sem
necessidade de qualquer espécie de ato que com
plemente, que aperfeiçoe esse fenômeno jurídico.
Assim, os filhos dos membros da diplimacia brasi
leira, nascidos lá fora, são brasileiros natos em
razão da nacionalidade e do serviço público dos
pais, independentemente de registro, resídêncía,
opção, ou lá o que seja, sendo que a expressão
"filhos da diplomacia brasileira" é de comodismo.
Isto se aplica também a outros servidores do Esta
do, a outros dignatários que, porventura, lá fora
se encontrem em missão oficial. O serviço do
Brasil não é só o diplomático, não é só o do
Poder Executivo. Apenas por comodidade, então,
é que se costuma dizer "os filhos da nossa diplo
macia", ou seja, as crianças nascidas no exterior,
de brasileiros que lá se encontram a serviço da
República.

A terceira categoria é também a daqueles que
nascem no estrangeiro de pai ou mãe dotado
de nacionalidade brasileira, sem nenhum vínculo
com o serviço público, mas ai com uma condição
altemativa: a de um registro consular imediato,
oportuno. Um registro consular naqueles primei
ros anos de vida em que é possível esse registro
sem intervenção judicial. Ou então, na hipótese

de não ter acontecido o registro, ainda sobre a
oportunidade de se consagrar a nacionalidade ori
ginária da pessoa desde que ela venha a residir
no Brasil antes da maioridade e completada esta,
opte pela nacionalidade brasileira num prazo de
quatro anos.

Essa seria, então, aquela parte do acervo exis
tente no Direito Constitucional brasileiro de que
não seria conveniente abrir mão, porque pare
ce-me que ela não tem defeitos. Ela trata da subs
tância, dos pontos nucleares em matéria de nacio
nalidade e as trata com bastante sabedoria. Pare
ceu-me, entretanto, que a naturalização está moti
vando no texto constitucional uma profusão ca
suística de normas que não deveriam ter estatura
constitucional.

Pareceu-me oportuno, portanto, sugerir que ao
invés de se referir à categoria dos naturalizados,
enunciando em cerca de uma página de texto
as várias categorias, a Carta dissese simplesmente
que são brasileiros naturalizados os que, na forma
da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigi
das aos portugueses apenas residência por um
ano ininterrupto, idoneidade moral e sanidade fisi
ca e preservada a nacionalidade dos beneficiários
da Constituição de 1891. Seria, então, relegar o
assunto naturalização ao legislador comum, não
tratá-lo na própria Carta, presumindo-se que o
legislador comum será fiel àqueles princípios que
regem o'trato da matéria até este momento, Um
favor a mais se poderia conceder, quanto ao pra
zo, àqueles que se tomem particularmente inte
ressante à comunhão nacional, pela sua produção
científica, pela sua vocação agrícola, ou por qual
quer fator; àqueles que tenham cônjuges brasi
leiros ou filhos brasileiros e assim por diante.

Apenas se se fizesse esse deslocamento, se a
Assembléia Nacional Constituinte entendesse de
não conservar a naturalização com todos os seus
detalhes no texto e, sim, de delegar isto ao legis
lador ordinário haveria que conservar, penso eu,
aquela regra relativá aos portugueses, ao trata
mento especial a eles concedido, que sempre foi
constitucional e que, possivelmente, deveria ser
aí conservada. E lembrar, também, embora seja
esta uma casta em extinção, os beneficiários da
Carta de 1891. Muitos deles ainda são pessoas
vivas porque o beneficio durou até o ario de 1926
e não se poderia, destarte, sem a quebra daquele
direito que adquiriram já há tantos anos, deixar
de mencionar no próprio texto constitucional essa
reserva, essa preservação da nacionalidade.

No terreno ainda da nacionalidade, Srs. Consti
tuintes, o § 20., proposto para esse artigo n° 145
diria da faixa privativa dos brasileiros natos dentro
da estrutura do Estado, dentro dos altos escalões
do serviço público. Sabem V. Ex-' que é um rol
imenso neste momento.

São privativos de brasileiro nato: a Presidência
e Vice-Presidência da República, o Ministério de
Estado, o Supremo Tribunal Federal e todos os
tribunais superiores, todo o Congresso Nacional,
os govemos estaduais e as vice-govemadorias
também, toda a carreira diplomática e todo o ofi
cialato das Forças Armadas.

A proposta reduz substancialmente este vasto
rol. Não sei se erro nisso. Presumi que há uma
tendência histórica da Assembléia Nacional Cons
tituinte de reduzir a dimensão deste rol, faz~1o
substancialmente. Mais do que a necessidade de
dizer por que eliminar tantas categorias do rol,
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eu me sentiria numa outra necessidade, a de per
~JUl1tar por que conservar, como faço aqui na pro
posta, tantas categorias?

O § 2° diria apenas que são privativosde brasí
leíro nato os cargos de Presidente e Vice-Presi
dente da República, Ministrode Estado, Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral
da República, Embaixador e Oficial-General das
Forças Armadas.

Aindaacho que este é um tema que pode com
portar uma ampla discussão.

Agora, por que conservar tantas categorias pri
vativas do brasileiro nato, quando sabemos que
várias nações, seguindo o exemplo dos Estados
Unidos da América,só reservam para eles a Presi
dência e a Vice-Presidência da República? E que
outras nações, seguindo o modelo francês, até
pouquíssimo tempo atrás, não reservavam nada?
Apenas estabeleciam prazos de carência para o
naturalizado.

A presidência da república francesa e todos
os demais cargos expressivos do Poder Público
daquele país sempre foram franqueados ao natu
ralizadotambém, só que este só começava a parti
dpar do processo eleitoral depois de cinco anos
de naturalização e só poderia se candidatar a car
nos de maior eminência depois de dez anos de
naturalização. No inicio do ano passado supri
rniu-se isto também e teórica e formalmente a
presidência da república francesa é acessível ao
naturalizado desde o instante em que ele entra
na comunidade dos nacionais de França. Apenas
todos sabemos que é extremamente raro e inco
mum que, na prática, se deva presenciar esse
fenômeno: a candidatura do naturalizado à chefia
do Estado.

Mas é imenso o número de países em que,
embora sempre sem exígua minoria, vimos pre
sente o cidadão naturalizado, o nacional não de
origem nas assembléias, nos congressos, nas go
'lernadorias, quando se trata de federações, na
dIplomacia, nas forças armadas, com reservas,
ás vezes, completamente inexistentes e, às vezes,
limitadas a uma faixa em que se poderia, ainda
hoje, dizer que é uma faixade risco.

Por isso é que, enfim, mais do que propenso
éI justificar a redução do rol, que me parece ser
uma tendência da atual Assembléia Nacional
Constituinte, eu pretenderia justificar o rol redu
zído. Por que ainda tanta gente? Por que não testar
um sistema mais aberto, mais liberal à maneira
francesa, à maneira norte-americana? Parece-me
que isso se deve basicamente ao fato de que
cuidemos de países em que diversas circunstân
das fazem com que não seja tão fácil imigrar
e não seja tão fácil obter naturalização. O nosso
horizonte, o nosso universo de naturalizados é
maior, mas não tão maior. As facilidades para
se obter naturalização no Brasil são maiores, em
bora não brutalmente maiores do que nos Esta
dos Unidos, do que na república francesa e nas
nações da Europa em geral. Talvez aí, então, os
membros da AsserftbléiaConstituinte, mais preo
cupados com o fator segurança, admitissem que
convêm conservar a reserva da exigência da na
cionalidade originária nessas hipóteses.

Seguramente a mim me parece que não é o
caso de reservarem-se os assentos todos no Con
nresso Nacionala nacionais natos, 'sobretudo por-

que o trabalho que se faz num congresso, numa
assembléia legislativade qualquer nível,é um tra
balho eminentemente aberto. Não colocaria uma
minoria de nacionais não natos em risco, em ab
soluto, as decisões do congresso como um todo.
E a chamada faixa de risco estaria justamente
no caso daqueles cargos em que o cidadão age
sozinho no recôndito de uma chefia de missão
diplomática no exterior, de um comando militar
em que talvez a exigência da nacionalidade origi
nária, no caso do Brasil, ainda fosse algo não
inteiramente arcaico.

Por último, Senhores, depois de propor então
que conseqüentemente se essa lista realmente
se reduz no âmbito do serviço público, eliminem
se, seguramente, certas reservas ao nacional nato
que a Constituição ainda prescreve para o âmbito
privado:navegação de cabotagem, orientação in
telectual e supervisão de empresas jornalísticas.
É claro, porque é possível ao naturalizado ser
membro do Congresso Nacional, por hipótese,
da diplomacia participar da vida pública em car
gos dessa eminência, não se há de entender por
que o naturalizado não tenha acesso à regência
de uma empresa jornalística ou, uma coisa que
ninguém nunca entendeu direitoqual será a razão,
a navegação de cabotagem.

Por último, quanto ao tema de nacionalidade,
o art. 146 hoje prevê hipóteses de perda da nacio
nalidade brasileira, dizendo que perde a naciona
lidade o brasileiro, primeiro, que se naturaliza lá
fora, que usa da sua liberdade de mudar, não
quer ser mais brasileiro e obtém outra; segundo,
aquele que, sem licença do Presidente da Repú
blica, aceita comissão, emprego ou pensão de
governo estrangeiro, embora todos saibam que
em categorias profissionais muito modestas nós
temos dezenas de pessoas, na CapitaI da Repú
blica mesmo, nessa situação sem terem se preo
cupado com a licença, porque não imaginaram
que realmente para cargos sem eminência fosse
necessário taIgesto. E sabemos também que essa
não é uma hipótese de perda automática de na
cionalidade, eles só a perdem mediante um pro
cesso administrativo em que é possível defesa
e prova eventual da boa-fé.

A terceira hipótese é quase que sem exemplos
na prática, é quase que um texto não experimen
tado, é aquele em que, sendo alguém brasileiro
naturalizado, exerce atividade contrária ao inte
resse nacional e tem, por isso cassada a sua natu
ralização em virtude de sentença judicial. Essa
norma não tem sido praticada e muitos imaginam
que a razão disso é que essa linguagem, esse
tipo de terminologia "exercer atividade contrária

/ ao interesse nacional" é um discurso tipicamente
executivo, que não consegue soar muito claro
aos ouvidos do juiz.

O que seria exercer atividade contrária ao inte
resse nacional? Seria assumir uma bandeira polí
tica diversa daquela do governo atual? Seria en
trar, por exemplo, na criminalidade comum? Essa
é urna questão que sempre se coloca: a margina
lidade comum por parte de um naturalizado é
atividade contrária ao interesse nacional, ou não
deve ser assim encarada? Se não deve ser assim
encarada, então o substrato da norma é um subs
trato político e a suposta atividade contrária ao
interesse nacional estaria no arvorar de bandeiras
políticas não condizentes com o momento? Há
uma certa faixa de risco que os Senhores certa-

mente compreendem em facultar-se ao próprio
governo o juízo a respeito dessa atividade con
trária ao interesse nacional. Foi ela então confiada
aos juízes e o resultado é que o Ministério Público
praticamente não consegue levantar casos con
cretos, e a norma permanece intangida, inope
rante, porque não muito sadia nos seus próprios
princípios e também porque inoperante. Essa é
uma das que deveriam cair.

De sorte que penso que, o que é hoje o artigo
146, deveria esgotar o assunto: perda da nociona
lidade brasileira, dizendo apenas que perderá a
nacionalidade o brasileiro que, por naturalização
voluntária,adquiriroutra nacionalidade. Com isso,
em hipótese alguma, este País fabricariaapátridas,
uma das grandes tendências progressistas em
DireitoConstitucionalcomtemporâneojá adotada
pela República Federal da Alemanha e por alguns
outros estados mais jovens, que é exatamente
essa: a de não permitir que as hipóteses de perda
da nacionalidade ocorram tendo como conse
qüência a apatria.

Nada mais sadio, salutar e razoáveldo que per
der a nacionalidade brasileira. Aquele que quer
outra, vai, pede e a obtém. Mas se cassamos a
nacionalidade de alguém porque aceitou um em
prego, emprego não é vinculo patrial, forjamos
um caso de apatria. Se cassamos a nacionalidade
ao naturalizado pela suposta atividade contrária
ao interesse nacional, isso não o faz recuperar
a sua primitivacondição patrial,e fabricamos tam
bém aí um apátrida.

Essas hipóteses seriam então excluídas do rol,
conservada apenas a hipótese óbvia de anulação
da naturalização obtida mediante fraude. Masisso
entra em teoria geral dos atos jurídicos. Tudo
o que se obtém mediante fraude documentaI, por
exemplo, é nulo e será oportunamente anulado.
Não seria preciso que a Constituição o dissesse.

De sorte que essas hipóteses - a questão do
emprego de governo estrangeiro não autorizado
previamente pelo Presidente da República-seria
versado em lei ordinária que teria como conse
qüência a perda dos direitos políticos. Não é da
nacionalidade. Se oportunamente o nosso legis
lador comum entendesse que o fato é mais grave
e deve motivar sanção maior, nada o impede de
criminalizaro fato, de sancioná-lo com penas de
variada natureza, mas evitando a cassação da na
cionalidade exatamente pelo fenômeno a que ela
conduz. Tomar-se-á apátrida aquele que até o
dia anterior fruía da condição de brasileiro e que,
ao perdê-Ia, não tem nenhuma outra à sua dispo
sição. .

Encerrando a abordagem do tópico relativo à
nacionalidade, insisto nesse ponto: penso que o
fundamentaI é expurgar do texto apenas o supér
fluo,mas guardando as grandes linhas sobretudo
naquilo que conceme à definição dos brasileiros
natos, que é uma definição primorosa nos textos
atuais e que não deveria,portanto, seprnodíficada,

Quanto ao mais, há várias coisas possivelmente
suprimíveis ou alteráveis para melhor.

Se me permite, Sr. Presidente, abordo agora
também, em resumo, a questão das relações exte
riores, sobre a qual proponho alguma coisa na
primeira página desse pequeno caderno de três
folhas, começando pelo art. 7°, é uma norma que,
no início da Carta atual, dispõe:

"Os conflitosinternacionais deverão ser re
solvidos por negociações diretas, arbitragem
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e outros meios pacíficos, com a cooperação
dosorganismos internacionais de que o Bra
sil participe."

Esta norma está bem concebida. Penso eu que
deveria ser preservada. E, penso eu, não SE'i os
Senhores hão de ter recebido nesta mesma sala
a visita - e vão receber outras mais ainda 
de eminentes mestres de Direito Internacional Pú
blico, e há, dentro desse ofício, uma corrente um
pouco mais avançada, digamos, idealista demais,
diriam alguns, que imaginam que uma Consti
tuição moderna, que uma ConstituiçãO feita de
quinze anos a esta parte, uma Constituição do
finaldos anos 80, como será a nossa, deva render
uma homenagem maior ao Direito das Gentes,
ao Direito Internacional Público, deva ser um pou
co mais aberta ao ecumenismo jurídico e render
homenagem possivelmente à idéia monista do
Direito.

Vamos fazer como fizeram os holandeses em
sua Carta, embora numa linguagem muito ambí
gua, e vamos dizerque o Direitonacional, o Direito
pátrio encabeçado pela Constituição é uma ema
nação de um Direito maior que preside a todos
os povos. E se dissermos isso, que parece um
pouco ousado demais e não muito coerente com
a realidade que presenciamos, diremos, pelo me
nos, como já disseram vários países nas suas
Cartas, que os tratados internacionais primam so
bre as leis do Congresso. Afinalde contas os trata
dos têm, ou deveriam ter, sempre a chancela do
próprio Congresso. Então ao concorrerem eles
com textos outros também abonados pelo Con
gresso, feitos aqui, mas não envolventes de sobe
ranias estrangeiras, nessa competição o tratado
deveria primar e essa seria uma homenagem téc
nica e mínima ao Direito Internacional. Adota
riamos o padrão adotado na Holanda, adotado,
embora com alguma torsão, na França, adotado
recentemente na República do Peru com um dis
positivo cristalino da Carta peruana de 1979.

Volto ao dizer que tenho um grande respeito
por essas idéias. Quer parecer-me, todavia, que
o estágio atual de evolução da sociedade interna
cional não permite grandes concessões ao Direito
das Gentes. Quer-me parecer que uma simples
regra que continue a dizer que este Pais resolve
os seus conflitos exteriores por meios pacíficos,
citando, o que é mais da nossa tradição, a nego
ciação diplomática direta e a arbitragem, e home
nageando também as organizações a que perten
cemos com a referência a que a cooperação delas
será buscada, penso que aí se exaure aquilo que
se pode, com consistência, com segurança, com
noção cristalina da realidade contempoPânea,lan
çar na Constituição de um Estado soberano nesta
hora atual.

É extremamente difícil levar a sério a idéia do
monismo jurídico, a idéia da ordem jurídica mo
nolítica em que tudo se encabeça por normas
eminentes de Direito Internacional, das quais di
mana a própria autoridade do Estado para redigir
sua Constituição.

A realidade nos desmente essa idéia a todo
momento. Vivep10s numa sociedade internacio
nal competitiva; as regras de Direito Internacional
Público colaboram no sentido de fomentar um
relacionamento pacífico e reger vários aspectos
técnicos e, sobretudo, econômicos e cuIturais da

vida internacional, mas não temos, e não teremos
tão cedo, seguramente, nada de parecido com
uma autoridade supranacional, nada de parecido
com um estado mundial que disponha de poder
coercitivo e que possa, de algum modo, subjugar
soberanias.

De sorte que seria render tributos ao vazio, ren
der tributo ao nebuloso, dizerque o DireitoConsti
tucional, que nesta nação soberana a Assembléia
hoje elabora, é uma emanação de uma autoridade
maior, tão abstrata como essa que se referem
os autores da corrente idealista.

Penso também que no que conceme aos trata
dos internacionais a boa políticaadotada pelo Bra
sil há de preservar-se. E eles não devem ser enten
didos como superiores à lei. E claro, não se reco
menda a este País, ou a qualquer outro, que legisle
em desacordo com os seus compromissos inter
nacionais, que o Congresso edite leis conflitantes
com tratados vigentes, vinculando-nos a outras
soberanias e queo próprio Congresso algum tem
po antes aprovou.

Mas, na hipótese de produzir-se o conflito, pen
so que deve adotar-se o não tratamento constitu
cional do conflito e a preservação, portanto, do
entendimento que hoje vem reinando, o entendi
mento da igualdade, no que aliás igualamos abso
lutamente o padrão norte-americano. Também
é o que se passa nos Estados Unidos. Os tratados,
celebrados conforme a Constituição, têm patamar
hierárquico igual ao das leis do Congresso, nem
superior nem inferior. Se o tratado é posterior
à lei, diz-se que ela está derrogada. O tratado
modificou, no que couber, o texto legislativo inter
no. Se acontece o contrário, não poderemos dizer
que uma leinossa, que é somente nossa, revogou,
no todo ou em parte, um texto que não pertence
apenas a essa soberania porque envolve outras.
Mas, diremos que o Poder Judiciário está vincu
lado à última palavra do Congresso Nacional, co
mo disse o Supremo Tribunal Federal no célebre
julgamento do Recurso Extraordinário rr 80.004,
no ano 1977. Se houver um conflito, e como
a nossa Constituição não dá primado aos tratados
sobre as leis, é dever do Judiciário valorizar a
última palavra do Congresso Nacional. No caso,
sendo esta lei, a lei será prestigiada. O tratado
não está revogado, mas terá sua aplicação afas
tada e cumpre ao Executivo denunciá-lo tão pron
tamente quanto possível.

Numa palavra, portanto, Senhores, entendo
que no que conceme à visão geral do mundo
do Direito,à visão do Direito Internacional Público
e das suas possíveis projeçóes no texto constitu
cional, parece-me que deveríamos conservar a
tônica desse art. 7°, apenas rendendo homena
gem à vocação pacifista do País, à nossa vontade
de resolver conflitos por meios pacíficos, notada
mente pela arbitragem e pela negociação direta,
e não ir além desse ponto, porque as circuns
tâncias não o justificam.

Propus neue texto a supressão do parágrafo
único, que é aquele que diz:

"É vedada a guerra de conquista."

Senhores, se na Sereníssima República de Ve
neza no seu apogeu, por volta do Século XIII,
um texto normativo dissesse isso: "É vedada a
guerra de conquista", estaria aí uma norma opor
tuna, até precoce, até progressista. Mas, dizer, em
pleno Séculoxx, que Ué vedada a guerra de con-

quista", cuja condenação histórica é anterior ao
próprio aparecimento das Constituições escritas,
é algo que seguramente não faz sentido. A frase
soa mais rude do que se se dissesse:"É vedada
a escravidão fundada no preconceito racial", co
mo que induzindo o leitor a crer que, se assim
é, outras formas de escravidão, fundadas, por
exemplo, em bases contratuais ou em direito de
guerra, são permitidas e que a servidão da gleba
o é por mais forte razão.

Pareceu-me, então, que essa norma, ao vedar
a guerra de conquista, veda algo que há muitos
e muitos anos quedou proscrito, não só na tradi
ção brasileira, não só na índole do povo e do
Governo do Brasil em todas as épocas, mas no
plano universal também a vários títulos e há muito
tempo. Mais do que isso, não só a guerra de
conquista, mas a própria guerra, como alternativa
para a solução de conflitos internacionais, está
proscrita. Por isso, não é só esse parágrafo único
do art. 7? que é um arcaísmo, as normas que
se referem também à competência da União para
declarar guerra e fazera paz e que dizem da autori
dade do Presidente da República partiIhada com
um controle congressional para esses casos: a
declaração da guerra e a feitura formal da paz,
tudo isso não fazsentido, pelo menos desde 1945,
em razão da circunstância seguinte: a guerra, que
até a virada do século era uma opção legítima,
era um jeito alternativo de resolver conflitos, pare
ceu condenada possivelmente em 1919, com a
fundação da Sociedade das Nações de que o
Brasil participou. Ela seria proscrita novamente
em 1928, no Pacto do lenikaleh e se alguém ainda
tinha dúvida quanto à clareza desses textos, em
1945, com a Carta das Nações Unidas, a guerra
é ségurissimamente proscrita do rol das alterna
tivas.

A partir daí não se fez mais declarações de
guerra e muito menos feituras formais de paz.
E estado de guerra, infelizmente,subsiste, ele não
é um arcaísmo, para o nosso pesar. E a guerra,
como fenômeno real, como conflito armado re
sultante da legítima defesa contra uma agressão,
continua a ocorrer. A dificuldade indefinida à
agressão continua a criar-nos problemas a todo
instante: quem está agindo na conformidade da
Carta das Nações Unidas, quem não está. Mas
essa guerra tomou-se, seguramente, pelo menos
desde 1945, um fenômeno de fato sem abono
jurídico de espécie alguma. É claro que em razão
da subsistência da guerra como um fenômeno
de fato, a Constituição não deve, absolutamente,
abolir as suas referências à existência fática do
estado de guerra, quando diz, por exemplo, "em
tempo de guerra tais tributos podem ocorrer";
"em tempo de guerra sucederá isso ou aquilo.....
"Em tempo de paz.:" O tempo de guerra ainda
pode ocorrer e o tempo ·de paz ocorrerá normal
mente. Todavia o mesmo não ocorre com essas
normas relativas unicamente à declaração da
guerra e à feitura da paz, visto que não se cuida
mais de uma alternativa jurídicamente defensável
e visto que isso foivarrido da prática intemacional
a partir de 1945. Ilustram-no as guerras da Coréia,
do Vietnã, EI Salvador, Honduras, MaIvinas,a do
Congo, a do Oriente Médio e tantas outras. Não
há mais declarações e não há por que perder
sílabas constitucionais com algo que não tem
subsistência histórica.
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Diz o art 8':

"Compete à (Jnião:
I - manter relações com estados estran

geiros e com eles celebrar tratados e conven
ções; participar de organizações internacio
nais."

Basicamente, outros visitantes já devem ter fala
do sobre isso. Cuidar-se-ia de eliminar da nossa
Carta essa expressão "tratados e convenções",
que faz pensar que se cuida de duas coisas dife
rentes,

QlJando o Constituinte brasileiro, desde o de
1891, fala em tratados e convenções, isso induz
a supor que estão aí duas categorias diversas;
isso induz a supor que em matéria de tratados
internacionais o nome é importante. E isso induziu
muito os governos em diversos países, inclusive
neste, e em diversas épocas, a tirar partido exata
mente da questão terminológica para outorgar-se
uma, prerrogativa que o Constituinte não lhes quis
dar. Todas as vezes em que se argumentou em
plano governamental dizendo "sem consultar o
Congresso o Governo é livrepara celebrar interna
cionalmente tal ou qual compromisso", qual é
o argumento? Era o argumento terminológico,
em si mesmo muito pífio, mas de grande como
didade na hora do debate. Era dizer: "O Consti
tuinte quer que submetamos ao Congresso Trata
dos e convenções. Mas se esse compromisso in
ternacíonal, que ora elaboramos, leva o nome de
acordos, de pacto, de ato, de carta, de protocolo
e tantas coisas mais que são possiveis no vasto
rol terminolôgíco, neste caso o Governo se enten
de autorizado de julgar inaplicável a norma consti
tucíonal que diz do controle do Congresso".

Então, quando fosse o caso, dír-se-ía apenas
"tratados" ou dír-se-ía, usando de uma linguagem
bem plástica e abrangente: ''Tratados e outros
compromissos internacionais" para que não pese
nenhuma dúvida sobre essa importante questão.
É possível mistificar com a terminologia e enten
der que há compromissos internacionais de várias
categorias, dizendo: "Esses são submissiveis ao
Congresso, e esses outros quedam sob o exclu
sivo alvitre do Governo". Mas a partir do momento
em que não se permitisse mais que o texto consti
tucíonalesteja a abrigar uma linguagem ambígua,
teríamos a certeza de que não é possivel mistificar
com o uso das palavras.

No que tem de mais importante, diria eu, a
proposta refere-se à questão dos compromissos
internacionais, dizendo, algo assim. No ponto que
constítul hoje o art. 44:

"É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1-resolver sobre os compromiSsos inter
nacionais negociados pelo Presidente da Re- ,
pública, salvo quando previamente autoriza
dos por lei, ou por tratado em vigor."

üsa-se, propositadamente, a expressão "com
promissos internacionais negociados pelo Presi
dente da República". Diversa daquela que diz que
"A <.Inião é competente para celebrar". Sim, cele
brar é o ato completo, é assumir, percebendo
todas as fases da trilha procedimental, um com
promisso internacional. E não há dúvida de que
a Uniãoé competente para isso. Os Estados fede
rados não o são. Mas,dentro do poder da União,
quem exatamente? O chefe do Governo, o Con-

1

gresso Nacional? E ai estaríamos no domínio des
sa outra linguagem.

"É de competência exclusiva do Congres
so Nacional resolver sobre os compromissos
internacionais negociados .:"

Porque é tudo quanto o Executivo faz nessa
primeira fase.

..... pelo Presidente da República, salvo
quando previamente autorizados esses com
promissos por lei do próprio Congresso ou
por tratado em vigor aprovado pelo Congres
so."

Dír-se-ía, mais tarde, naquilo que viesse a ser
o atual art. 81, que:

"Compete, privativamente, ao Presidente
da República ..."

E no que é hoje o inciso X

.....negociar tratados e outros compromis
sos internacionais quando autorizados - es
ses tratados e outros compromissos - por
lei ou por tratado anterior, submetendo-os,
nos demais casos, à aprovação do Congres
so Nacional antes de ratificados."

Com isso elimina-se toda a argumentação pos
sível no sentido de retirar do controle congres
sional qualquer faixa de compromisso exterior,
seja à base da terminologia, seja à base de qual
quer argumento de fundo.

O que vêm dizendo, não apenas neste País,
os pregoeiros da tese do Governo? E em outros
países também dá-se um fenômeno semelhante.
Costumam dizer que "nesse torvelinho trepidante
que é a vida internacional contemporânea não
há lugar para demora. É preciso agilidade, é pre
ciso expeditura. E quem é o senhor natural da
agilidade e da expeditura? É o Poder Executivo.
Os Parlamentos, em geral, são lentos, trabalham
devagar, submetem-se a certos rituais. Não é pos
sível que o Estado dependa, no seu comprome
timento internacional tantas vezes urgente, exigin
do tanta plasticidade, de um processo congres
sional, de um processo legislativo que pode atra
sar o bom andamento das relações exteriores".
Por mais de uma vez, e em textos escritos, desta
quei que não se sabe mais o que deplorar nesse
raciocínio: se o que se tem de frívolo ou se é
o que ele tem de falso. Frívolo em razão da sua
falta de consistência científica; este é um argu
mento de salão, este não é um argumento de
cátedra. Falso, em razão da circunstância de que
a história diplomática prova - e volto a dizer,
não só neste Pais como em vários outros - que
a apregoada demora no trabalho congressional
sobre determinado compromisso exterior é com
panheira inseparável ou da insignificância da ínex
pressividade, dafalta de urgência do próprio com
promisso, ou da indiferença do próprio Executivo,
que é quem toma a iniciativa de encaminhar as
coisas, destacando ou não destacando a neces
sidade de maior expeditura.

A partir do momento em que eventualmente
se tomasse essa nova postura, teríernos ai a situa
ção seguinte: primeiro, nenhum compromisso in
ternacional se pode, por sua própria natureza, en
tender executivo. Nenhum compromisso interna
cional escapa àquela regraque o constituinte bra
sileiro, desde1891, quis escrever com tll1lta clare-

za e que. não obstante, nesses anos todos foi
tantas vezes inobservado, a regra segundo a qual
o controle congressional dos compromissos ex
ternos da República é um controle total, é um
controle que não comporta evasões.

Os argumentos eram váÍios e eram tão diversos
que se encontravam até dentre eles algumas
idéias salváveis. Por exemplo, várias vezes o Go
verno brasileiro disse: "Estou aqui a negociar exe
cutivamente um certo acordo, um certo protocolo
adicional ao nosso grande tratado de cooperação
científica ou técnica com a França, por quê? Por
que exatamente o nosso tratado de cooperação
científica ou técnica diz da possibilidade de desdo
bramentos operacionais, de como os dois gover
nos poderão desenvolver, detalhar, implementar
e tomar aquilo prático no dia-a-dia sempre fiéis
ao que foi decidido no tratado de base, este sim
chancelado pelo Congresso e, por isso, válido".
Então diz o Governo que, neste caso, "não estou
desafiando a norma constitucional e nem agindo
à revelia do Congresso". Ele diz que está cele
brando este minúsculo protocolo adicional que
nos diz quantos bolsistas intercambiaremos este
ano, ou quais serão as facilidades de pesquisa
e afirma estar fazendo isto repousando sobrea
autoridade congressual que jaz no tratado-base.
Esta argumentação, sem dúvida, tem toda a pre
cedência. Mas muitas foram as vezes em que o
Governo brasileiro celebrou acordos do tipo exe
cutivo sem nenhum respaldo em tratado anterior,
com a potência compactuante. E, parecendo lou
var-se numa tese que não é bem uma tese brasi
leira, mas norte-americana, que mesmo lá já so
freu grandes críticas e já se conteve muito na
sua evolução baseando-se numa tese curiosa, a
de que certos atos, certas competências são exe
cutivos por sua própria natureza. E quando esti
vesse a lidar neste área o Governo poderia cele
brar tratados executivos sem ouvir o Congresso,
assim como poderia baixar decretos internamen
te.

O paralelo que se intentou fazer, ~essas oca
siões, foi,mais ou menos, este: "Existem matérias
sobre as quais o Executivo pode baixar decretos
no plano interno. Sim, existem. Sobre estas maté
rias supomos que o Executivo também possa
compactuar internacionalmente sem consuItar o
Congresso".

Istolevaria, se raciocinarmos até as últimas con
seqüências, a situações extremamente curiosas.
Sabemos, por exemplo, que o Poder Executivo,
na república presidencialista como a que vivemos,
pode nomear e demitir Ministros de Estado. Nin~
guém duvida da exclusividade do poder presi
dencial para nomear e demitir Ministros de Estado
sem consulta formal ao Congresso.

Nem por isso diríamos que o Presidente da
República, no assunto nomeação e demissão de
Ministros de Estado, é livrepara celebrar um pacto
internacional, subordinando ao parecer prévio de
certa organização internacional, ou governo es
trangeiro ou da Santa Sé, a nomeação ou desti
tuição de Ministros de Estado. Digamos que é
um exemplo até caricatural, mas que ilustra bem
este fenômeno: a erronia absoluta da tese de que
o Governoé livrepara pactuar, externamente, sozi
nho, em todos os temas sobre os quais ele pode
internamente baixar decretos. Sobretudo porque
os decretos do Executivo, como normas, são
sempre emanações do acervo legal congressual.
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Qulllldo o Executivo atribui, por exemplo, a al
guém licenças de pesquisa e lavra mineral, está
executando aquilo que o Congresso Nacional, por
lei,disciplinou. Se o Executivo, entretanto partisse
para celebrar tratados, concedendo, a nível inter
nacional, certas franquias de lavra, pesquisa mine
ral ou coisas semelhantes, estaria criando, com
soberanias estrangeiras, um compromisso que
não se sabe onde ficaria na hipótese de o Con
gresso valer-se da sua prerrogativa de mudar a
lei. Quando se muda a lei, a cujo arrimo fizeram
decretos executivos, mudam-se todos estes de
cretos. Eles perecem, caducam. Mas se tivessem
celebrado tratados ao aparente argumento de que
a lei existe e concede ao Governo certas prerro
gativas executivas, no momento em que o Con
gresso, mudando de idéia, transformasse o texto
da lei, como ficaria o compromisso governamen
tal com soberanias, estrangeiras? Enfim, o racio
cínio só poderia levar a situações de embaraço
e de impasse jurídico, razão a mais para duvidar
mos grandemente da sua procedência.

Parece-me que o que esta proposta encerra
basicamente é a idéia nuclear de que não há com
promisso internacional factivel pela só autoridade
do Governo. Não havendo tal categoria todos os
compromissos internacionais da República hão
de repousar necessariamente sobre o abono do
Congresso.

Sendo assim, como se pode atender a certos
reclamos, aparentemente razoáveis, do Executivo
que preferiria agir com desembaraço no caso de
alguns tratados padronizados, seriados, como os
de extradição, de Iiçenca de pesca no mar territo
rial e assim por diante? Como se poderia evitar
tais procedimentos, poupando-se até mesmo o
próprio Congresso de voltar sobre suas próprias
palavras e- repetir continuamente aquilo que já
disse? Aprovando-se continuamente tratados bila
terais que nada mais são do que a repetição de
outros já aprovados. Far-se-ía a conciliação entre
os dois valores, aparentemente à luz dessa idéia:
a de exigir, sim, a submissão tópica, individual,
singular de todos os tratados ao Congresso Nacio
nal, antes da sua ratificação. Mas excetuados que
casos? Apenas aqueles em que o tratado é uma
emanação necessária de um tratado anterior que
o Congresso já aprovou. Por exemplo, é um trata
do protocolar complementar e de detalhamento
de um tratado de cooperação cultural que esta
Casa abonou no passado.

Segunda hipótese, e ai não temos tradição, se
da realmente uma inovação: a da aprovação pré
via, pelo Congresso, de tratados mediante leis.
Leis que teriam este tipo de linguagem: "Fica
o Poder Executivo autorizado a celebrar com t0
das as nações, indiscriminadamente, ou com as
nações da América Latina ou com as do Cone
Sul, dependendo do assunto, tratados relativos
ao tema extradição, guarc!ando-se fiel- aí poder
se-ia chegar a este detalhamento - "aos princí
pios da lei brasileira de extradição", que não pode
riam ser mudadas nestes tratados. "Fica o Gover
nobrasileiro autorizado", texto de lei, "a negociar,
com as nações em geral, acordos relativos à pesca
em águas territoriais ou em águas da zona econô
mica exclusiva do Brasil", em tais bases e poder
se-ia, em seguida, desenvolver, com maior ou
menor detalhamento, todas as bases a que deverá
ater-se o Executivo, na tratativa bilateral deste te
ma.

Neste caso, nunca mais poder-se-ia dizer que
a necessária expeditura do compromisso é um
fator a deslocá-lo da faixa de controle do Congres
so, nem também dizer que o tom minúsculo, rudi
mentar, pequeno, pouco significante, pouco poli
tizado do tratado seria razão de eximir-se o Execu
tivo de submetê-lo ao Congresso, ao argumento,
um tanto surrealista, de que aquilo iria assoberbar
o Congresso Nacional. Este argumento já apare
ceu em alguns textos e é por isso que me refiro
a ele, embora extremamente constrangido.

Penso então, senhores, que esta proposta, no
seu ponto fundamental, que é a definição da parti
lha de poder para comprometer a República entre
o Congresso Nacional e a chefia do Executivo,
é que poderia, primordialmente, motivar alguma
reflexão dos membros da Assembléia Nacional
Constituinte. Embora este tema tenha motivado
reflexões de minha parte, ao longo de muitos
anos. Já a redação do texto que constitui a pro
posta foi feita um tanto à última hora. Parece-me
que vários dos seus tópicos poderiam eventual
mente reclamar algum polimento, aínda que se
entendesse válida, sadia, a idéia central de cada
uma delas. Estou à disposição de V. Ex' para
esclarecimentos. (Durante a palestra do convi
dado, o Presidente em exercício Aluízio Bezerra
passou a presidência dos trabalhos ao Vice-Pre
sidente, Constituinte Antônio Ferreira.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Milton Lima.

o SR. CONSTITUINTE MILTON LlMA - Sr.
Presidente, Sr. Ministro José Francisco Rezek, se
me perguntassem, ao deixar este Plenário, a mi
nha opinião a respeito da conferência que acabo
de assistir, eu a definiria em uma única palavra:
fantástica, sob todos os aspectos, pela simplici
dade, pela facilidade de comunicação, pela cultu
ra e pelo talento que V.Ex"acaba de demonstrar
àqueles que não acompanham a sua vitoriosa
trajetória, como à distância o fiz. Sr. Ministro, V.
Ex"já respondeu a quase todas as perguntas que
gostaria de formular de maneira muito clara. No
entanto jamais perderia a oportunidade de dirigir
me a V. Ex", ao mesmo tempo em que passo
a confiar, cada vez mais, neste desafio que é a
elaboração da nova Carta Magna brasileira. A pre
sença de V.Ex"enriquece esta Subcomissão. Sem
dúvida, orgulho-me da presença de V. Ex'" pois
sua prudência e simplicidade têm origem no meu
Estado, Minas Gerais. Sr. Ministro, o que pensa
V.Ex" que a Constituição deve tratar pormenoriza
damente com relação à questão da nacionalida
de? Deve apenas obedecer a alguns princípios
básicos, remetendo os detalhes à legislação ordi
nária? Segundo, deve ou não a Constituição ad
mitir casos de dupla ou multinacionalidade, su
pervenientes da aquisição voluntária da naciona
lidade estrangeira por parte de brasileiros? Deve
ou não ser diminuído o rol de cargos públicos
privativos de brasileiros natos? Deve continuar a
existir discriminações entre nacionais e estran
geiros, no tocante aos direitos civis e quais? A
nacionalidade das pessoas jurídicas deveria cons
tar do nosso texto constitucional? No caso afirma
tivo, qual seria o critério para determinar a nacio
nalidade dessas pessoas? Pensa V.Ex"que o atual
§ 33, do art. 153 da Constituição Federal deva
ser mantido? Deve a Constituição conter dispo
sitivo relativo à entrada e saída do capital estran-

geiro? No caso afnmativo, em que sentido? Deve
a Constituição conter dispositivo que facilite a na
turalização dos estrangeiros atualmente clandes
tinos no Brasil? Devem eles merecer algum tipo
de anistia coletiva? E a última pergunta, Sr. Minis
tro: pensa V.Ex"que a Constituição deva oferecer
diretrizes quanto ao problema da imunidade das
empresas públicas estrangeiras com relação à
justiça local? Se a resposta for afirmativa, que
sugestões nos oferece V. Ex"? Eram estas as mi
nhas perguntas.

o SR. MINISTROJOSÉ FRANCISCO REZEK
- Nobre Deputado, primeiro gostaria de dizer
a V. Ex"o quanto fiquei sensibilizado pelas suas
palavras que certamente não correspondem, pelo
excesso de bondade e cavalheirismo, à modesta
preleção que lhes fiz, com o interesse apenas de
ajudar o andamento dos trabalhos desta impor
tantíssima Subcomissão. Observo que o relevo
que tem esta Subcomissão, em grande parte, não
só da qualidade dos seus membros, mas da temá
tica atinente à soberania - tema sobre o qual,
por razões várias, não falei - e do trato da questão
das relações exteriores da República e da questão,
da nacionalidade. Tematicamente é uma das Sub
comissões mais sedutoras da Assembléia Nacio
nal Constituinte. E lamento, sinceramente, nobre
Constituinte que a minha vida, necessariamente
confinada já há 4 anos num claustro do Judiciário,
não me permita compartilhar das emoções que
V. Ex" seguramente experimentam no dia-a-dia
nesta Casa. Fico muito grato pela sua atenção.
A respeito da questão da nacionalidade na Consti
tuição, reafirmo aquela idéia inicial. Efetivamente
é preciso não ser muito casuístico. Um grande
mestre francês, especializado justamente em
questões de nacionalidade, Professor Paul Lagar
de, escreveu seu livro sobre nacionalidade fran
cesa e já começou lamentando a triste opção
que a França fezno trato desse assunto. O assunto
na França não é constitucional, não é de Direito
Público, é tratado como assunto de Direito Privado
ao lado do casamento, da adoção e de tantas
outras coisas. Encontra-se num apêndice ao Có
digo Civilonde não há princípios, e sim uma por
ção de regras casuísticas que preenchem 60 pági
sim. A Professora Ana Maria Vilela, que conhece
bem este texto há de confirmar o que estou dizen
do. Mas o que os autores franceses exatamente
lamentam no seu texto, tão profuso e casuístico,
é a falta de princípios. Antes tivéssemos alguns
princípios básicos sobre a nacionalidade, permi
tindo ao administrador e ao juiz - que no dia-a
dia aplicam estes princípios - resolver casos con
cretos. Se há uma coisa que não nos falta é justa
mente princípios. Por isso estimo que os princí
pios relativos à defmição da nacionalidade origi
nária, ou seja, da definição dos brasileiros natos,
devam ser conservados na nova Carta. Existe uma
remissão à legislação ordinária no tocante à natu
ralização. Isso passaria a ser realmente da alçada
do legislador ordinário, porque, de fato, nós caí
mos de nível hierárquico e não é um assunto
para a Constituição. O detalhamento do processo
de naturalização não é assunto para a Lei Maior.
Temos esperança de que o legislador comum
- justamente porque o Congresso, depois da
edição da Carta Magna, será o mesmo por algum
tempo - na tarefa de conceber leis comuns, seja
fiel a certos princípios que a Constituiçíio atual
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consagra sobre facüidades de naturalização que,
talvez,mereçam ser preservados, De fato, entendo
que, no nosso caso, os grandes princípios existem
e e:stão expressos sobretudo na definição da na
cionalidade brasileira de origem. Deveriam ser
conservados na nova Carta, assim como dever
se-ia relegar à lei ordinária a questão da natura
lização.

Entro, quase automaticamente na segunda e
importantíssima questão sobre a dupla ou rnúl
típla nacionalidade. Este é um tema muito atraen
te, nobre Constituinte, porque, volta e meia, em
certos foros internacionais e em certos ambientes
diplomáticos vem à tona. Alguns países estão es
tabelecendo sistemas de nacionalidade múltipla
cornunitária, sistemas de facüidades de naturali
zação, e naturalização sem perda de nacionali
dade. Isto é um progresso ou não. Deve ou não
ser feito? Será isto algo ditado por princípios em
si mesmos os mais sadios, bem inspirados e ge
nerosos? Mas não será talvez uma errônea técni
ca? A este respeito há várias correntes de opinião.
Lembraria que a situação atual é a seguinte: fala
se de dupla nacionalidade convencional. Existe
a dupla nacionalidade resultante de um acidente,
de uma espécie de colisão entre duas leis nacio
nais, O fulano nasce em Brasília, filho de pais
argentinos. Registra-se no Registro Civil brasileiro
no Consulado Argentino pois é perfeitamente legí
timo fazer os dois registros, e temos, desta forma,
um brasileiro nato em relação ao solo e um argen
tíno nato em razão da filiação. Não é disso que
estamos falando, mas sim da hipótese em que
a dupla nacionalidade não resulta de um acidente
colisivo, mas de uma combinação entre dois paí
ses. O pioneirismo neste terreno deve creditar-se
à Espanha que na sua Constituição de 1931 esta
beleceu uma regra programática a este respeito.
"A IEspanha poderá, mediante acordos bilaterais,
com países da comunidade ibérica" - eles usam
esta expressão para incluir o Brasil e as Filípínas
e não apenas os países de língua hispânica na
América - "estabelecer tratados, regulando a du
pla nacionalidade, em termos convencionais".
"Hil dupla nacionalidade combinada em função
da qual uma pessoa poderia ter um duplo vínculo
patríal, A Espanha, com base neste dispositivo
constitucional, combinado com dispositivos
constitucionais que surgira depois em outro paí
ses, celebrou tratados com o Equador, com a
Argentina, com a Colômbia, etc. A esta altura,
cinco ou seis países têm tratados bilaterais com
a Espanha, consagrando a dupla nacionalidade
convencional. Mas, muitos autores dizem - e
a meu ver com razão - que por sua própria
natureza a nacionalidade clama por ser uma só.
A nacionalidade pede para ser unívoca. É claro
que podemos manifestar o nosso ecumenismo
proporcionando às pessoas todas as vantagens
práticas daquilo que seria a dupla nacionalidade,
sem entretanto binacionalizar o cidadão, sem fa
zer dele um súdito fiela duas bandeiras ao mesmo
tempo. E um dos sistemas mais interessantes
que já se concebeu até hoje a este respeito foi
aquele que o Tratado da Comunidade Econômica
Européia anunciou, em 1957, e que a Europa
não realizou até hoje. A coisa ficou a nível de
pr~grama. O Tratado da Comunidade previa o
estabelecimento de normas que permitissem ao
nacional de um dos países da Comunidade fruir,

no território de outro país da Comunidade, onde
ele se encontrasse residindo, de uma porção de
direitos próprios do nacional local, indo até o terre
no dos direitos políticos. Isto não se fez de maneira
nenhuma. A cooperação européia, embora aque
las comunidades sejam, sob o enfoque do Direito
Público, o que há de mais rebuscado em matéria
de organização internacional, neste momento no
que conceme ao trato dos direitos individuais,
não chegou ainda ao estágio, por exemplo, de
permitir o acesso ao serviço público. Um italiano
concorre em igualdade de condições com um
súdito belga, se quiser um emprego numa empre
sa privada em Bruxelas. Mas não pensará absolu
tamente - e nem a recíproca será possível 
em ingressar no seviço público, ainda que seja
nos seus mais modestos escalões. O Brasil e Por
tugal foram os dois países pioneiros em executar
aquilo que o Tratado das Comunidades Econô
micas Européias previa, nos anos 50, através do
Estatuto de igualdade do começo da década de
70. Por quê? Conservando a univocidade do vín
culo patrial, o nacional português ainda é um na
cional português e somente um nacional portu
guês, o brasileiro continua a ser súdito brasileiro
e somente súdito brasileiro. Mas, apesar deste
caráter unívoco de vínculo patrial, se qualquer
dos dois se põe a residir no território do outro
país convencionado, poderá, ao cabo de algum
tempo - este tempo varia - não apenas con
correr com os nacionais, em igualdade de condi
ções, no dominio da iniciativa privada em geral
e naqueles poucos direitos civis deixados ao es
trangeiro como poderá também empatar no âm
bito do serviço público. Assim é que, com base
no Estatuto de Igualdade embora um português
estatutário não possa ser membro do Congresso
Nacional, poderá, por exemplo, ser prefeito de
São Paulo, Desembargador do Tribunal de Justiça
da Bahia, Membro da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e assumiríamos outros
cargos. Este é um sistema de favorecimento efeti
vo de ajuda às pessoas - e este parece ser o
objetivo do Tratado - sem, contudo, macular-se
a idéia teórica, muito preciosa, de que a naciona
lidade, em princípio, deveria ser uma só. Tenho
a 'nítida preferência pelo sistema luso-brasileiro
em confronto com o sistema hispânico da bina
cionalidade convencional. A respeito do rol de
cargos...

O SR. CONSmUINTE MANOELVIANA-Te
mos um companheiro português na Câmara Fe
deral. Gostaria que V.Ex"explicasse este fato den
tro da ação jurídica.

O SR. MINISTRO JOSÉ FRANCISCO RESEK
- Nobre Deputado, todas as informações que
tenho sobre esse caso concreto indicam que o
Parlamentar e Líder em questão, embora não nas
cido em território brasileiro, tem a qualidade jurí
dica de brasileiro nato, jus sanguinis, em razão
do vínculo patríal de um dos pais, que não preci
saria ser um vínculo nacional de origem. Um sú
dito português vem um dia ao Brasil, naturaliza-se
e volta mais tarde a Portugal, digamos. Lácontrai
matrimônio com uma ex-compatriota, porque
agora ele é brasileiro por naturalização. Nasce
deste matrimônio um filho que, embora nascido
em Portugal, de mãe portuguesa e de pai ex-por
tuguês, mas agora brasileiro naturalizado, terá a

nacionalidade brasileira nata jus sanguinl. De
modo que a informação que tenho sobre este
caso concreto a que V. Ex"se refere é a de que
temos um brasileiro nato, embora não nascido
no Brasil, como também não é nascido entre nós
o ilustre Senador LuizVianna Filho e vários outros.
Por que o Congresso Nacional não é acessível,
no estágio atual da nossa vida jurídica, ao nosso
naturalizado, assim como a diplomacia também
não o é? Inclusive temos freqüentes problemas
no ltamaraty a respeito da definição da naciona
lidade do candidato ao Instituto Rio Branco. A
questão da distinção entre nacionais e estrangei
ros, no que conceme aos direitos civis. Na realida
de, as distinções que se fazem em favor do estran
geiro gravitam quase todas elas em tomo dos
direitos políticos. No terreno dos direitos civis ele
mentares estes são todos franqueados ao estran
geiro que se encontra residindo no Brasil, admi
tindo o caráter permanente da residência. É claro
que a situação do estrangeiro transeunte, do fo
rasteiro típico que vem ao Brasil como desportista,
como estudante bolsista, como turista - e este
é o maior contingente - é bem outro. Mas, a
partir do momento em que a residência do estran
geiro é admitida no território nacional ele é um
imigrante típico, apesar da sua condição de es
trangeiro. Até completar-se o quadriênio não po
derá naturalizar-se. Se não quiser, depois disto,
se naturalizar-se brasileiro ele fruí dos direitos civis
generalizados com pouquíssimas exceções relati
vas, por exemplo, a terras de fronteira, à proprie
dade da empresajornalística. No terreno dosdirei
tos civis não representa quase nada. Penso que
o pouco que ainda existe poderia subsistir. Isto
não me parece odioso, conservador demais ou
rancoroso. Estes são os direitos civis mínimos
que usufrui o estrangeiro residente no Brasil. En
fim, numa única palavra, essa minha maior aber
tura à liberalização em prol de brasileiros naturali
zados não correspondente a uma abertura tão
grande no que conceme ao estrangeiro, e àquele
que se manter estrangeiro, em território nacional.

A questão da nacionalidade da pessoa jurídica
parece-me que, seguramente, não é um tema
constitucional. É um tema legislativo de grande
importância, de mil e um efeitos para a economia
do País. Assuntos de grande delicadeza política
têm a ver com uma adequada definição da nacio
nalidade das pessoas jurídicas. É um tema que
oferece alguma complexidade e pede uma legisla
ção moderna, e bastante estudada. Não é um
tema constitucional. Ofereço um argumento dis
tintivo: há uma grande diferença entre a naciona
lidade das pessoas humanas, das pessoas natu
rais e a nacionalidade das pessoas jurídicas. A
nacionalidade da pessoa jurídica é um assunto
de Direito Civil ou de Direito Comercial. Enquanto
que a nossa nacionalidade, como seres humanos,
esta sim, é um tema de Direito Público. Por quê?
Porque ela tem a ver justamente com a dimensão
pessoal do Estado. Nosso vínculo patrial, que nos
une a esta República, faz de nós, a dimensão
pessoal da República, o mais importante dos seus
elementos constitutivos. As pessoas jurídicas não
o são. Elas são uma ficção estabelecida pelo direi
to ordinário e, no caso, pelo Direito Privado. As
pessoas jurídicas cuja nacionalidade se quer defi·
nir sãoPessoas jurídicas de Direito Privado, visto
que q'Úanto àquelas de Direito Público não haveria
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problemas. Quer-me parecer que este ainda é
um assunto, embora de grande importância, a
ser versado em legislação ordinária. O § 33 diz
da sucessão de bens de estrangeiros situados no
Brasil;"Asucessão de bens de estrangeiros situa
dos no Brasilserá regulada pela lei brasileira,em
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,
sempre que lhes não seja mais favorável a lei
pessoal do de cujus. É um texto inscrito no rol
constitucional de garantias, uma típica norma de
Direito Internacional privado, especialidade da
Prof Ana Maria Vilela, e norma que parece, a
exemplo de algumas outras, resolver em prol do
interesse do súdito brasileiro uma situação de
conflito de lei em que pode haver ambigüidade
na definição da legislação aplicávelao caso con
creto. Tenho a impressão de que a norma, tal
como se encontra, incrustada em um rol de trinta
e seis tópicos relativos às garantias individuais,
tem aí um lugar merecido. Em si mesma ela é
sadia. Não há nenhum chauvinismo, nenhuma
torção patriótica do bom-senso.

Ela tem estatura e dimensão políticapara estar
ai? Penso que se partimos para conservar em
número de trinta e seis ou pouco mais do que
isto o rol de garantias, a resposta será sim. Se
a Constituinte décidir depurar esse rol e partir
para princípios mais eminentes no que conceme
às garantias individuais, estabelecendo algo em
tomo de dez,quinze ou dezoitotópicos, reduzindo,
portanto, à metade ou menos em dimensão física,
diria que esta seria uma das normas destinadas
necessariamente a cair do rol, porque outras se
riam mais importantes.

A questão da entrada e saída do capital estran
geiro também me parece um tema de legislação
ordinária, sobretudo porque isto exige algum es
praiamento no trato legislativo. Não se pode falar
sobre isto sendo conciso. É muito difícil dizeralgo
juridicamente operante sobre este assunto em
poucas palavras. Penso que a Assembléia Nacio
nal Constituintehesitaria muito em consagrar tex
tos variados a um tema como este; consagrar,
por exemplo,um conjunto de três, quatro ou cinco
dispositivos diversos e encadeados ao tema da
entrada e saída de capital estrangeiro. É claro
que se pode dizer programaticamente - e aí em
uma frase avulsa - qual é o tom da coisa. De
fato,uma das funções mais interessantes e difíceis
da Assembléia Nacional Constituinte,é defmirIín
gilisticamente estes grandes princípios que não
se quer desdobrar no próprio texto, mas apenas
enunciar, de modo conciso quanto possível. A
questão do capital estrangeiro poderia formar en
tre estes temas. Agora, uma disciplinada entrada
e saída do capital estrangeiro no texto constitu
cional não deveria ter lugar.

Aquestão dos clandestinos V. Ex' indaga sobre
a possívelconveniênciaou não de uma disposição
- seguramente uma disposição transitória - re
lativaà situação dos estrangeiros clandestinos no
Brasil. A Constituinte poderia, pela plasticidade
das disposições transitórias, pelas circunstâncias
em que elas um dia caem - ficam ali apenas
como lembrança daquilo que se estatuiu no mo
mento da promulgação da Carta mas já não são
mais disposições operantes - estabelecer uma
norma a este respeito. Seria grandemente bem
vinda.Seríamos tanto mais felizes se pudéssemos
editar,em poucos meses, uma norma deste gêne-

ro, na certeza de que o quadro da emigração
clandestina é fechado e superado. A Constituinte
está podendo, então, liquidaro assunto com uma
norma transitória,sem a preocupação de ter, mais
tarde, que legislarsobre o mesmo assunto. Quan
to a isto, receio que tal não seja o caso e que
este problema ainda seja muito sério, dizendo res
peito sobretudo à emigração clandestina pela
fronteiraterrestre, e a nacionalidades bem identifi
cadas: uma, duas ou três que são as mais freqüen
tes. Não se resolverá esse problema tão cedo e
não €, prioritãrio, sobretudo porque alguma tole
rância a fenômenos desta espécie casa-se, de cer
to modo, com a vocação humanitária e beneme
rente da República. Parece-me que a disposição,
enquanto transitória,seria bem-vinda.Seria a pró
pria Assembléia Nacional Constituinte, e não o
Governo, o administrador, resolvendo a questão
que envolve muitas pessoas.

Finalmente a questão da imunidade das empre
sas públicas estrangeiras à jurisdição local. Ela
é uma decorrência da imunidade do próprio Esta
do estrangeiro à jurisdição local. Isto tem trazido
aos juristas, não só do Brasil,mas de toda parte,
na atualidade um gravíssimo problema de cons
ciência. Em homenagem ao princípio secular da
imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição lo
cai, em honra a uma velhíssima regra costumeira
no Direito Internacional Público, segundo a qual
nenhum Estado soberano pode ser submetido,
contra a sua vontade, à jurisdição doméstica de
outro Estado soberano, o Brasil, um dos países
mais corretos em observar esta antiga norma,
tem reconhecido amplamente a imunidade do
Estado estrangeiro; e não só a imunidade dos
diplomatas estrangeiros - estas resultam de um
texto bem detalhado, constituído pelas duas Con
venções de Viena, de 1961 e 1963 -, mas a
do Estado. Sendo um cidadão contratado por
certa missão diplomática estrangeira para cons
truir o prédio de sua embaixada, por exemplo,
e não recebendo o que lhe é devido, ele não
acionará o diplomata, em caráter pessoal, mas
o Estado estrangeiro. Quando certo veículo de
representação diplomática - como aconteceu
nos anos 1960 - atropelou em terras do Estado
de Goiás uma famíliainteira,deixando várias pes
soas na orfandade, na viuvez, os sucessores dos
mortos acionaram a quem? Eles não acionaram
a pessoa físicado motorista imune, mas o próprio
país estrangeiro, cujo veículo oficial causou os
danos. Casos mais freqüentes poderiam ser cita
dos. Quando um cidadão brasileiroé dispensado
do emprego que tem na missão diplomática ou
consulado estrangeiro e quer que uma reclama
ção trabalhista resolvao problema dos seus even
tuais direitos lesados, está acionando também o
Estado estrangeiro. A jurisdição brasileira é fiel
ao princípio da imunidade e tem dito repetida
mente: Infelizmente não tem jeito.O Estado sobe
rano é imune à jurisdição local.

..pwgunta-sequal é, então, a solução? Aresposta
está rmplícita: a única solução é constituir advo
gado na capital do Estado estrangeiro que causou
o dano à pessoa no Brasil,e aliacionar a Fazenda
Pública.E uma ação contra o Estado, mas levada
a termo perante a justiça do próprio Estado e
não perante ajustiça brasileira.E há sempre traba
lhadores dispensados de empregos em missões

diplomáticas?Sim. Se uma empresa como a Cris
tianiNilsenconstrói uma embaixada e não recebe
a conta, ela tem condições de ir à capital nacional
de qualquer país estrangeiro, constituir o melhor
advogado e demandar contra a Fazenda Pública
de lá com sucesso. Se o motorista, o secretário,
o intérprete, o cozinheiro, eventualmente, é dis
pensado do emprego que tem em uma missão
diplomática estrangeira, ele não tem meios de
acionar a Fazenda Pública do Estado estrangeiro
na própria origem e fica completamente abando
nado. Já se ouviu outra tese também de inspira
ção muito idônea, mas afinal inoperante - a de
que estas hipóteses, como a União Federal é co
responsável pela feitura da norma de direitointer
nacional costumeiro que garante a imunidade,
ela, a União, deveria ser acionada e responder
Ao que alguém ponderou, lembrando algo muito
expressivo, a suposta responsabilidade da União
resultaria do fato de que a Constituição diz no
rol de garantias que não se poderá excluir da
apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão
de direitoindividual. Então, um cidadão brasileiro
lesado por um Estado estrangeiro diz: Houveuma
lesão de direito individual. Quero recorrer ao Po
der Judiciário e dizer que não posso por causa
da impnidade do Estado estrangeiro. Quem fez
esta regra? A União, junto aos demais Estados
soberanos. A União responderá perante a mim,
visto que não se pode excluirda apreciação judi
ciária nenhuma lesão do direito individual."

A resposta para esta interessante ponderação
é, entretanto, peremptória. Quando a Constituição
promete exame judiciário a toda lesão de direito
individual, ela o faz na presunção de que a parte
acusada ter causado o dano é jurisdicionável.Se
a parte acusada de ter causado o dano não é
jurisdicional,porque é entidade de direito público
externo à qual nossa soberania constituinte não
alcança, a promessa, então, não valeria. Por isso
é uma questão que tem trazidoproblema de cons
ciência seriissimo ti toda a máquina judiciária do
País. O problema fica sem solução.

Pergunta-se, então como fica a situação das
demandas contra pessoas jurídicas de DireitoPÚ
blico estrangeiro? Nestas hipóteses, quando
acontece algo semelhante em países nos quais
sabemos que não se costuma deixar em desam
paro o direito individual, o que ocorre já que a
regra de imunidade soberana válidapara o mundo
todo? Acontece algo muito eficaz, como no caso
americano. Quando um súdito americano é lesa
do de algum modo por um Estado estrangeiro,
porque é atropelado na rua e ferido, porque é
dispensado do seu emprego, por qualquer razão
deste gênero, a justiça americana não pode dizer
sim. Mas o Departamento de Estado Norte-Ame
ricano, através da supereficaz Chancelaria daque
la exuberante nação, tem meios administrativos
de forçar a composição com a parte lesada. E
atua de modo extremamente eficaz no sentido
de convencer a representação do Estado estran
geiro a compor-se com a parte lesada, de modo
que esta não sofra prejuízos injustos. Estas ges
tões são multo bem ordenadas, são muito enér
gicas e têm sido muito convincentes.

Pergunta-se, será por negligência que a nossa
Chancelaria não faznada igual?Eu diriaque antes
de tudo é uma questão de comparar os dois equi
pamentos, as duas aparelhagens. O Departarnen-
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to de Estado Americano é um pequeno mundo,
tem recursos para tudo, até colocar juristas de
peso à disposição de toda pessoa que lá chegue
dizendo-se lesada por um Estado estrangeiro, ju
ristas com plena autoridade para examinar o caso
e verificarse é realmente alguém a quem a Justiça
daria razão, se ela pudesse falar, ou se é alguém
que procura apenas um enriquecimento fácil.Ca
recemos de recursos como esses. O nosso Minis
tério das Relações Exteriores luta com dificulda
des até para o cumprimento das suas funções
primordiais. No que concerne às instalações em
Brasíliadas Secretarias de Estado, as queixas são
constantes, Não há aparelhamento jurídico que
permita seguir o exemplo do Departamento de
Estado Americano. Até onde minha memória al
cance, houve um único caso em que esta gestão
foi feita com energia e foi eficaz. Trata-se exata
mente do caso, que mencionei por alto, das famí
lias goianas atropeladas há alguns anos por uma
viatura C-14 pertencente à Embaixada do Japão,
caso cuja dramaticidade motivou sentimentos um
pouco mais efervescentes. Seguindo estritamente
a linha de procedimentos que tem sido usada
nos Estados Unidos da América, o Itamaraty inter
veio e conseguiu que uma composição amigável
ressercísse os ditos brasileiros.

Em alguns países parte-se, é certo, para uma
legislação relativa a um não reconhecimento da
imunidade do Estado estrangeiro em certas cir
cunstâncias. Mas são circunstâncias que o Brasil
nãoconhece. É o caso, por exemplo, da Grã-Bre
tanha, dos Estados Unidos da América, e em par
te, de outros paises da Europa Ocidental. O caso
mais interessante é o da Grã-Bretanha cuja lei
relativa à imunidade estatal diz em quais circuns
tâncfas o Estado estrangeiro, apesar da sua sobe
ranía, não será imune coisa nenhuma e terá que
responder perante os tribunais britânicos. Vamos
ver de que tipo de assunto se trata. Trata-se de
uma série de assuntos que não têm nada a ver
com.diplomacia comum ou com o serviço consu
lar. E que em uma cidade babilônica como Lon
dres" vários países estão representados, não só
para exercer função diplomática e consular, mas
representados comercialmente para investir na
Bolsa de Valores,especular e fazer miloutras perí
pêcías típicas de Londres, que jamais acontece
riam em Moscou, em Belgrado, em Brasília ou
em Buenos Aires.De modo que encaramos aque
le contexto de forma sul generis : "A Grã-Bre
tanha reconhece a imunidade dos estados estran
geiros amigos em tudo, por tudo quanto aqui
façam. O que andam fazendo aqui tem a ver,
istosim, com a diplomacia e com a função consu
lar; tem a ver também, mediante representações
paralelas, com uma porção de assuntos que não
são próprios da soberania estatal, tratá-se de espe
culação financeira. E não podemos permitir que
um Estado que está em Londres para especular
financeiramente seja imune à jurisdição local nas
circunstâncias em que ele é, quando exerce sua

atividade diplomática rotineira". Por isso acho que
houve precipitação por parte de alguns juristas
brasileiros quando imaginaram que, na trilha dos
Stat<e lmmunisties Acts de 1978 da Cirã-Bretanha
e de uma lei americana semelhante, poderíamos
também conceber alguma coisa assim e que isto
daria socorro àquelas pessoas que mais nos preo
cupam; os empregados que pretendem conten
der com os estados estrangeiros em matéria de

relação de trabalho. Infelizmente não é este o ca
minho. Este caminho aberto tem a ver com uma
circunstância que não é própria ao nosso con
texto. Infelizmenteeste é um assunto que merece
corrigenda e precisa ser estudado a fundo. Mas
não sei como poderíamos, unilateralmente, resol
vê-lo. Este é um problema universal.

O SR. PRESIDENTE(AntônioFerreira) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Macarini.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, minhas senhoras, meus senhores,
ilustre MinistroJosé Francisco Rezak, não come
terei o pleonasmo do meu companheiro Milton
Uma, porque ao longo da minha vida sempre
aprendi a admirar os Ministrosdo Supremo.Iríbu
nal Federal, e qualquer adjetivo usado significaria
ter um pleonasmo vicioso. Aprendi a admirá-los
não apenas pelos atos de probidade, de cultura,
de inteligência, acima de tudo pela contribuição
que sempre deram ao desenvolvimento da Justiça
e da interpretação das leis deste País. Gostaria
apenas de fazer uma breve digressão constitu
cional, para depois focalizar alguns fatos concre
tos existentes neste País, de inteiro conhecimento
da população, que estariam a merecer da Assem
bléia Nacional Constituinte alguma providência.

Dizo art, 42, inciso N:

"Compete privativamente ao Senado Fe
deral:

N - autorizar empréstimos, operações ou
acordos externos, de qualquer natureza, de
interesse dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, ouvido o Poder Executivo
Federal."

Dizo art. 81, inctfo X:

"Compete privativamente ao Presidente da
República:

X- celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, ad referendum do Congres
so NacionaI."

Dizo art. 21, inciso N:

"Compete à União instituir imposto sobre:
N - renda e proventos de qualquer natureza,
salvo ajuda de custo e diárias pagas pelos
cofres públicos na forma da lei."

Dizo art, 153, § 26:

"Em tempo de paz, qualquer pessoa pode
rá entrar com seus bens no território nacio
nal, nele permanecerou dele sair, respeitados
os preceitos da lei."

Questiona-se aqui, na Assembléia Nacional
Constituinte, que o acordo celebrado entre o Bra
sil e a República Federal da Alemanha, para a
construção das usinas nucleares de Angra dos
Reis, responsável por cerca de 30% ou 40% da
nossa cIlvida externa, comprometendo a nossa
soberania, a segurança nacional e as finanças pú
blicas, com nefastas conseqúências para o Brasil
e os brasileiros, por ser um ato internacional, não
foi objeto de referendum do Congresso Nacio
nal. Haveria aqui, então, na interpretação de uma
corrente muito grande da Assembléia Nacional
Constituinte, uma violação de um preceito consti
tucional brasileiro.

Por outro lado, é público e notório, até mesmo
porque consta das primeiras páginas dos jornais
de Nova Iorque de relatórios de bancos e até da
própria Receita Federal brasileira. que há bens
e depósitos em dinheiro de brasileiros em sua

. quase totalidade no exterior,erf1 ofensa e violação
aos mais comezinhos princípios de ética, o que
viola, também, a nossa Carta Magna. É também
da consciência pública deste Pais que a maioria
das máquinas trazidas para implantar aqui a in
dústria automobilística, ou coisa semelhante, foi
objeto ou fruto de superfaturamento. Tanto que
mais recentemente uma empresa montadora co
locou fora de linha seus automóveis porque suas
máquinas eram tão obsoletas que os custos dos
veículos comprometiam os preços internacionais.

Então, há urna tendência, dentro da Assembléia
Nacional Constituinte, para tentar regularizar ou
melhor colocar nos trilhos estas violações perma
nentes contra os interesses do Brasil e dos brasi
leiros. Existem propostas e sugestões no sentido
de que, relativamente à dívida externa, determine
a Constituição a obrigatoriedade de uma auditoria
internacional, para saber da origem e da legitimi
dade desta dividaexterna. Também há um dispo
sitivo relativo à fixação dos preços dos serviços,
à forma de pagamento condicionada a um per
centual do Produto Interno Bruto ou a um percen
tual do superávit da balança de pagamento, um
prazo de carência e um novo prazo de pagamento.

No que se refere aos bens e depósitos há tam
bém uma proposta no sentido de que sejam repa
triados ou recambiados ao nosso País, mediante
a formulação de convênios com governos de ou
tros países.

No que conceme ao capital estrangeiro - em
bora este assunto já tenha sido aqui focalizado
- há proposta no sentido da suspensão da re
messa de lucros por determinado tempo, ou en
tão que os lucros, durante os próximos dez anos,
sejam incorporados ao capital das empresas den
tro do território nacional.

Este é o primeiro item de que, havendo violação
dos preceitos constitucionais em virtude de deter
minados atos praticados pelo Poder Executivo,
havendo também uma violação dos preceitos
constitucionais dos governos que lá fora recebe
ram bens e dinheiros de-brasileiros, sem origem
aqui - fruto de subfaturamento, de desvios e
outras coisas mais e, também, porque existiu um
superfaturamento no ingresso destes capitalistas
- há uma tendência de que esta determinação
constitucional tenha eficácia devido a recibos, tra
tados, acordos, atos, convenções e nome ou ape
lido que se queira dar por se desviar algo. Esta
é a primeira questão.

~ segunda, Sr. Ministro,é relativa ao Supremo
Tribunal Federal. Acentua-se muito, dentro desta
Subcomissão e da Assembléia Nacional Consti
tuinte, que a soberania do Estado importa a sobe
rania do cidadão, no livre exercício de seus direi
tos, das suas garantias e também da sua partici
pação nos atos do governo. Então, cresce dentro
da Assembléia Nacional Constituinte a idéia de
que a partir das restrições impostas pelo Supre
mo, através dos seu Regimento lnterno, limitando
o seguimento dos recursos extraordinários, proli
feraram as decisões em muitos tribunais locais,
decisões estas de caráter político. pessoal ou de
determinados interesses, representando uma
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ofensa ao direito do cidadão. Se examinarmos
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
vamos verificar que, nos seus mais de cem mil
recursos extraordínáríos julgados, provavelmente
mais de 50%,60% foram providos, o que eviden
da que a decisão do Tribunaiestadual era equivo
cada e que o Supremo Tribunal Federal corrigiu
esse erro. Agora, com estas restrições relativas
ao prequestionamento e à matéria constitucional,
o que pode ser feito para garantir a soberania
do cidadão, para que ele não sofra lesões nos
seus direitos sem a necessária corrigenda?

Há também outra questão dentro da Assem
bléia Nacional Constituinte, relativamente à argüi
ção de relevância, de que a parte não tem conheci
mento das motivações que determinaram a rejei
ção ou o acolhimento da argüição. Isto deveria
ocorrer para que houvesse a mais ampla transpa
rência dos atos públicos, inclusive os da Suprema
Corte.

A terceira questão refere-se ao prindpio de
igualdade que a Constituição assegura e que foi
objeto da sua brilhante exposição, relativamente
à imunidade do Estado estrangeiro. Estou do lado
daqueles que defendem a tese de que, se a Consti
tuição assegura o princípio de isonomia, de igual
dade a todo cidadão brasileiro, não pode haver
distinção entre o brasileiro que trabalha na Câma
ra dos Deputados ou no Supremo Tribunal Fede
ral e aquele que presta serviço na embaixada es
trangeira. Então, se a União Federal subscreveu
os Tratados de Viena, impondo restrições aos di
reitos dos trabalhadores brasileiros, das empresas
brasileiras aqui estabelecidas, das dificuldades
das rogatórias, da morosidade de todos esses tra
balhos, creio que há uma responsabilidade solidá
ria por parte da União Federal. Portanto, ela deve
ria ser aqui executada, assegurando-Ihe o direito
de regresso ou de negociação com o país estran
geiro. V. Ex" citou o caso daquela família de Goiás,
mas temos em Brasília casos quase diários de
violação do direito do cidadão que, pela morosi
dade da solução e pelos altos custos, acaba desis
tindo de exercer o seu direito, em decorrência
de uma convenção, um tratado do qual o Brasil
foi subscritor, restringindo o direito do brasileiro
que aqui trabalha e reside. Muito obrigado.

O SR. MINISTRO JOSÉ FRANCISCO REZEK
- Muito obrigado, nobre Constituinte Paulo Ma
carini. A sua intervenção foi baseada em diversas
informações e assertivas, e eu me ateria, então,
a tecer um comentário a respeito do essencial,
daquilo que poderia, de algum modo, contribuir
para esclarecer o tema. Algumas das matérias
colocadas por V. Ex" são resultantes da legislação
ordinária, e pareceu-me implícito, na crítica de
V. Ex", o argumento de que temos tido dificuldade,
neste País, sobretudo em implementar a lei. Quan
do V. Ex" se refere, por exemplo, a depósitos de
brasileiros no exterior, a contas clandestinas, a
superfaturamento de bens destinados a este País,
temos aí um pequeno universo de acontecimen
tos cuja realidade ninguém ignora ou poderia des
mentir, que constituem afrontas sérias à lei.Toda
via, permanecem sem conseqüências, à base de
uma crônica dificuldade em implementar a lei
contra certo tipo de burla, de quebra do acerto
legal, desdE( que praticado num plano transna
cional e no maís alto nivel de rebuscamento técni
co. É extremamente penoso constatar que as coi
sas assim se passam. Penso que, neste caso, a

tarefa legiferante da Assembléia Nacional Consti
tuinte é quantitativamente reduzida, porque não
haveria como dar trato constitucional a tantos tó
picos. Basicamente tudo se resume em criar um
clima em que a ordem jurídica tenha um meca
nismo efetivo de implementação. Quando V.Ex"
falava acudiu-me a idéia de que várias razões des
sa justificada queixa contra o que vem sucedendo
estariam atendidas se a Assembléia Nacional
Constituinte pudesse agilizar o mecanismo de
ação do Ministério Público. O Ministério Público,
no Brasil, é uma instituição de grandes tradições,
mas todavia se queixa da pobreza de horizonte
da sua ação concreta contra a falcatrua e o crime,
sobretudo quando perpetrados em certos esca
lões. Acho que a grande contribuição que, neste
momento histórico, poder-se-ia dar no sentido
da extinção dessa triste herança de impunidade
é exatamente aquela que tem a ver com o ato
de se dotar o Ministério Público de mecanismos
mais eficazes de ação em juízo, contra certos pro
cedimentos. VIVemosnum País onde a lei proces
sual penal foi toda construída à base da premissa,
entretanto falsa, de que o delinqüente é pessoa
de condição modesta e pratica pequenos crimes
ou crimes passionais. Nosso Código de Processo
Penal, a quem quer que o leia, parecerá um docu
mento rotundamente estranho aos crimes econô
micos de alto coturno. Tudo o que ali se diz,
sílaba por sílaba, linha por linha, tem a ver com
a porta das delegacias de polícia de subúrbio,
mas não com o crime de alto nível.

Penso, então, que a Assembléia Nacional Cons
tituinte poderia impor, mediante normas concisas
e programáticas - que o Congresso implemen
taria desde logo - um novo enfoque do contexto
processual penal não preconceituoso e, por isso
mesmo, totalmente ineficaz, como é o processo
penal reinante no Brasil há tantos anos.
- Gostaria de deter-me um pouco mais na ques
tão relativa à divida externa, nobre constituinte.
O Governo brasileiro, há alguns anos, através da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, levantou
tese que se pretendia explicativa do porquê de
certas transações da República com o Fundo M0
netário Internacional estavam escapando ao con
trole do Congresso, por que razão essas tratativas,
de tão alta importância para o País e sobretudo
para as finanças públicas, não estavam sendo ob-

, jeto de tratados que aqui desaguassem para fins
de aprovação ou rejeição. Afinalde contas - pen
sou-se logo à prímeíra abordagem - o Brasil
é uma nação soberana, e o Fundo Monetário Inter
nacional não é nenhuma entidade privada. É uma
pessoa jurídica de Direito Público externo, pessoa
que é de Direito das Gentes, organização interna
cional de natureza bancária, financeira, habilitada,
portanto, a celebrar tratados. O que o Brasil anda
fazendo com o Fundo Monetário Internacional de
ve formalizar-se em tratados. Por que, então, eles
não são submetidos ao Congresso? Explicava o
Governo que, na realidade, não houve tratado al
gum. Diz-seque as chamadas Cartas de Intenções
são documentos unilaterais que o Governo brasi
leiro produz no exercício da sua responsabilidade
tipicamente executiva. São textos unilaterais que
o Fundo recebe e sequer responde por escrito,
porque se isso acontecesse poder-se-ia chegar,
por analogia, à idéia de um tratado internacional

'mediante troca de notas, um tratado internacional
do tipo bi-instrumental. Mas não. O Fundo, ciente

do teor de uma Carta de Intenções, começa a
agir de uma determinada forma, abrindo créditos
e incentivando instituições privadas, e outros go-
vernos aqui o fazem. /

Então, do ponto de vista formal, isso era rigoro
samente verdadeiro. Sim, esse procedimento es
capa, sem dúvida, ao que a Constituição brasileira
vem dizendo desde 1891, e diz,com perfeita clare
za,o regime constitucional atual. Não há aí tratado
internacional em sentido estrito, sequer há aí trata
do internacional por analogia. O que existe é uma
série de fatos encadeados de tal maneira que isso
escapa ao controle congressional, mas, ao mes
mo tempo, compromete a República de modo
muito mais vital e sério do que todo o conjunto
de tratados formais que temos sobre assuntos
menores, como a extradição, a cooperação cientí
fica ou técnica, e assuntos mil.

Do ponto de vista formal, considerando apenas
a tecnicidade do assunto, a explicação da Procura
doria-Geral da Fazenda era conveniente, correta.
Não tinha qualquer furo, qualquer área vulnerável.
Mas, pergunta-se: isto, então, não quebra o prin
cípio constitucional, não fura aquilo que o Consti
tuinte vem desejando que aconteça desde 1891?
Sim, não há dúvida. O texto constitucional, tal
como até então concebido, não acompanhou a
evolução dos acontecimentos. Numa circunstân
cia como esta, o Congresso dispõe não apenas
de um controle formal, como se os textos lhe
fossem submetidos para aprovação ou rejeição,
mas de um controle puramente político. E claro
que a maioria congressional pode fazer a crítica
dos atos do Governo e expô-lo a uma vigilância
severa por parte do próprio Congresso e da opi
nião pública, mas, isto não tendo sido possível
na época própria, por razões várias que agora
não vêm ao caso, a questão é saber se doravante
convém manter o esquema formal que permítíría
que, no futuro, se produzisse esse tipo de fato.

Alguns dirão que no futuro não será tão simples
assim, porque o controle político do Congresso
sobre o Governo, ainda que se mantenha o siste
ma presidencialista, será eficaz. De qualquer ma
neira, é uma alternativa da qual se poderia cogitar:
cercar também, mediante texto constitucional im
positivo do controle do Congresso, a negociação
internacional que envolva um pólo privado, uma
instituição bancária privada. Porque, no quadro
atual, toda negociação que se faça entre o Estado
brasileiro e uma entidade bancária privada estran
geira não é um tratado, em razão da personalidade
privada da parte compactuante. E, não sendo um
tratado, escapa ao figurino constitucional. Fica
mos em uma situação realmente difícíl. E é um
problema que outros países enfrentam, sobretudo
países pequenos, para os quais a negociação com
uma empresa privada estrangeira ou um banco
estrangeiro é muito mais importante do que todos
os tratados políticos já celebrados com os seus
homólogos. E essa negociação com um ente pri
vado não se submete ao Parlamento, mas os trata
dos políticos, na sua modéstia econômica, na sua
pouca significância estrutural para o País, estes,
sim, são submetidos.

Cria-se uma situação melancólica. O Congres
so examina sistematicamente o periférico mas
não o nuclear - para usar uma metáfora que
por metáfora tem a ver com o assunto.
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Eu diria duas palavras, Constituinte Paulo Maca
rínl,sobre a questão do Supremo Tribunal Fede-
•ral.De fato, nos últimos anos, o Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal limita as hipóteses
de recurso extraordinário. Somos um tribunal
consfituído por onze homens, que fazem, por ano,
um trabalho - nada poderia dizer da sua quali
dade, pois não nos cabe julgá-Ia - quantitati
vamente cerca de quinze vezes maior do que um
número aproximadamente igual de homens fa
zem na Corte Suprema dos Estados Unidos, por
exemplo. Em razão dessa situação, e para não
permitir que a sobrecarga quantitativa compro
metesse a isenção e a qualidade dos julgamentos,
o Supremo valeu-se da prerrogativa que a Consti
tuição lhe dá no sentido de reduzir a sua compe
tência recursal extraordinária. Em nenhum mo
mento cogitou-se em alterar, - claro, nem se
poderia - a competência originária do Supremo,
que é ampla em matéria penal e cível;em nenhum
momento cogitou-se em alterar, de algum modo,
a suei competência constitucional, que quantitati
vamente não faz transpirar tanto, mas é o que
de mais importante se faz lá dentro; e, sobretudo,
em nenhum momento cogitou-se em alterar a
competãncía do Supremo em matéria de tmbeas
corpus. Uma das maiores preciosidades judiciá
rias que temos neste País é a possibilidade de
acesso, mesmo sem a intermediação de advo
gado, do próprio preso - em qualquer cárcere
em que se encontre em território nacional - ao
Supremo Tribunal Federal, tendo ali o seu pedido,
o seu recurso em habeas corpus examinado
pela Corte. Os recursos de habeas corpus são
multo numerosos. O Supremo Tribunal Federal
nunca pensou em reduzir o número, em estreitar
a competência, seja porque aí se lida com o direito
humano elementar, ou seja por outra razão, a
de que o número de habeas corpus concedidos
pelo Supremo Tribunal Federal é estatisticamente
maior do que se poderia pensar, à primeira vista,
considerando-se que, quando ele examina ha
beas corpus, a autoridade coautora já não é o
delegado de polícia nem um juiz singular, é, no
mínimo. um Tribunal de Justiça. Então, pensar
se-ia que, nessas hipóteses, a coação ilegal é uma
raridade, e que o Supremo Tribunal Federal con
cede um habeas corpus em cada cinqiJenta.
Nada disso, o percentual é muito mais denso.
Temos dois ou três casos de concessão em cada
dezena. Esta é também uma razão para não se
cogit.ar absolutamente em reduzir a sua compe
tência numa área tão importante, do ponto de
vista dos direitos individuais.

Sobra, então o recurso extraorclinário no que
ele tem de cível.Achou-se - e aí, Sr. Constituinte,
raciocinando-se por eliminação - que, dentro
do contexto, o que é prioritário para se desbastar
é o recurso extraordinário em matéria cível. O
argumento seria o seguinte: afinal, um juiz de
direito, na origem, já examinou a questão, um
Tribunal de Justiça, a Corte Superior - para usar
uma linguagem americana, a Corte Suprema do
Estado Federado - representando as tradições
jurídicas maiores naquele componente da Fede
ração.já a examinou. Existe a perspectiva de erro?
Sim. Mas vamos acreclitar que ela não é tão densa,
é remota. Então, a desbastar em algo, para poder
trabalhar, de algum modo, preservando a quali
dade, seria esse o ponto preferencial- o recurso
extraordinário cível.

V. Ex" aponta a circuns1:&ncia de que, mesmo
assim, os erros continuam se produzindo, jtl1ga
mentes, quem sabe nem sempre isentos, às vezes
provém dos Estados. Esses freios e obstáculos
regimentais impedem o conhecimento da matéria
pelo Supremo Tribunal. Talvez fosse o caso de
encarar, com um exame mais acurado, algumas
propostas que estabelecem uma instância supe
rior de justiça, à qual seriam apresentáveis os re
cursos extraordinários, operando apenas na Capi
tal da República, qualquer que seja o nome que
se lhe dê. Poder-se-ia estender um pouco mais,
porque, veja V. Ex", é nefasto, em qualquer pais,
ter uma Corte Suprema com grande número de
pessoas, Os tribunais, à medida em que se agi
gantam, perdem muito no seu simbolismo e na
qualidade do seu próprio trabalho, Penso que com
onze membros o Supremo Tribunal Federal do
Brasil tem um número maximamente adequado.
Quem sabe se nove bastariam? Há quem pense

.até que sete bastariam. Mas o fato é que, se se
cogitasse em conservar neturalmente do Supre
mo a sua competência constitucional, sua com
petência para o habeas-corpus, visto que o Tri
bunal nunca se queixou disto - e é um modo
de prestigiar os clireitos humanos elementares,
a sua competência originária, vastíssima em ma
téria de cível e de crime- teríamos, então, aberta
a porta do recurso extraordínário só em circuns
tâncias excepcionais, que a Constituinte defmiria.
E o recurso extraordinário seria cabível em todos
os demais casos, dentro de normas que também
se estabeleceriam oportunamente, a essa Corte
Superior de Justiça.

Não esconderei, nobre Constituinte - e V. Ex"
seguramente o sabe - que isto provoca algum
incômodo político nos Estados, porque os Tribu
nais de Justiça tendem a pensar o seguinte: "Já
somos uma segunda instância, já somos uma
instância depurada por anos de judicatura, por
muita experiência e muitas leituras. Imaginamos
que uma decisão nossa poderia ser revista na
Capital da República pela Suprema Corte. Mas
se houver na Capital da República uma Corte que
não seja suprema e que possa desautorizar-nos
não nos parecerá boa idéia." Ouvimos isto com
muita freqüência da parte de membros dos Tribu
nais de Justiça dos Estados.

Não sei se a Assembléia Nacional Constituinte
entenderia que este é um argumento relevante,
ou se não é tão relevante assim. O fato é que
é preciso conservar, na Suprema Corte, um nú
mero limitado de assentos, para que ela não perca
em qualidade e em simbologia. É preciso não
permitir que ela faça cair a qualidade da sua pro
dução e desatente à gravidade das questões cons
titucionais, por exemplo, e de outros aspectos da
sua competência oriqínáría, para debruçar-se so
bre uma gama imensa de recursos vindos dos
Estados.

Tudo isto posto, a ldêía da Corte Superior de
Justiça, que se incumbiria, em Brasília, do recurso
extraorclinário comum, poderia ter vantagens que
sobrepujassem a desvantagem politica de agastar
um pouco os Tribunais de Justiça. Esse é um
juízo político, que estaAssembléia fará soberana
mente, na hora oportuna.

Por último, nobre Constituinte, V. Ex" colocou
muito bem a questão da igualdade, do princípio
da isonomia. Eu só disse que, na hora atual, não

temos reméclio para o problema porque, primeiro,
no que conceme aos Estados estrangeiros, o País
não tem condições de forçar uma soberania es
trangeira a submeter-se-à nossa justiça. V. Ex
valorizou a idéia alternativa de que o cidadão, ape
sar do princípio da igualdade, a idéia fflosófica,
constitucional e antiqüíssima de que devemos
prestigiar as prerrogativas índivíduaís,em toda cir
cunstância, tem direito à prestação jurisdicional.
O cidadão lesado tem clireitoa ver sua demanda
examinada e a ouvir uma palavra final que decida
sobre a referida demanda. Entretanto, isto não
é possível quando a parte acusada de causar o
dano é uma soberania estrangeira. Mas, se a regra
que toma a açãojucliciáriaimpossível é da respon
sabilidade da União - é a União, não somos
nós, pessoas, não são os Estados nem os Municí
pios, que forjam o direito internacional em campa
nha de nossos homólogos lá fora -, ela haveria
de ser trazida à mesa. Isso não é absolutamente
traumático, de maneira alguma. A União teria,
oportunamente, o regresso próprio à pessoa jurí
clica de direito das gentes que é.

Tudo o que se dísse é que por enquanto isso
não é possível, visto que essa idéia, diante do
texto constitucional vigente, pretendeu repousar
apenas sobre regra de que a lei não excluirá da
apreciação judícíáríaqualquer lesão de clireitoin
clividual. E, concebida assim a norma, foi possível
responder com certa facilidade que ela apenas
promete justiça quando se presume que quem
causou o dano àquele que pede justiça foi alguém
jurisdicionável, e tal não é o caso da soberania
estrangeira.

Muitobem. Mas desde que construída uma nor
ma alternativa, a ação contraa União será perfeita
mente possível e factível, sem maiores trauma
tísmos, Dentro do contexto da responsabilidade
da União, essas minguadas hipóteses de dano
causado por Estado estrangeiro são uma irrisão
total, um nada, uma insignificância.para os cofres
públicos.

Entretanto, restaria nas mãos da União o direito
de regresso, em bases de Direito Internacional
Público. O Estado brasileiro tem ação nos foros
internacionais, mecliante arbitragem e procedi
mentos diplomáticos contra aquele Estado es
trangeiro que tenha aqui causado dano a alguém
e a União já o tenha honrado mediante indeni
zação adequada. Afinal,toda a teoria da proteção
cliplomática, que hoje é velhíssima em Direito In
ternacional, repousa sobre situações assim. Eram
estados sobretudo europeus acionando estados
do Hemisfério Sul, por conta de danos aparente
mente causados por estes últimos a súditos da
queles. E uma construçãojuríclicaque se inventou
para salvaguardar interesses de estados exporta
dores de capital, de tecnologia e de súditos, tanto
mais seduzidos pelo lucro e ritmo de aventura
quanto salvaguardados por esse providencial me
canismo, mínimlzados daqueles riscos inerentes
a toda aventura. Quer dizer, é uma página, bas
tante antíga, do Direito Internacional Público, bem
consolidada e que, já tendo servido a tantas cau
sas pouco escorreitas e colonialistas, poderia ago
ra servir a urna causa justa: a regressão, após
a União ter honrado aqui dentro, por mecanismos
judiciários domésticos, a indenização devida em
razão do dano causado por Estado estrangeiro
a alguém.



oSR. PRESIDENTE (Antonio Ferreira) - Tem
a palavra o Constituinte Francisco Rollemberg.

O segundo diz respeito ao seguinte: ouvi COIr

muito cuidado a exposição de V.Ex" que - como
disse - a todos nos encantou. Solicitaria à V.
Ex' permissão para que um de nós, membro desta
Subcomissão, subscrevesse as suas propostas,
a fim de obedecer a uma exigência regimenta'
e pudessem ser elas apreciadas como sugestões
apresentadas à Constituinte.

O terceiro pedido é no sentido de que V. Ex',
depois, receba algumas perguntas que me foram
oferecidas pela Prof' Arminda Myoto e que passa
rei às mãos de V.Ex". Muito obrigado e perdoe-me
por estas interpelações.

O SR. MINISTRO JOSÉ FRANCISCO REZEK
- Muito obrigado, nobre Deputado Francisco Ro
llemberg, por suas palavras cavalheirescas. Se V.
Ex" me permite, primeiro responderei ao que aqui
está escrito e depois passarei com mais sossego
às ponderações de V. Ex"

As perguntas escritas da Prol" Arminda Myoto
questionam o seguinte: "O que pode ocorrer no
caso de algum dispositivo da nova Constituição
discrepar de dispositivo de convenção ou pacto
de organismo internacional, como a ONU, a OIT,
a OEA, nas duas seguintes situações: primeira,
o Brasil assinou e ratificou o pacto ou convenção,
por exemplo a convenção a respeito de trabalho
forçado ou compulsório, o Brasil mandou o texto
da convenção ou do pacto ao Congresso, rnas
este ainda não ratificou. Supõe-se que ratificará.
O que pode acontecer, após promulgada a Cons
tituição, às convenções internacionais americanas
sobre a tortura, pacto internacional, direitos civis,
políticos etc? Note-se que em ambas as situações
os pactos e convenções têm vigência internacio
nal,estão em vigor independentemente da nossa
ratificação."

O SR. CONSmUINTE FRANCISCOROLLEM
BERG - Sr. Ministro Rezek, inicialmente quero
dizer que, na semana ora compulsoriamente ex
tinta com o feriado de amanhã, este momento,
no final da tarde, foi o mais importante vivido
por mim nos últimos dias. Tinha outros compro
missos quando aqui cheguei, mas encantou-me
a maneira magistral com que V. Ex" proferiu sua
palestra e a extrema leveza do seu debate, que
não nos cansou, pelo peso da imensa cultura
jurfdica a que V. Ex" talvez ainda não fizesse jus
pela idade que tem. Não era meu propósitQ parti
cipar do debate, mas gostaria de fazer duas solici
tações. A primeira seria uma reanálise do pará
grafo único do art. 145, que diz respeito aos natu
ralizados: "São privativos de brasileiros natos os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, Ministro de Estado, Ministro do Supremo
Tribunal Federal (...), Procurador-Geral da Repú
blica, os de embaixador etc". Por uma questão
até de soberania, aceito que sejam privativos de
nacionais os cargos de Presidente e Vice-Presi
dente da República, mas, em respeito aos princí
pios de igualdade, de isonomia, acredito que o
provimento dos cargos de Ministro de Estado,
Ministro do Supremo Tribunal Federal e os de
mais que constam do elenco desse dispositivo
poderiam ser dispensados dessa condição, haja
vista que, para o seu preenchimento, existe um

ritual. existem os pré-requisitos. Vejamos, pois:
Ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma
escolha do Presidente da República, nào é neces
sário somente um !10t6no saber jurídico. O cida
dão tem de preencher uma série de outras qualífí
cacôes e se o cidadão naturalizado as satisfaz,por exemplo, para o cargo de JIIIjnistro do Supre
as nossas grandes causas, pois é o supremo desta
Nação - a sua nomeação para esses cargos em
'1ada i:lfl:taría a nossa segurança nacional. Pelo
r,)ntr~rio. se ele tem os prê-requísitos e as quahda
des exigidas. em muito poderia ajudar-nos, mdu
sive pela sua formação cultural, que p-:xJ~!ia ser
mais vasta, mais ampla, e muito melhor aprovei
tável. O Procurador-Geral da República também
tem de preencher determinados pré-requisitos.

Tem de ser Bacharel em Direito, concursado, é
promovido por uma séria de qualidades e qualifi
cações que adquiriu no decorrer de sua vida. Ve
jam outros cargos: embaixador e oficial-general
das Forças Armadas. Ora, realmente, aí há algu
ma coisa que nos deixa em dúvida, porque o
cargo de embaixador ainda não é privativo daque
les que fazem a carreira diplomática. Talvez aí
tivéssemos de criar uma maneira de permitir
àquele que, chegando a ministro de primeira clas
se, na sua carreira regular, depois do seu ingresso,
mediante concurso, no Ministério das Relações
Exteriores, e tivesse, assim, formação naquela Ca
sa, a possibilidade de chegar a embaixador, por
que do contrário haveria como que uma capitis
diminutio para ele. O mesmo raciocínio se aplica
ao caso dos oficiais-generais das Forças Arma
das. Porque, a não ser assim, iríamos permitir
que os jovens ingressassem nas academias milita
res, chegassem a coronel do Exército, talvez até
de uma maneira linear, tranqüila, mediante uma
vida dedicada a esta Nação e, ao final de sua
carreira, lhesvedariam o acesso ao posto máximo,
de oficial-general das Forças Armadas. Porque,
Sr. Ministro, para se chegar ao generalato, nas
nossas Forças Armadas, no mais das vezes, é
necessário o transcurso de até mais de trinta anos
de serviços prestados à Nação. Este seria meu
primeiro pedido, 96 esclarecimento a V. Ex"

Primeiro, parece-me extremamente remota a
possibilidade de que venhamos a promulgar uma
convenção destoante de tratados internacionais
vigentes, notadamente de tratados como esses
a que a Professora se refere, tratados bastante
atuais, dotados de grande carga humanística e
voltados para a proteção de vários direitos sociais
e individuais. Se isso acontecesse -sópara espe
cular teoricamente - a superveniência de um
texto constitucional ditado por esta Assembléia
soberana, porventura conflitante com certo dispo
sitivo de tratado a que o Brasil se vincula, nos
obrigaria a observar o texto constitucional. Isso
nos induziria a uma situação de pecado, juridica
mente. A partir do momento em que passásse
mos a observar o texto constitucional, porque tem
que prevalecer sobre tudo o mais, estaríamos co
metendo um ilícito internacional, pois o tratado
estaria vigendo, nos obrigando, e não estaria sen
do cumprido por causa da Constituição. Entre
tanto, não teríamos ainda visto vencer o prazo
de denúncia e a situação seria de iUcito interna
cional. Não seria nenhuma novidade e nenhuma
raridade. A solução técnica é essa, não há dúvida,
para este País e para.toc:Ios os outrOs. O texto
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constltucíonal ainda é a peça fundamental do or
denamento jurídico e é à luz do que ele ciz, da
sua própria soberania que cada nação define suas
relações com o Direito Internacional Público, na
falta de qualquer autoridade supranacional que
nos reja a todos. O resultado é este: a Constituição
estã efetivamente no topo. A Constituição, vindo
:I indispor-se com norma de tratado em vigor,
'ará com que esse tratado em vigor para o Brasil,
,10S pontos conflitantes, seja sacrificado. Isso é
quase uma confissão pública de que, perante os
compactuantes estaremos em situação iUcita, até
quando fizer efeito a nossa denúncia. Se esse
ilícito tiver repercussões de ordem econômica,
por exemplo, poderemos ser levados ao dever
de uma ulterior indenização. Mas quero crer que
essa formulação tenha sido puramente teórica,
sobretudo porque a Professora se referiu a trata
dos que versam sobre matérias dificilmente tratá
veis pela Constituição que vai se fazer no Brasil,
em sentido conflitivo. Não vejo como poderia sair
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, reunida sob tão bons auspícios imbLÚda de
tão altos propósitos, algo que venha a colidir com
a Carta da ONU, com a Carta da Organizaçlo
Internacional do Trabalho, com as convenç6es
do trabalho que já ratificamos ou com a Cata
da Organização dos Estados Americanos. Pelo
contrário, o que espero é que nossa Constituiçio
seja bem mais voltada para o futuro, para as pers
pectivas do homem no futuro do que para esses
textos que aqui estão, não desfazendo do mérito
que eles têm.

VoItàndo às observações do Constituinte R0
llemberg, trazendo o que esboçara na noite de
ontem, vim com receio de que acontecesse o
contrário, de que achasse muito pequena a liIta
alternativa que proponho, em face de quão grande
é a atual. E tão extensa a lista brasileira 2ItUIII
de cargos públicos reservados ao brasileiro nato
que achei que essa redução drástica no seu tama
nho pudesse motivar alguma forma de reaçio.
Vejo, muito satisfeito, que se dá o contrário. A
tendência manifestada por V. Ex" é de um restri
cionismo máximo, confinado, digamos, na chefia'
do Estado e na Vice-Presidência da República,
por razões óbvias, e com alguma cautela reJatIR
talvezao cargo de embaixador, por ser ele prcMYel,
hoje não na base de requisitos de tempo e de
carreira, tão depurados como nos outros casos,
mas mediante uma certa improvisação. É verdade
que há um certo controle pelo Senado, mas, en
fim, poder-se-ia tentar fazer uma redação que vis
se todos esses pormenores.

Mas é claro que vejo com a maior simpatia
esta idéia.

Há um fato objetivo da maior importância: esta
é a idéia que tem a seu favor o curso da História.
Isso é o que já aconteceu, ou está acontecendo,
naquelas nações que servem a título de exemplo
a outras que se ponham a conceber o seu futuro
em termos constitucionais. De sorte que seria do
meu agrado se esse rol fosse reduzido ainda mais
do que na minha singela proposição.

V. Ex"referiu-se à disponibilidade deste texto.
Eu o fizúnica e exclusivamente no interesse desta
Subcomissão. V.Ex'fará dele o uso queentender,
deixando tudo, tirando algo ou acrescentando al
gumas coisas. Enfim,é um texto de quem procu
rou apenas servir de algum modo aos trabalhos
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da Subcomissão.Já estou alertado para a circuns
tância de que, se V.Ex"decidir utilizá-lo, reduzirá
esta lista que está no parágrafo único do proposto
art. 145. Vejo esse fato com muita satisfação.

Gostariade colocar-me à disposição de V.Ex'",
nobres IDeputados,para o que for necessário. Em
bora tenha feito esse texto um tanto às carreiras,
não há palavra suprimida ou acrescentada aqui
sem al!~uma razão, e não foi possível, natural
mente, explicar tudo com detalhes, sobretudo
porque cansaria um pouco a Subcomissão. Há
questões que parecem puramente arbitrárias co
mo a supressão de um adjetivoou de uma alterna
tiva aqui ou acolá, mas têm alguma razão de ser
na medida em que a dúvida possa surgir. Estou
à disposição de V. Ex" e da Subcomissão para
qualquer esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG - Sr. Ministro, se não fosse pedir muito,
gostaria, em nome da Subcomissão, que V. Ex"
se dispusesse a colaborar conosco na justificativa
dasmodificações que V.Ex"está sugerindo sejam
introdwidas na nossa futura Constituição.

O SR. MINISTRO JOSÉ FRANCISCO REZEK
-Se eu pudesse fazê-lo,nobre Constituinte, com
o auxfiioda oportuna gravação, fa-Io-iacom maior
agilidade e rapidez. Penso que será possível.

O SR. PRESIDENTE(Antônio Ferreira) - Mui
to obrigado, Sr.Ministro.Alguém mais deseja fazer
uso da palavra? Esta Presidência agradece ao
conferencista, MinistroJosé Francisco Rezek,que
se pronunciou nesta Casa, trazendo muita alegria
aos Constituintes. Esta conferência, rica e cheia
de criatividade, veio trazer novos conhecimentos
a estaCasa no sentido de subsidiar-nos na leitura
da nova Constituição. Agradeço a presença dos
Srs. Constituintes e às demais pessoas presentes,
assimcomo a SI'" Regina, pelo brilhante trabalho
que presta a esta Casa.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente,
convocando nova reunião de audiência pública
para o próximo dia 4 de maio, segunda-feira,
~do ouviremos, às 17 horas, o Prof. Jacob
DoIlnger,que também trará sugestões de normas
concementes à relações internacionais ao texto
c:onstib.lcional. Está encerrada a. sessão.

6" Reunião, em 4 de maio de 1987
5' Reunião de Audiência PúbUca

hJs quatro dias do mês de maio do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trinta minutos, na sala "Dl" do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são da Nacionalidade, da Soberania e das Rela
ções Internacionais, sob a Presidência do Consti
tuinte }Juízio Bezerra, Primeiro-Vice-Presidente,
com a presença dos seguintes Constituintes: An
tonio Ferreira - Vice-Presidente, Paulo Macarini,
Francisco Rolemberg, José Carlos Grecco, Mau
rício Nclsser,Sarney Filho, MiltonBarbosa e Ma
nuel Vi.ma. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ata: POI' solictação do Senhor Constituinte Paulo
Macarinifoi dispensada a leitura da Ata da reunião
ameríor, sendo a mesma considerada aprovada.
Não havendo expediente a ser lido o Senhor Presi
dente anunciou a Ordem do Dia:Audiência Públi
ca com o comparecimento do Senhor Professor

Jacob Do/inger, Professor de DireitoIntemacional
Privado da Universidade do Rio de Janeiro. O Se
nhor Presidente fez a apresentação do convidado,
passando-lhe, a Seguir, a palavra. O convidado
fez sua exposição, após o que respondeu a per
guntas formuladas pelos Senhores Constituintes
Francisco Rollemberg, Paulo Macarini e Aluízio
Bezerra, tendo este, no momento em que questio
nou o visitante, sido substituído na Presidência
dos trabalhos pelo Constituinte Paulo Macarini,
uma vez que o Segundo-Vice-Presidente encon
trava-se, no momento, ausente. No decorrer da
reunião, a Presidência foi também exercida pelo
Constituinte José Carlos Grecco. Nada mais ha
vendo a tratar, às dezenove horas e dez minutos,
o Senhor Presidente em exercicio encerrou a reu
nião, cujo inteiro teor será publicado, após a tradu
ção das notas taquigráficas e o respectivo registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Regina Beatriz
Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. Constituinte Aluízio BezelTll, VI
ce-Presidente no exercício da Presidência.

ConvidadolDepoente: Prof. Jacob Dolinger
Data da Reunião: 4-5-87
O SR. PRESIDENTE(Aluízio Bezerra) - Decla

ro aberta a sessão. Por solicitação do nobre Cons
tituinte Paulo Macarini, é dispensada a Leitura da
Ata da reunião anterior, sendo a mesma conside
rada aprovada,

Convidamos o Prof. Jacob Dolinger para fazer
parte da Mesa.

A presente reunião destina-se a ouvir o Dr, Ja
cob ÓClinger, ilustre Professor de Direito Intema
cional Privado da Universidade do Rio de Janeiro,
que nos apresentará sugestões de normas sobre
as relações internacionais que possam constar
do novo Texto Constitucional.

Tem, portanto, a palavra o Prof.Jacob Dolinger.

O SR. JACOB DQUNGER - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em matéria de nacionalidade,
falareisobre três situações: a situação do brasileiro
nato, nascido no exterior, a perda de naciona
lidade e a situação dos brasileiros naturalizados
em cargos políticos. Em seguida, tratarei da ques
tão da ímunídade jurisdicional do Estado estran
geiro no Brasil e do Brasil no exterior. Se houver
tempo, talvez este tópico da imunidade possa le
var-nos à questão maior que é a divida externa.

Em matéria de brasileiro nato, reza a atual
Constituição, no art. 145, alínea I, letra c:

"Art. 145.
São brasileiros:
I)-Natos
a) .
b) ..
c) os nascidos no estrangeiro, de pai bra

sileiroou mãe brasileira,embora não estejam
estes a serviço do Brasil, desde que registra
dos em repartição brasileira competente no
exterior ou, não registrados, venham a residir
no território nacionaI antes de atingir a maio
ridade; neste caso, alcançada esta, deverão,
dentro de quatro anos, optar pela naciona
lidade brasileira;"

Esse texto provocou uma tormentosa discus
são em tomo do seguinte problema: o filho de
brasileiro nascido no exterior e não registrado no

Consulado brasileiro.É evidente que, por este tex
to, só será brasileiro nato se vier a residir no País
antes da maioridade e aqui optar pela naciona
lidade brasileira. Mas, segundo a interpretação .
gramatical desse texto, o filho de brasileiros nas- .
cido no exterior, que fosse registrado em Consu- •
lado brasileiro, seria brasileiro nato, mesmo não
vindo para o Brasil e mesmo não optando pela:
nacionalidade brasileira. Em resumo. pelo fato'
de ter nascido no exterior, sendo os pais brasi
leiros e tendo sido r.egistradono Consulado brasi
leiro, ele é brasíleíro nato.

A conseqüência disso é que podemos ter ama
nhã um candidato à Presidência da República
chegando pela prímeíra vezao Brasiluma semana
antes de se ter registrado como candidato.

No entanto, essa é a opinião da maioria da
nossa doutrina e assírnjã foi decidido pelo Supre
mo Tribunal Federal. 'Ou seja, só é necessário
a vinda ao Brasil como menor e a manifestação
pela nacionalidade brasíleira daquele nascido no
exterior que não foi registrado.

Isso, com o devido respeito aos autores que
defenderam essa tese, sempre nos pareceu um
absurdo. E para eliminar este debate, tomo a liber
dade de sugerir uma pequena alteração no Texto
Constitucional, para que ambos tivessem o mes
mo tratamento. O registro no Consulado brasileiro
não seria suficiente para dar à criança de pais
brasileiros nascidas no exteriora condição de bra
sileiro nato, se ela nunca viveu no Brasil antes
de ser maior.

A minha sugestão, então, é quase a mesma
da atual. Seria a seguinte: .

"c) Os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira,embora não este
jam estes a serviço do Brasil, desde que ve
nham a residir no território nacional antes
de atingir a maioridade, e, alcançada esta,
exerçam, dentro de quatroanos, opção pela
nacionalidade brasileira."

Em suma, não faria a distinção entre aquele
registrado no Consulado e aquele não registrado.
Todas as crianças que nós, brasileiros, tivermos
no exterior poderão ser brasileiras natas desde
que venham para o Brasilantes de'atingir a maiori
dade e, atingida a maioridade, optem pela nacio
nalidade brasileira.

O segundo tópico é a perda dá nacionalidade.
A atual Constituição, no art. 14~, reza:

"Art. 146. Perderá a nacionalidade o
brasileiro que:

I) - por natura1ização voluntária, adquirir
outra nacionalidade;

11) -sem licença do Presidente da Repú
blica, aceitar comissão, emprego ou pensão
de governo estrangeiro; ou

111) - em virtude de sentença judicial, tiver
cancelada a naturalização por exercer ativi
dade contrária ao interesse nacional.

Parágrafo único. Será anulado por decreto
do Presidente da República a aquisição de
nacionalidade obtida em fraude contra a lei."

Então, na verdade, são quatro hipóteses: a natu
ralização voluntária em outro" país, a aceitação,
sem permissão do Presidente da República, de
qualquer comissão, emprego ou pensão de go
verno estrangeiro, a sentença judicial, que cano
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cela a naturalização porque o brasileiro natura
lizado exerceu atividade contrária ao interesse na
cional e, finalmente, a aquisição da nacionalidade
através de fraude contra a lei.

O que sugiro é manter a primeira, ou seja, a
naturaIização voluntária. Nós nunca aceitamos o
princípio da binacionalidade. Quer dizer, o brasi
leiro que se naturalizar estrangeiro perde sua na
cionalidade. Isso é da tradição do nosso Direito
Constitucional e deveria permanecer assim. Mas,
Srs. Constituintes, a hipótese da perda da naciona
lidade brasileira, por ter aceito comissão, emprego
ou pensão de governo estrangeiro, pode levar ao
seguinte absurdo: qualquerprofessor universitário
brasileiro que aceite dar algumas aulas numa uni
versidade estrangeira, federal ou estadual, e rece
ba um cheque em pagamento pelas aulas que
deu nesse emprego, nem que seja temporário,
nessa universidade estrangeira mantida por um
órgão soberano estrangeiro, federal ou estadual,
estaria amanhã em dúvida se, por isso, corre o
perigo de perder sua nacionalidade brasileira. To
dos aqueles brasileiros que trabalham nas embai
xadas e nos consulados, ignorando esse princípio
constitucional brasileiro, correm o perigo de per
der sua naclonalldade, o que data venia, é real
mente um absurdo. É este absurdo tem levado
nossa doutrina a fazer toda a sorte de ginástica
mental para interpretar esse dispositivo de uma
maneira mais suave, a fim de evitar uma série
de cancelamentos de nacionalidades brasileiras
por esse descuido.

A nossa sugestão seria a seguinte:

"Perderá a nacionalidade brasileira, por de
creto do Poder Executivo, após o devido pro
cesso judicial - defendemos que o Poder
Executivo pode decretar a perda da naciona
lidade, mas, em todas as hipóteses, deverá
haver o processo judicial- o brasileiro que:

I) - por naturaIização voluntária tenha ad
quirido o~a nacionalidade;

O)-_a obtido a nacionalidade brasi
leira em fraude contra a lei."

E1iminar-se-iam assim as hipóteses de, sem li
cença do Presidente, ter aceito comissão, empre
go ou pensão e, para o brasileiro naturalizado,
de ter-exercido atividade coFrtrária ao interesse
nacional.

O brasileiro naturalizado é, para quase todos
os efeitos, equiparado ao brasileiro nato. E tanto
um quanto o outro terão que se submeter às
penas da lei.

Temos leis suficientes para punir aqueles que
agirem contra o interesse nacional. Não há neces
sidade de colocarmos uma pena de perda de
nacionalidade.

Mas o que eu admitiria, no capítulo seguinte
à nacionalidade, onde se fala dos direitos políticos,
seria incluir aí um artigo dizendo o seguinte:

"Assegurada ampla defesa, poderá ser de
clarada a perda ou suspensão dos direitos
políticos ao cidadão brasileiro.:"

Além dos outros itens que estão na Constituição
e que não são hipóteses de Direito Internacional,
incluiria este parágrafo que vou ler a seguir e
que é uma hipótese de Direito Internacional:

"O Presidente da República decretará a
perda dos direitos políticos: na hipótese da
aceitação de comissão, emprego ou pensão

de governo estrangeiro, sem autorização do
Presidente da República, após procedimento
administrativo que concluir peja incompati
bilidade do dever nacional para com o Estado
estrangeiro."

Amanhã, um brasileiro é contratado por um
governo estrangeiro para servir no seu sistema
de informações. Isso é bem diferente do professor
brasileiro que vai ao exterior dar aulas em uma
universidade.

Todas essas hipóteses serão examinadas e po
derão levar à perda dos direitos políticos, mas
nunca à perda da nacionalidade.

O terceiro tópico é o da nacionalidade. Trata-se
do já famoso art. 145, parágrafo único, que tem
sido objeto de interessantes discussões nesta
Subcomissão. A atual Constituição impede o bra
sileiro naturalizado de exercer trinta e tantos car
gos políticos, militares, diplomáticos e do nosso
PoderJudiciário. Aminha sugestão é de se restrin
gir as incompatibilidades somente aos cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República.

Em um trabalho que está no prelo, trato do
problema dos brasileiros naturalizados, no poder
público. Vou tomar a liberdade de fazer a leitura
do seu texto final:

"É compreensível que se exija a naclona
lidade originária para o mais elevado cargo
da República. O que é difícil admitir é que
um Presidente, escolhido-pelo povo, não me
reça a confiança, não seja digno de crédito
na escolha de seus Ministros; que os partidos
políticos não sejam considerados capazes de
discenir quais os cidadãos nascidos alhures,
que mereçam ser apresentados como candi
datos às funções legislativas, e que ao Sena
do da República não se reconheça o neces
sário critério para aprovar responsavelmente
a escolha do Presidente da República, para
os altos cargos da magistratura e da diplo
macia. Países desenvoMdos não temem os
capitais estrangeiros que, inteligentemente
recebidos, eventualmente se integram na
economia local. E nações cultas não rejeitam
a colaboração da inteligência vinda de fora
que, uma vez bem acolhida, se ambienta,
se integra e se consolida como parte do
patrimônio intelectual e político da Nação."

Nesse trabalho lembro, ao final, um desejo do
saudoso A1iomarBaleeiro que, na Constituinte de
1946, propôs, através da Emenda rr 978, que
se acrescentasse às condições de elegibilidade
para a Presidência e Vice-Presidência da Repú
blica o requisito "ter pelo menos vinte anos de
residência no País".

Também no caso de deputados e senadores,
conviria fixar um período mínimo, após a aquisi
ção da nacionalidade, como requisito de elegibi
lidade, como constava, aliás, da nossa primeira
Constituição republicana.

Continuando: "estaremos, assim, libertan
do-nos de temores infundados, abrindo a ple
na brasilidade a todos aqueles que a abraça
ram por vontade própria e que se disponham
a contribuir com sua inteligência e sua expe
riência para o esforço coletivo em prol da
pátria."

O item quarto trata da imunidade jurisdicional
do Estado. É um tema muito pouco tratado em

nossa literatura jurídica, mas tem, ultimamente,
trazido graves perplexidades àqueles que exami
nam as nossas recentes relações internacionais.

A atual Constituição, no art. 119, reza:

"Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal
Federal:

I - processar e julgar originariamente:
c) os litígios entre Estados estrangeiros

ou organismos internacionais e a União, os
Estados, o Distrito Federal ou os Territórios."

As causas entre Estado estrangeiro ou orga
nismo internacional, de um lado, e municípios
ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil, de
outro, pelo art. 125, serão da competência dos
juízes federais, com recurso ordinário para o Su
premo Tribunal Federal.

De maneira que a nossa Constituição admite
como questão pacifica que o Estado estrangeiro
seja julgado por nosso justiça. Juizes federais, se
estiverem em litígio com pessoa domiciliada no
País ou municípios, e Supremo Tribunal Federal,
se o litígiofor com a União, os Estados, os Territó
rios e o qistrito Federal.

Acontece que existe um fenômeno jurídico cha
mado imunidade jurisdicional dos Estados. No
século passado, nenhum Estado admitia ser jul
gado por tribunal de outra soberania. Com a evo
lução dos'negócios internacionais e a intromissão
do Estado no comércio internacional, em que
o Estado, além de exercer o jus imperll, a sua
soberania, também exerce o jus gestionls, em
que ele participa, com as grandes empresas, as
pessoas fisicas e jurídicas, do comércio interna
cional, a jurisprudência dos tribunais europeus
e americanos foram criando a distinção entre uma
e outra situação. Onde o Estado exerce o jus
imperii ele é imune à jurisdição estrangeira e
onde exerce o jus gestionis ele poderá submeter
à jurisdição estrangeq-a. Além disso, esses tribu
nais estrangeiros foram reconhecendo que um
Estado pode, sempre que quiser, renunciar à imu
nidade jurisdicional, mesmo no caso de atuação
no jus imperii.

Essajurisprudência foi-se tomando tão pacífica
que acabou sendo acolhida nas legislações ameri
cana, inglesa, canadense e de vários outros países,
que criaram lei específica, prevendo quando o
Estado poderá submeter-se à jurisdição estran
geira. Há também uma convenção européia pre
vendo essas hipóteses.

No Brasil, a nossa Constituição, tratando da
matéria, não especificou. Apenas estabeleceu que
o Estado estrangeiro será julgado pelo Supremo
Tribunal, em um casos, e pelos juízes federais,
em outro. Isso tem causado problemas delicados
nos nossos tribunais, quando surgem processos
contra embaixadas e contra outras situações em
que se envolvem, Estados estrangeiros.

Por outro lado, a situação do Brasil como Esta
do perante jurisdições estrangeiras não está pre
vista claramente na Constituição. O único dispo
sitivo que encontramos na Constituição atual é
o art. 125, que diz o seguinte:

"M 125. Aos juizes federais compete proces
sar e julgar, em primeira instância:

I- as causas em que a União, entidade autár
quica ou empresa pública federal forem interes
sadas na condição de autoras, rés, assistentes
ou opoentes...
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Baseado nesse dispositivo, o insigne e saudoso
Pontes ele Miranda, nos seus "Comentários ao
AluaICódigo de Processo Civil", diz, taxativamen
te, que o "Estado brasileiro não se pode submeter
a nenhum tipo de jurisdição estrangeira". E o
saudoso Prof. Haroldo Valadão, que recentemente
nos deixou, em um curto trecho de sua obra 
num parecer que ofereceu certa vez - diz tam
bém que o Estado brasileiro não pode subme
ter-se à jurisdição estrangeira.

Então, teríamos na nossa Constituição, em ma
téria de imunidade jurisdicional, dois pesos e duas
medidas. Quando se trata do Estado estrangeiro,
dizemos francamente que ele será julgado ou pelo
Supremo ou pelo juiz federal, e a valer o entendi
mento de Pontes de Miranda e de Haroldo Vala
dão, a nossa atual Constituição deveria proibir
que o nosso Estado se submetesse à jurisdição
estrangeira.

A fim de evitar esta situação e, principalmente,
que a Constituição tenha um dispositivo confli
tante com a atual realidade dos negócios interna
cionais, ern que o Estado, muitas vezes, ao nego
ciar determinadas situações nas suas relações in
ternacionais, se vê obrigado a aceitar certas cláu
sulas contratuais que se referem à jurisdição es
trangeirn ou à arbitragem no exterior, eu ousaria
sugerir que se acrescentasse ao texto que existe
na nossa atuaI Constituição - portanto, manter
as redações do art. 119, alínea I, letra c e do
art. 125, alínea n- o seguinte, quando fala que
o Estado estrangeiro se submete ao Supremo
Tribunal Federal e ao juiz federal: "respeitados
os princípios e costumes do DireitoInternacional".

Isso faria com que, toda vez que se tratasse
de matéria eminentemente comercial, de gestão
dosnegócios do Estado, e não da manifestação
da sua soberania, continuaríamos, como hoje, jul
QIllldoesses casos.

Mas acrescentaria ainda - e aqui talvez esteja
apresentando uma proposta ousada - ao atual
art. 125, alínea I,onde se diz que "aos juizes fede
rais compete processar e julgar, em primeira ins
tância, as causas em que a União, entidade autár
quica OLl empresa pública federal forem interessa
das ...," CI seguinte parágrafo:

"Nas causas enumeradas na alinea I, admitir
se-á submissão do Estado - estou falando do
Estado brasileiro - e das pessoas jurídicas de
direito público à arbitragem e à jurisdição estran
geira, nEIconformidade dos princípios e costumes
do Direito Internacional, sempre de acordo com
os interesses nacionais."

Essa é a minha sugestão "... matéria de imuni
dade jurísdicional do Estado.

Não sei se devo prosseguir, pois os vinte minu
tos já estão esgotados.

o SR. PRESIDENlE (Paulo Macarini) - V.Ex"
pode prosseguir.

O SR. JACOB BOUNGER - Originalmente,
não havia pensado nisso, mas a caminho para
Brasília, resolvi revelar o teor de um trabalho que
venho preparando. Talvez deva aproveitar esta
oportunidade para saber se vale a pena ou não
prosseguir com essa pesquisa.

Trata-se da divida externa do Brasil. Sabemos
que os nossos credores, do ponto de vista jurídico,
enfrentam algumas sérias dificuldades. Em pri
meiro ILlgar - isto já foi dito e repetido no Con
gresso Nacional e na literatura brasileira - os

compromissos assumidos pelo Poder Executivo
não contaram com a autorização do Poder Legis
lativo. Então amanhã, num confronto judicial ou
arbitral, poderia o advogado que viesse a defender
o Tesouro Nacional levantar uma questão consti
tucional sobre a validade desses compromissos
internacionais à luz dos nossos atuais princípios
constitucionais? A segunda dificuldade é justa
mente que, em grande parte dos contratos assina
dos pelo Brasil, pelo Tesouro Nacional, ou como
tomador do empréstimo ou como avalista dos
empréstimos tomados por autarquias ou outras
empresas, houve submissão à jurisdição estran
geira e também à arbitragem estrangeira.

De acordo com as opiniões de Pontes de Miran
da e Haroldo Valadão que acabo de enunciar,
essas cláusulas não teriam validade, porque, de
acordo com a Constituição brasileira, o Brasil não
se pode submeter, em hipótese alguma, à arbitra
gem no estrangeiro e muito menos à jurisdição
de tribunais estrangeiros.

Quando do famoso Acordo rr 2, tão discutido
no Congresso Nacional, foi firmada uma cláusula
pela qual haveria a arbitragem nos Estados Uni
dos. O Brasil nomearia um árbitro, o grupo dos
bancos credores nomearia um segundo árbitro
e o terceiro árbitro seria escolhido pelos dois, mas
deveria ser um advogado registrado na Ordem
dos Advogados dos Estados Unidos, o que, fatal
mente, ou quase fatalmente, levaria a que a esco
lha incidisse sobre um cidadão americano.

Ora, sabemos que isso fere todos os principios
da arbitragem internacional, em que o superár
bitro, o terceito árbitro, deve ser um cidadão de
pais desinteressado na arbitragem. Ainda dizia es
se acordo que a arbitragem seria regida conforme
a Convenção do Banco Mundial, que criou o Cen
tro Internacional de Solução para as Questões
de Investimentos.

Ora, o Brasil não aderiu a essa Convenção.
Então, ficou muito estranho que o Brasil, como
pais, concordasse em se submeter a uma deter
minada arbitragem, regida por uma Convenção
que nos foi oferecida mas à qual não aderimos.

Esses e outros problemas jurídicos poderiam
perfeitamente ser colocados pelo Brasil no exte
rior. Poderiam também ser colocados no Brasil
quando da necessária homologação de sentença
estrangeira, ou laudo arbitral estrangeiro, que al
gum banco estrangeiro tivesse conseguido. Que
rendo executar no Brasil, precisaria levar essa de
cisão estrangeira à homologação do Supremo.

Parece-me que o advogado ~e defenderia o
Brasil perante a nossa Suprema Corte teria uma
tarefa assaz fácil, porque, diante de todos esses
problemas, ele conseguiria a recusa do Supremo
à homologação dessa sentença estrangeira.

De forma que vivemos uma situação em que,
durante muitos anos, fomos assinando contratos
com entidades estrangeiras e com bancos estran
geiros, às·vezes com intervenção de organismos
ínternacíonaís dos quais participamos. Mas, na
verdade, esses contratos e esses acordos contêm
cláusulas que são francamente chocantes com
o nosso Direito Constitucional e diria até o Direito
Intemacional, na medida em que se falou na esco
lha de um árbitro, que não seria neutro.

E considerando a nossa realidade econômica,
tenho refletido se não seria neste momento em
que o Brasil prepara uma nova Constituição, a

hora de corrigirmos, na medida do possível, e
sob o ponto de vista jurídico, todas essa falhas,
demonstrando ao mundo a boa fé do Brasil. Isso
se materializaria através de uma disposição transi
tória da futura Constituição brasileira, em que se
conceberia que o Brasil, como devedor, chamas
se os seus credores para uma arbitragem, algo
que me parece nunca ter acontecido. Não é o
credor que processa o devedor ou que chama
o devedor para uma arbitragem, é o devedor que
se antecipa e convoca os seus credores para uma
arbitragem.

Mas essa arbitragem se realizaria em terreno
neutro, evidentemente. Por exemplo, em Haia, na
Holanda. E ocorreu-me este lugar, porque se os
Estados Unidos e o Irã estão conseguindo resolver
os seus problemas econômicos, que envolvem
bilhões de dólares; de um lado, temos as desapro
priações sem indenizaçãoes, que o Governo ira
niano praticou contra os interesses americanos
no Irã; de outro, o congelamento das contas do
Irã nos bancos americanos. Essas questões estão
sendo resolvidas em Haia, por câmaras de arbitra
gem, compostas de três árbitros: um, escolhido
pelos Estados Unidos; outro, escolhido pelo Irã
e, um terceiro, escolhido de comum acordo, sem
pre neutro. Nessa arbitragem, o Brasil teria argu
mento muito interessante, além dos que já men
cionei, da invalidade de certas cláusulas. Existe
uma Convenção de Viena sobre tratados, de 1970,
se não me falha a memória, e uma muito recente,
Convenção de Viena sobre acordos entre Estados
e Organismos Intemacionais, de 1986, onde há
artigos que dizem que toda conveção intemacio
nal que resultar de erro, fraude, corrupção e coer
ção será invalidada. Já existe outro dispositivo
nessas convenções, que estabelece que uma con
venção, tratado, acordo ou ato intemacional, que
conflitar com norma de Direito Internacional, será
invalidado; todo dispositivo que, superveniente
mente, tomar impossível a sua execução, poderá
ser Invalidado. Finalmente, toda a mudança fun
damentai nas circunstãncias existentes, à época
da assinatura da convenção, também poderá ser
anulada. Com esse conjunto de dispositivos das
Convenções de Viena, os, advogados do Brasil
poderão apresentar seus pontos de vista nessa
arbitragem em Haia contra os seus credores e
chegar a resultados assaz Interessantes, Não sou
economista, portanto não me atrevo a apresentar
argumentos do ponto de vista econômico. Mas
na medida em que todos nós tenhamos lido algu
ma coisa sobre os aspectos econômicos desses
acordos, caberia lembrar que houve, em toda a
contratação da divida brasileira e em toda a con
tratação do reescalonamento, um execesso des
pread, acima da inter rate e da Ubor. O Brasil
tem pago de 7/8 até 1 7/8 acima do que um
devedor comum, uma firma americana ou uma
pessoa física americana pagaria aos bancos. Ou
tro argumento seria a impossibilidade de se cum
prir os prazos. No estabelecimento e fixação deles,
teria havido alguma coerção, algum fenômeno
como aquele que a Convenção de Viena classifica
de corrupção? Sabemos que os bancos ameri
canos dão uma comissão aos seus executivos
tomadores de empréstimos, e reempréstimos co
mo, então, conseguiram isso? Esse hábito dos
bancos americanos seria considerado, pelo Direi
to Intemacional, como uma corrupção? Depois,
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se as Convenções de Viena consagraram a velha
regra do de rebus sie stantibus, em que a modi
ficação de circunstâncias. levaria a invalidar uma
cláusula? Pergunto-me: na medida em que o País,
onde está sediada a maior parte dos credores,
obstaculiza a minha exportação, que visa à criação
de divisas, que vai finalmente servir para o paga
mento da dívida, não estaria eu numa situação
em que o meu credor exigiria o pagamento e
criaria obstáculos para que eu pudesse pagá-Ia?
Vejam, Srs. Constituintes, estamos entrando aqui
numa área delicadíssima das relações econômi
co-financeiras internacionais. Depois da UGuerra
Mundial, criaram-se vários órgãos internacionais:
de um lado, o GATI; de outro, o Fundo Monetário
Internacional e, junto dele, o Banco Mundial.Mas
o que está acontecendo hoje? Enquanto o Fundo
Monetário Internacional quer uma coisa, o GATI
quer outra. Ele protege a indústria nacional dos
seus países-membros, defendendo o estabeleci
meto de barreiras alfandegárias àqueles que dão
subsídios e estímulos à exportação. Se valer a
poIitica do GATI, teremos cada vez mais dificul
dades de exportação. O interesse do Fundo Mone
tárioInternacional, ao contrário, quer que as fínan
ças internacionais funcionem regularmente, sem
maiores preocupações com o comércio interna
cional. O que concluímos, então? Que os interes
ses comerciais, puramente comerciais e interna
cionais, estão em choque hoje com os interesses
puramente financeiros internacionais. Então,
aquilo que existia entre a I e a UGuerras Mundiais,
que era a guerra econômica, levou à hecatombe
e ao holocausto da 11 Guerra. As nações civilizadas
quiseram corrigir essa situação, através da criação
desses órgãos. Verifica-se hoje, entretanto, que
eles não estão atingindo seus objetivos. Estão em
choque entre si. Se o Brasil ou qualquer país deve
dor levar os credores à arbitragem internacional,
o estará fazendo em foro neutro, despolitizado,
sem interesses nacionais. Então a grande questão
é a seguinte: para onde está indo a economia
encontrar uma fórmula para harmonizar os inte

resses puramente comerciais dos exportadores,
com os interesses puramente financeiros dos
bancos e dos emprestadores e tomadores de em
préstimos? Se esta idéia de levarmos os nossos
credores' a uma arbitragem internacional vingar,
estou certo de que teremos argumentos suficien
tes. Entretanto, a questão é saber quais seriam
os nossos objetivos com essa arbitragem. Eu os
enunciaria, modestamente, como advogado e es
tudioso d6 Direito, mas os nossos economistas,
sequraménte, saberão formulá-Ias muito melhor
do que eu. 'A-mim me ocorre o seguinte: fazer
a redução do valor total da dívida pela correção
do spread, retroativamente. (Im- professor de
Economia no Rio de Janeiro, muito meu amigo,
foi por mim solicitado para calcular quanto deve
riamos a menos, se nossos juros tivessem sido
sempre os que um fazendeiro do Texas pag,a a
seu banco - o spread comum e não o supers
pread que pagamos. Ele ainda não chegou a
uma conclusão, porque lhe faltam dados do Ban
co Central, V. Ex'"sabem muito bem que aquele
órgão do Governo não facilitaessas informações.
Mas uma estitnativa, talvez exagerada, daquele
eminente professor, dizque consequências fman
ceiras adversas adviriam no atendimento aos',
.cornpromíssos financeiros: Se esta Idêía, Srs,
Constituint.es, não to) absurda e para mim este

é um momento importante, porque venho pen
sando sobre isso há algum tempo, mas nunca
tive oportunidade de trocar opinião com homens
da política que.devem ter uma sensibilidade muito
maior para este problema - mas se essa idéia
for pensável, haveria, na nossa futura Constitui
ção, uma disposição transitória. Essa, que che
guei até a redigir no avillo, quando vinha do Rio
de Janeiro para Brasília, diz alguma coisa como
o seguinte:

"Fica o Poder Executivo autorizado a pro
mover arbitragem internaional sobre a dívida
externa brasileira, a qual deverá realizar-se
em foro especializado de pais sem interesse
na questão.

Parágrafo único. A arbitragem visará a:
1 - corrigir toda e qualquer irregularidade

jurídica e injustiça econômica, porventura
ocorridas antes, durante e após a contratação
da dívida;

2 - adaptar os compromissos da dívida
externa brasileira à realidade econômica in
ternacional;

3 - fixar e escalonar, em termos defini
tivos, os valores, prazos e condições do paga
mento da dívida externa, definindo as obriga
ções dos paises credores, relativos ao comér
cio exportador brasileiro".

Artigo seguinte:
"Adelegação brasileira, perante o foro arbi

trai, será composta de representação pari
tária do Poder Executivo e do Poder legis
lativo".

§ 10 Se o tribunal arbitral propuser con
ciliação, como é de tradição na arbitragem,
essa só será firmada pela delegação brasileira
após a aprovação do Congresso Nacional,
na forma da aprovação dos demais atos inter
nacionais.

§ 20 Não se materializando a concilia
ção, o laudo, proferido pelo tribunal arbitral,
será respeitado e cumprido pelo Brasil, inde
pendentemente de aprovação do Poder Le
gislativo e independentemente de homolo
gação pelo Supremo Tribunal Federal".

Agradeço a V. Ex". paciência por me terem
ouvido. (Durante a palestra do convidado o Presi
dente em exercício passa a Presidência dos traba
lhos ao Constituinte Paulo Macarini).

o SR. PRESIDENTE (Paulo Macarini) - Agra
deço ao Prof. Jacob Dolinger a sua exposição
e cumprimento pela clareza e objetividade das
suas propostas. Passaremos, agora, à fase dos
debates. Inicialmente, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Francisco Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG - Prof. Jacob DoIinger, de certa forma,
antes do iníciodesta palestra, há poucos instantes,
chegamos a trocar algumas idéias e tocamos em
pontos, para os quais nós, de certa forma, conver
gimos. Permita-me, pois, que lhe fale um pouco
sobre suas idéias que, em pane, são minhas, so
bre a nacionalidade. Ora, Prof, Jacob Dolinger,
na reunião passada esteve aqui o Sr. MinistroJosé
Francísco.Rezekprcpunha uma redação, um tan
to .smgela, sobre-o parágrafo único do Art. 145,
que diz...... São privativosde brasileiro nato". "Ora,
Sr. Prof.Jacob DoJinger,uma Naçãocomo a nos-

sa, que já está a caminhar do segundo milênio,
como a 8' economia do mundo, com uma popu
lação de mais de 130 milhões de habitantes, não
podemos fazer determinadas restrições, nem cul
tivar xenofobismos balofos ao procurar fixar no
texto constitucional os cargos privativos de brasi
leiros natos. Se a Nação concede a nacionalidade
a estrangeiros que obedeçam a uma série de exi
gências preliminares, não podemos entender que
haja brasileiros de primeira e de segunda catego
rias. E se diferenciarmos muito, chegaremos à
conclusão de que os naturalizados não são brasi
leiros, porque eles não terão os direitos e as prer
rogativas daqueles que tiveram a sorte de aqui
nascer ou dos tendo nascido no estrangeiro, te
rem sido registrados numa repartição brasileira.
Chega a ser contra-senso, S. Sa. aqui nos lembra
o exemplo do cidadão que nasceu no estrangeiro,
que. lá permaneceu, sendo registrado em uma
repartição pública brasileira, podendo vir, a qual
quer instante e a qualquer hora, ocupar qualquer
uma das funções que são vedadas aos naturali
zados. Ora, se um cidadão que nasce no exterior,
lá permanece, e volta tão-somente no momento
de ocupar um cargo eletivo ou uma função públi
ca, pelo fato de lá ter sido registrado, é de se
convir que esse cidadão, que não teve a educação
de berço, que não fez a sua formação escolar,
que não teve em sua mente incutidos osprinc4»os
da nacionalidade, de brasilidade, no caso especí
fico, ele, por certo, não mereceria de nós, nem
deveria poder, em época alguma, pleitear aJgum
desses cargos, que são previstos no Parágrafo
único do Art. 145. Quando se permite uma aberra
ção dessa, impede-se ao cidadão que se natura
liza,que viveno País, que cursa suas escolas supe
riores, que faz seu curso de diplomacia no ltama
rafy, no Ministério das Relações Exteriores, que
faz a sua carreira nas nossas Forças Armadas,
que chega ao final de sua carreira, como General,
Brigadeiro ou Almirante,por uma escolha polftica,
alçar a essa posição, porque é naturalizado. Ora,
quem mais brasileiro do que aquele que aqui che
gou, que aqui estudou, que deu toda a sua vida
e que aqui constituiu família e que tem por pre0

cupação, única e exclusivamente os problemas
deste País, que viveu como brasileiro, e brasileiro
de fato é, como aceitar um diplomata ou ministro,
que não será embaixador; um oficial de Exérclo,
com cargo de ministro, que não chegará a gene
ral, e assim por diante? É nossa opinião, para
que não sejamos tão liberais, para que as coisas
não corram tão rapidamente e para que mante
nhamos aquilo que se prega e se fala, a todo
instante, que é a nossa soberania, que reservemos _
aos brasileiros natos, àqueles que tiveram a honra
de nascer no solo pátrio, os cargos privativos de
Presidente e Vice-Presidente da República e, tam
bém, de Ministro do Tribunal de Contas, dos Tri
bunais Superiores e do Supremo Tribunal Fede
ral, porque esses cargos estão na linha de suces
são presidencial. Afora essas exceções, sincera
mente, não compreendo e não entendo que, ao
se findar o século XX, estejamos a legislar com
tanta xenofobia.

Estas as considerações iniciais que faria, que
são mais comentários do que interpelações. Gos
taria, entretanto de dizer que me impressionou
bastante a parte final da sua exposição, quando
V.Ex" propõe uma arbjtragem para a análise da
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nossa divida externa. É uma idéia nova e fasci
nante: que, na prática, de certa forma, nós, Parla
mentares, já tentamos fazer, não com toda essa
amplitude, mas, quando propusemos uma audi
toria à nossa dívida externa, só que V. S' amplia
essa auditoria e a entrega a um juiz neutro, com
a nossa participação e a dos nossos credores.
Parabenizo V.S' por essa idéia, que nos tranqúiliza
e que nos mostra as nossas condições perante
o mundo, não como uma posição de excessiva
soberania, mas admitindo que outros países tam
bém julguem os nossos problemas.

Estas as considerações que desejava fazer,
mais como um comentário do que como uma
interrogação ou perquirição, na tão bem posta
palestra que V.S' acaba de nos oferecer.

a SR. PRESIDENTE (Paulo Macarini) - Soli
cito ao Companheiro José Carlos Grecco que,
simbolicamente, assuma a Presidência. Desejo
formular algumas questões ao Prof. Jacob Dolín
gero (Pausa.)

Há uma tendência, na Assembléia Nacional
Constituinte, de se escrever, na nova Carta, assun
tes que reflitam a ansiedade do povo brasileiro.

Nenta Comissão, que trata da soberania do Es
tado, fumou-se convicção de que essa soberania
dependeria da soberania do cidadão, da liberdade
do cidadão. Por isso, há algumas propostas de
ordem constitucional, inclusivealgumas de minha
autoria, relativas aos seguintes aspectos: a primei
ra, veda à União, aos Estados e aos Municípios,
a suas empresas, autarquias e fundações, presta
rem qualquer tipo de fiança ou de garantia a em
presas particulares, na concessão ou na abtenção
de fínancíamentos externos.

Disso temos alguns tristes exemplos. Primeiro,
o Tesouro Nacional, ao prestar garantia fidejus
sória li determinadas empresas particulares, neste
País, viu-se forçado a honrar esses compromis
sos, causando grave lesão à Nação. Segundo,
nos Tratados de Viena, dos quais o Brasil é um
dossubscritores, e que foram objeto aqui de uma
palestra com o MinistroFrancisco Rezeck, do Su
premo Tribunal Federal, evidenciou-se que, por
aquell~s tratados os brasileiros que prestam servi
çosmi embaixadas, aqui no Brasil,ou às empresas
que contratam determinadas obras ou serviços
com '0 Estado estrangeiro, estariam impedidos
de litigar, de defender, os seus direitos, aqui no
Brasil.

É evidente que uma empresa organizada, de
suporte e porte financeiros, tem condições de
questionar, na capital do Estado estrangeiro. Mas,
os nossos brasileiros, que prestam serviços de
caráter trabalhista, vêem-se impedidos, até pOF
questôes financeiras ou econômicas, de defender,
lá fora, os seus direitos. Então, partindo do prin
cípio da igualdade e da isonomia de todos os
brasíleíros, questionou-se, aqui, também, fazer in
serir na nova Carta um dispositivo que, em outrós
termos, versaria, mais ou menos, no seguinte:
uÉde responsabilidade da UniãoFederalos danos
causados em Teratórío Nacional, por Estado es
trangeiro ou por seus membros, a brasileiros, pes
soas físicas ou jurídicas em decorrência de lesões
aos seus direitos, motivados por imposições ou
convenções, estabelecidas em tratados interna
cionais. Caberá ao Governo brasileiro o direito
de regresso, para não causar lesões ao Tesouro
Nacional". Aliás, aqui em Brasília, isso é muito

comum, tanto são os danos causados por aciden
tes de automóveis, como as questões trabalhistas
com algumas embaixadas e outros casos que,
às vezes, só mesmo uma pressão, uma coação
moral, leva o Estado estrangeiro a promover a
indenização às partes lesadas. No terceiro item,
aqui exposto, o nobre Prof.Jacob Dolingerdiverge
sensivelmente dos outros expositores. Eles se re
cusaram a enfrentar os problemas da dívidaexter
na, mais precisamente, o Ministro Saraiva Guer
reiro. Esse, chegou a dispensar a contribuição
da Assembléia Nacional Constituinte, ao encami
nhamento da solução da dívida externa, para que
ela fizesse parte apenas de negociações do Con
gresso Nacional. Parto do princípio de que a As
sembléia deve converter-se no estuário das reivin
dicações deste País. Não há cidadão, no Brasil,
que hoje não discuta, não converse não troque
informações sobre a dívida externa. Até gosto de
repetir o que disse ao MinistroSaraiva Guerreiro:

. no Município de Piratuba, no interior de Santa
Catarina, com uma população que não chega
a 6 mil habitantes, reuni o diretório de meu partido
e eles me questionaram sobre a dívida externa
deste País. Um deles, um agricultor, viu e ouviu
na televisão que o Brasil teria pago, em 1986,
cerca de 13 bilhões de dólares de serviços da
dívida externa. Chamou seu vizinhoe os dois fize
ram um cálculo do que isso representaria, e che
garam à conclusão de que, para pagar os serviços
da divida externa concernentes ao ano de 1986,
a Volkswagem teria que fabricar 574 veículos por
hora, nas 24 horas dos 365 dias do ano.

Há, então, uma expectativa da Nação brasileira
quanto aos resultados da Assembléia Nacional
Constituinte. O povo brasileiro frustrou-se com
as Diretas-já, com a morte de Tancredo, e não
pode ser frustrado com os resultados da Assem
bléia Nacional Constituinte. Por isso, relativate
mente à sua colocação quanto aos problemas
da divida externa, gostaria de dizer que, até mes
mo por questões de ordem de técnica legislativa,
não deveríamos autorizar o Poder Executivoa pro
mover uma auditoria internacional, porque se es
tabelecermos que fica o poder Executivo autori
zado a promover uma auditoria, fica na vontade
do Chefe do Poder Executivo promovê-Ia ou não.
Parece-me, portanto, que a redação mais certa
é a de que a União Federal promoverá uma.audi
toria internacional sobre a legitimidade e origem
de sua dívida externa.

Também há, professor, dentro da Assembléia
Nacional Constituinte, algumas propostas no sen
tido de que as taxas de serviços sejam fíxadas
em tomo de até 3% ao ano, reais. Na questão
da forma de pagamento, de como se vai pagar
essa dívida externa de 130 bilhões de dólares,
há duas correntes. Uma, que defende que o paga
mento fique subordinado a um percentual do Pro
duto Interno Bruto - e as divergências vão desde
propostas de 1% do PIB até 3% do mesmo. Já
outros defendem que o pagamento da dívidadeve
ficar subordinado a um percentual do superávit
de nossa balança de pagamento. Hátambém pro
posta no sentido de que haja carência de cinco
anos e um prazo de pagamento em torno de
40 a 50 anos, louvados inclusive em sua exposi
ção, enriquecida por outros argumentos, como
os de que alguns tratados foram firmados em
flagrante desrespeito às normas constitucionais

deste País e que esses tratados, acordos e convê
nios podem pôr em risco não apenas a soberania,
a segurança, mas são extremamente danosos às
nossas finanças e estranguladores de nosso de
senvolvimento.

Há um quarto ponto, Prof.Jacob Dolinger, que
diz respeito à remessa de lucros. Aliás, é muito
comum, neste País, socializar o prejuízo e priva
tizar os lucros. Estamos submetidos a um sacri
fício, imposto praticamente a quase todos os bra
sileiros, não apenas pelas elevadíssimas taxas de
inflação, mas também em decorrência de nosso
próprio desenvoMmento. Há algumas propostas
no sentido de que, durante dez anos, o lucro das
empresas estrangeiras seja incorporado ao capital
do País.

Há uma quinta proposta, que deve ter sido enri
quecida a partir do episódio Antony Gebauer, um
dos diretores do Banco Morgan e, ao mesmo
tempo, procurador de alguns brasileiros que lá
mantinham elevadas somas de depósitos em dó
lares. Há uma tendência de que o Governo brasi
leiro celebre convênios com o de outros países,
no interesse de recambiar, de repatriar os bens
e os valores pertencentes a brasileiros que se en
contram em outras nações. Mesmo porque, ao
receber esses recursos, os governos de outros
países violaram e violentaram a nossa Constitui
ção, que não admite, sem préviae expressa autori
zação e registro no Banco Central, a saída desses
bens ou valores em moeda forte.

Portanto, há um esforço, na Assembléia Nacio
nal Constituinte, com o objetivode traduziro senti
mento do que vai na alma de cada brasileiro.
As resistências que estão sendo encontradas resí
dem em alguns setores do Governo, como o do
próprio Ministro Saraiva Guerreiro, membro do
Comitê de Negociação da Dívida Externa, que
prefere que a nova Carta não fixe absolutamente
nada sobre a dívida externa, sob a alegação de
que isso estaria prejudicando sensivelmente o en
caminhamento de nossas negociações. Pessoal
mente, parto do princípio de que, à medida que
tivermos, dentro da Assembléia Nacional Consti
tuinte, do Congresso Nacional, uma clara visão
da dívida externa e do que ela representa para
o desenvolvimento deste País e para o estrangu
lamento de nossa economia, e tivermos o apoio
de praticamente a maioria do Congresso Nacional
e da Assembléia Nacional Constituinte, como
também a conscientização do povo sobre os efei
tos da divida externa, acredito que esses dois fato
res serão fundamentais para ajudar os negocia
dores da dívida externa perante os demais países.

Quero, então, cumprimentar V. Ex"pela coloca
ção. Ao mesmo tempo para registro desta Subco
missão e também para informação sobre as ques
tões levantadas, gostaria que V. Ex"usasse agora
da palavra para focalizar esses temas, extrema
mente fundamentais à nossa soberania e à econo
mia deste País.

a SR. JACaB DOUNGER - Muito obrigado.
Exm" Constituinte Paulo Macarini, vou tomar

a liberdade de responder, ou de comentai' .suas
observações fora da ordem cronólogita em Cl\Je
as colocou. Prefirodeixaros pontos sobre os quais
estou de acordo com V.Ex' para o fim.

Quanto ao último ponto levantado por V. Ex',
sobre a possibilidade de estabelecer convênios
com outros países para recambiar bens e valores
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de brasileiros,entendo que o fato também se apli
caria a pessoas domiciliadas no Brasil, pois são
bens e valores que se encontram em outros paí
ses.

Em primeiro lugar, um convênio exigiriaa con
cordância da outra parte. No DireitoInternacional
continua até hoje uma tendência das legislações
e das jurisprudências dos tribunais em dizer que
as leis fiscais e as leis monetárias de outros países
não podem ser objeto de apreciação por outros
governos. Em outras palavras, se um cidadão bra
sileirodescumpre uma obrigação fiscale o Gover
no brasileiro procura cobrar-lhe esta obrigação
em corte estrangeira, porque ele lá se encontra,
tal pretensão não será aceita em outros tribunais
porque entendem que questões fiscais devem ser
resolvidas dentro do território do país cujo gover
no é credor desta receita fiscal. Este critério tem
sido quase sempre aplicado também em ques
tões monetário-cambiais. Quando um brasileiro
ou uma empresa brasileira remete para o exterior,
sem autorização do Banco Central, uma impor
tância em moeda forte, está cometendo uma irre
gularidade de natureza monetário-cambial. Se
gundo o Direito Internacional, ou diria melhor,
o Direito das Nações, como se encontra atual
mente, parece-me que encontraríamos muito
pouca ou talvez até nenhuma receptividade da
parte dos outros países em firmar com o Brasil
um convênio desta natureza. E uma informação
que trago a esta Subcomissão.

V. Ex" também apresentou uma sugestáo em
matéria de remessa de lucros. Que se estabeleça
que durante dez anos os lucros das empresas
sediadas no exterior com filiais ou subsidiárias
no Brasil fiquem incorporadas ao capital da em
presa no País.

Peço mil vênias para dizer-lhe que esse proble
ma não é um jurídico, assim fugiriaà minha alça
da e talvez até a razão da minha presença nesta
Subcomissão. Mas, já que se lançou a questão
e convidou-me a respoder, diria a V. Ex" e aos
dignos representantes da Assembléia Nacional
Constituinte presentes a esta sessão que a natu
reza humana sempre foi e continuará sendo pelo
menos estranha. O que é proibido é desejado
e o que é permitido não interessa. Vou tomar
a liberdade de relatar um fato verídico que costu
mo contar em sala de aula quando dou o ponto
sobre ordem pública. Há países onde se pratica
a poligamia até hoje. Um brasileiro,representante
de uma empresa brasileiraque trabalhava em um
desses países, fez íntima amizade com um .clda
dão daquele país e, em um dos encontros, foi-lhe
contado que às quintas-feiras era a noite em que
esse cidadão casado saía de casa sozinho. De
acordo com o costume do país ele, que tinha
apenas uma esposa, tinha o direito - era quase
uma obrigação social- de procurar uma segun
da esposa. Quillta-feiraà noite era a oportunidade
que ele tinha de encontrar-se com moças para
escolher uma segunda esposa. O brasileiro quis
saber o que acontecia nessas quintas-feiras à noi
te; e disse-lhe o estangeiro: "Eu engano a minha
mulher, digo a ela que vou procurar uma noiva,
mas vou jogar bridge com os meus amigos".

Então, verifica-seque quando algo é permitido
perde-se o interesse; quando é proibido fica inte
ressante.

Tenho uma posição em relação à lei de remes
sa de lucros, que poderá ser chocante para algu
mas pessoas. No dia em que o Brasil disser que
o estrangeiro que investe no Brasil em determi
nada empresa, depois de receber os dividendos
e de pagar o Imposto de Renda que todos no
Brasil pagam, estará livrepara remeter os lucros
para fora. Nesse dia, ele deixará de remeter os
lucros para fora. No dia em que não for proibido,
em que a escala do Imposto de Renda sobre re
messa de lucros de 25% der imediatamente um
pulo para 35%, 40% e chegar a 65%, no dia
em que pudermos modificar essa legislação e
dissermos ao investidor estrangeiro que invista
no Brasil,pague o Imposto de Renda regular que
nós brasileiros pagamos e depois será livre para
fazer com os lucros daí advindos o que bem en
tender, a absoluta ou pelo menos a grande maio
ria dos investidores reaplicará o capital no País.
O problema é que, quando começamos a fazer
restrições, a colocar obstáculos, impondo Impos
to de Renda que vaiaté 65% da remessa de lucros,
a coisa ficaproibida. E, quando é proibida, é dese
jada e todos querem o lucro de volta.

Este não é o ponto de vista do Prof. de Direito
Internacional, é um ponto de vista modesto de
um leitor, não muito assíduo, das letras econô
micas.

Quanto a vedar fiança e garantias a empresas
particulares na obtenção de empréstimos exter
nos, sua sugestão é de uma felicidade ímpar, por
que tudo que se puder fazer para que tomemos
emprestado menos dinheiro lá fora é válido.

Tenho um amigo no Rio de Janeiro que, há
cinco anos pediu-me que redigisse um anúncio
em inglês, que queria publicar na imprensa londri
na. Era um apelo aos bancos estrangeiros para
que cessassem de emprestar dinheiro ao Brasil,
porque isso só iriaprejudicar o Brasile os próprios
credores. Expliquei-lheque de acordo com a le
gislação brasileiraesse anúncio poderia, amanhã,
ser considerado como um atentado, não à sobe
rania do País, mas ao crédito do Brasil, configu
rando um crime de lesa-pátria. Portanto, não pude
com ele colaborar e ele não chegou a tomar a
iniciativa. Mas, se alguém tivesse tomado a inicia
tiva, há muitos anos, ele teria feito um grande
favor a todos os brasileiros.De maneira que qual
quer legislação que impeça ou dificultea tomada
de mais empréstimos deve ser bem-vinda. Temos
condições de nos desenvolver sem o capital es
trangeiro emprestado. Talveztenhamos que atrair
inteligentemente os investimentos estrangeiros
para que venham participar do desenvolvimento,
mas o empréstimo é sempre danoso. Esta é uma
sugestão muito interessante, muito bem-vinda.

Quanto ao Tratado de Viena,a sugestão é que
o Brasil,como Governo, indenize, de certa forma,
aqueles brasileirosque foram trabalhar em embai
xadas ou consulados estrangeiros ou as empresas
que trabalhem em serviços para representações
estrangeiras. V. Ex"fala da isonomia, mas há um
outro tipo de isonomia. O que aconteceria se o
Brasil,lá fora, contratasse os serviços de alguém,
e esse alguém insatisfeito processasse a Embai
xada Brasileirano exterior?O Brasil,também sig
natário da Convenção de Viena,apresentaria sua
defesa, dizendo que lá não poderíamos ser pro
cessados, somente em Brasília,na sede do Gover
no. Então, o que as embaixadas estrangeiras fa-

zem com os brasileiros, fazemos lá fora com os
estrangeiros que contratam nossas representa
ções diplomáticas ou consulares. Então, isonomia
existe também deste lado. Se o Governo quer
proteger todos os brasileiros que contratam com
governos estrangeiros no Brasil e depois sofrem
lesões, pessoalmente não vejo nenhum problema.
Mas quando V. Ex" vai adiante e diz que depois
o Governo brasileiro terá direito de regresso con
tra os governos estrangeiros e irá pleitear dos
mesmos o reembolso porque indenizou seu cida
dão, teve prejuízono serviço prestado à sua repre
sentação diplomática, tenho sérias dúvidas. Tal
fato caracterizaria um processo de Governo con
tra Governo e deveria ser levado à Corte interna
cional de Haia, tenho sérias dúvidas se, à luz do
Tratado de Viena,do qual somos signatários, uma
pretensão dessas vingaria. Essa é a dúvida que
levanto. V. Ex" está cuidando de um problema
de Direito Constitucional, que tem repercussão
no DireitoInternacional. Por isso, deveria ser exa
minado à luz do Direito Internacional.

Finalmente, o terceiro ponto que V. Ex" levan
tou, que deixei como último, é sobre a dívida
externa.Só me resta agradecer a V. Ex" e ao Cons
tituinte Francisco Rollemberg pelo estímulo que
me deram, considerando pensável, factível pros
seguir-se nesse estudo, nessas considerações, so
bre eventualmente apresentar na nossa nova
Constituição - nem que sejam nas Disposições
Transitórias, porque é um problema transitório
- a formulação de uma solução que não fique
adstrita apenas ao Poder Executivo,mas que, con
forme formulado na minha sugestão, seja um es
forço internacional do Brasil, resultante da ass0

ciação do trabalho do Poder Executivo com o
Poder Legislativo. Assim,encontraríamos uma s0

lução economicamente factível, e internacional
e juridicamente justa perante as nações e perante
os nossos credores.

De maneira que agradeço por essa receptivi
dade à idéia. Talvez isso me possa servir de estí
mulo para prosseguir na pesquisa e no estudo
que venho fazendo em tomo dessa matéria. Muito
obrigado.

O SR PRESIDENTE(Paulo Macarini)- Con
cedo a palavra ao Constituinte Aluízio Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE ALuíZIO BEZERRA 
Bem, devido ao Congresso de Prefeitos e Verea
dores que se realizaneste instante na Capital,tive
mos de nos ausentar para irmos ao aeroporto
receber alguns Prefeitos da nossa regiã~Havia
formulado em outra oportunidade uma questão
justamente com relação à nacionalidade. Seguin
do um processo histórico, vem-se formando um
conceito de nacionalidade, conferido nas Consti
tuições, no Direito Internacional. É uma forma
de binacionalidade aceita por muitos países e in
serida nas Constituições. Por exemplo na França,
mesmo que um nacional adquira outra naciona
lidade, mantém a nacionalidade francesa e assim
outras Constituições o fazem. Temos casos no
contexto latino-americano. A evolução do proces
so de integração de uma região econômica é
significativa, como é o caso do contexto sul-ame
ricano do Brasil, país com fronteiras, com quase
todos os países sul-americanos. Avançam as dis
cussões, nos foros dos partidos políticos, dos ór
gãos regionais representativos dos diferentes pai-
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ses, em busca da integração latino-americana,
do Parlamento Latino-Americano, no Mercado
Comum Latino-Americano,portanto, na busca da
institudonalização da estrutura econômica e da
legislação sobre os assuntos comuns. Quando
se fala em Parlamento Latino-Americano é numa
referência ao Parlamento Europeu, cuja estrutura
já funciona. Faria uma pergunta ao nobre Profes
sor. Neste momento da Constituinte, temos a
oportunidade histórica de apresentar propostas
sobre as idéias que surgem atualmente no Parla
mento Latino-Americano: da integração, do Mer
cado Comum Latino-Americano, da situação da
dívida externa, de uma série de defesas de interes
ses comuns. No caso da América do Sul, o Brasil
tem fronteiras com quase todos os países - ape
nas com dois não tem fronteira direta, mas os
vínculos se dão como se as tivesse. Seria o caso
de, em relação a esses países sul-americanos,
a essa região geoeconômica da América do Sul,
admitirmos uma proposta constitucional de que
os nacionais dos respectivos países pudessem
também ter dupla nacionalidade. No caso do Bra
sil,tendo nacionalidade brasileira e adquirindo na
cionalidade de um desses países, manteria a du
pla nacionalidade. Isso quando se tratasse dos
países sul-americanos, dessa região geoeconô-'
mica que se estrutura e se institucionaliza.

o SR. JACOB DOLINGER - Ilustre Consti
tuinte Aluízio Bezerra, proposta de possibilitar a
binacionalidade a todos os cidadãos sul-ameri
canos que venham a se naturalizar brasileiros se
chocada, no meu entender, em dois momentos.
O primeiro é que estaríamos inserindo na Consti
tuição uma desigualdade entre os cidadãos do
mundo e os cidadãos sul-americanos. Os primei
ros, pera se naturalizarem brasileiros, deverão re
nuncíer à sua nacionalização originária e os se
gundos, os sul-americanos, poderiam guardar a
sua nacionalidade.

O SR. CONSTITUINTE ALuÍZIo BEZERRA 
Referío-rne à situação de Portugal.

O SR. JACOB DOUNGER - Muito bem, mas
a situação de Portugal é só a de que beneficiamos
os portugueses enquanto estrangeiros, conce
dendo-lhes alguns limitados direitos de cidadania,
como o de voto nas eleições municipais e facilita
mo-lhes a naturalização. Mas, uma vez naturali
zados, no processo de naturalização, o português
há de renunciar à sua nacionalidade portuguesa.
Demaneira que, até hoje, nunca tivemos no Brasil
uma exceção ao princípio de que quem deseja
ser braslleíro deve renunciar à sua nacionalidade
estrangeira. E isso é comum em todos os países
do Continente americano, não só do sul-ame
ricano, como também do norte-americano. Du
rante os últimos três, quatro séculos, o cidadão
que vinha da Europa para os Estados Unidos,
para o Méldco, para os países latino-americanos,
sul-americanos, do ponto de vista sociológico e
até psicológico, cortava suas amarras, suas liga
ções, seus elos com os países de origem, o que
não acontece, necessariamente, quando um cida
dão deixa um país europeu e emigra para outro
país da Europa.

É por isso que encontramos países, como a
Suíça e a França, que admitem que o naturalizado
mantenha sua nacionalidade originária. A reali
dade psicossocial e política do Novo Continente

foi a de atender àquela ânsia de todos os que
vínham do Velho Continente. Depois de viver al
guns anos em nosso Continente queriam abraçar
a nossa nacionalidade. Mas estavam, na verdade,
querendo não só abraçar a nossa nacionalidade,
mas desligar-se das suas origens.

V. Ele'poderia dizerque, assim como nos países
europeus, pela sua proxímídade, admite-se man
ter a nacionalidade originária, admitiríamos essa
nacionalidade originária justamente para os paí
ses da nossa vizinhança.

No caso, viriao segundo ponto. Se defendemos
que todo o brasileiro naturalizado pode exercer
os mais elevados cargos públicos da Nação, exce
tuada a Presidência da República e eventualmente
os cargos de substituição ao Presidente da Repú
blica, como lembrou o Constituinte Francisco Ro
llemberg, então não caberia, nessa mesma Cons
tituinte, - que modifica a nossa tradição das últi
mas duas, três Constituições e abre para todos
os naturalizados o acesso ao Senado, à Câmara,
à governança de Estados - admitir ao mesmo
tempo que um cidadão do Equador, que se natu
ralize brasileiro e mantenha a sua nacionalidade
equatoriana, possa ser deputado, senador, gover
nador de Estado?

Eu me sentiria melhor em restringir ao mínimo
os impedimentos ao brasileiro naturalizado, man
tendo a nossa tradição de que quem se naturaliza
deve renunciar à sua nacionalidade originária.

O SR. CONSmUINTE ALuÍZIoBEZERRA
Retomo este ponto, s6 para complementar, dada
a importância da integração latino-americana, co
mo foi dito aqui, em outra oportunidade, caberia
à população, através da soberania do voto popu
lar, no caso de indicação de um naturalizado, a
não ser nos cargos de Presidente e Vice-Presi
dente da República, - como, de certa maneira,
a Constituição norte-americana estabelece con
ceito desta ardem, diminuindo ao mínimo as limi
tações - selecionar os brasileiros naturalizados
que porventura tenham um brilhante desempe
nho. A criatividade humana e a contribuição para
o desenvolvimento de avanço do progresso social
e econômico do gênero humano, parece-me, não
poderiam ser barradas por um simples critério
limitativodas velhas fronteiras coloniais a que fo
ram submetidos os países latino-americanos, afri
canos e outros. A evolução do processo mundial
coloca o gênero humano, o ser humano, numa
postura bem mais elevada. Assim, a Constituição
que estamos trabalhando deveria refletirum pou
co dessa evolução da consciência do progresso
social e econômico, para que as consciências,
sejam equatorianas, sejam peruanas, sejam chile
nas, sejam argentinas, contribuam para o pro
gresso social de qualquer uma das nações e pos
sam ser respaldadas pela opinião pública. A dimi
nuição, por exemplo, desses critérios formais seria
uma contribuição efetivapara a integração econô
mica, social, cultural, política, científica, técnica
dos países latino-americanos, não somente na
proposta, nos objetivos, nos anseios, mas nas for
mas jurídicas, até no regulamento da convivência
entre os seres humanos, a níveltécnico, científico,
político, cultural, para esse grande trabalho de
integração latino-americana.

É nesse sentido que a nova realidade social,
econômica, cultural e os grandes anseios para

a integração social, econômica, cultural e técnico
científica latino-americana abririam uma oportu
nidade para que nós, a partir do momento em
que temos a soberania de poder decidir, possa
mos dar uma contribuição em que se expresse
essa evolução da compreensão, no caso da nacio
nalidade. E um conceito antigo da estrutura das
formas coloniais dividir, estabelecer fronteiras
sem que muitos critérios sejam apreciados. Con
vivo na fronteira com o Peru e a Bolíviae tenho
desenvolvido várias articulações, num projeto de
nominado Macrorregional Fronteiriço, com o Pe
ru, com a Bolíviae com a comunidade brasileira
fronteiriça.O anseio que observei nas últimas reu
niões é quase de uma integração total. A popu
lação está muito acima dessas concepções, na
integração cultural, na binacionalidade da cultura
fronteiriça. O companheiro Paulo Macarini deve
viver situações semelhantes com seus vizinhos
de-cidades frontei$as. Então, o pessoal da fron
teira vai criando e escrevendo uma outra história,
que deve ser interiorizada para o País, na sua
parte mais distante. E é nesse sentido que, vivendo
essas situações na fronteira, convivendo nas reu
niões com os fronteiriços, sentimos o desapare
cimento do liame onde a fronteira, como linha
imaginária, cria diferenças para o desenvolvimen
to cultural, científico,econômico e social. É nessa
perspectiva que estamos desenvolvendo esse tra
balho, que proponho para estudo e observação.
Um dos itens é o problema da binac:ionalidade,
no contexto latino-americano. Até pela liderança
que o Brasil exerce hoje, embora não tenha muito
ou nada a ver, a política do bom exemplo traz
a reciprocidade no ângulo mais elevado. O Brasil,
com o seu peso maior na América do Sul, ao
puxar para cima o processo da integração, com
proposta mais elevada, está arrastando um exem
pIo para ser seguido pelos outros países vizinhos.

É nesse sentido que coloco a minha questão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Macarini) - Em
nome da Subcomissão, quero externar nossos
agradecimentos ao Prof. Jacob Dolinger e dizer
que foi muito importante e fundamental a sua
contribuição. Chego à conclusão de que o Regi
mento Interno.deveria ter reservado um maior
espaço ao trabalho dessas Subcomissões, nota
damente porque a presença de professores, auto
ridades, personalidades como V. S·, Prof. Jacob
Dolinger, estão a enriquecer o trabalho da Assem
bléia Nacional Constituinte, trazendo e questio
nando pontos fundamentais na discussão da nova
Carta e, acima de tudo, dando a sua contribuição
até mesmo indispensável, neste processo que re
presenta uma nova etapa, um marco extraordi
nário, na vida do Brasil e de todos os brasileiros.
Por isso extemo a V.S·, em nome da Assembléia
Nacional Constituinte, os nossos agradecimentos.
Suas observações, seus ensinamentos, seus pon
tos de vista serão colocados à discussão dos Srs.
Constituintes, na certeza de que iremos redigir
uma Carta que represente o momento político,
econômico e social deste País.

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
reunião, convocando outra, de audiência pública,
para amanhã, terça-feira, às 10 h, quando ouvire
mos o Exm" Sr. Ministro Renato Archer, Ministro
de Estado da Ciência e da Tecnologia.

Está encerrada a sessão.
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7' ReunIio, em 5 de maio de 1987
6' ReunJão de Audiência PúbIca

A!:Js cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala "O1" do Anexo Dda Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internaclonals, sob
a Presidência do Constituinte Roberto D'Ávíla,
com a presença dos seguintes Constituintes:Aluí
zio Bezerra, Vice-Presidente; Sarney Filho, Mau
rício Nasser, José Carlos Grecco, Francisco Ro
Demberg, Paulo Macarini, Manue[ Viana e Milton
Barbosa, membros da Subcomissão e,José Paulo
Bísol,Wagner Lago, José Costa, Haroldo Sabóia
e Edésio Frias. Havendo número regimental o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ata: por solicitação do Senhor ConstituinteSarney
Filho foi dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, sendo a mesma considerada aprovada.
Não havendo expediente a ser lidoo Senhor Presi
dente anunciou a Ordem do Día;Audiência Públi
ca sobre o tema "Soberania Nacional", com o
comparecimento dos seguintes convidados: dia
5, às dez horas, Ministro de Estado da Ciência
e Tecnologia, Renato Archer; dia, 6, às dezessete
horas, representante da União Brasileira de infor
mática Pública, Jorge Monteiro Fernandes e às
dezoito horas, o representante da Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Nelson
Torres Duarte, O Senhor Presidente deu a palavra
ao MinistroRenato Archer, primeiro depoente da
SextaReunião de Audiência Pública.O convidado
fez sua exposição, após o que respondeu a per
guntas formuladas pelos Senhores Constituintes
José Costa, Sarney fllho, Paulo Macarini, Manuel
Vianae Aluízio Bezerra,e de um assistente, através
do Constituinte Roberto O'Ávila, tendo este, no
momento em que apresentou a questão ao visi
tante, sido substituído na Presidência dos traba
lhos pelo Vice-Presidente Aluízio Bezerra. Nada
l1llIis havendo a tratar, às doze horas e trinta e
cinco minutos, o Senhor Presidente agradeceu
ao convidado pelo seu comparecimento e sus
pendeu a reunião, cujo inteiroteor será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o res
pectivo registro datilográfico, no Di6rIo ela As
eemIIIéia Nacional Constituinte, e, para cons
tar, eu, Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, [a
wei a presente Ata que, depoís de lida e aprovada,
seráassinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Roberto D'ÁWa, Presidente.

ConvidadolDepoente: MinistroRenato Archer.
Data da reunião: 5-5-87.

O SR. PRESIOENTE(Roberto O'Ávila) - Ha
vendo número regimental, declaro os trabalhos
da reunião da Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionais. A
Secretária procederá à leitura da ata da reunião
anterior. (E aprovado o pedido de dispensa da
ata.)

Nossa reunião de hoje, com o MinistroRenato
Archer, da Ciência e Tecnologia, versará sobre
o tema "Soberania e Desenvolvimento Científico
e Tecnológico", mais precisamente, reserva de
mercado. .

Passo a palavra, portanto, ao Sr. Ministro, a
quem esta Subcomissão agradece a presença.

O SR. MIN[STRO RENATO ARCHER - Exm°
Sr. Presidente, Roberto O'Ávila, Sr. Constituinte
José Paulo Bíssol, demais Srs. Constituintes, mi
nhas Senhoras e meus Senhores, quero, em pri
meiro lugar, expressar o quanto me sinto honrado
em comparecer a esta Subcomissão da Assem
bléia Nacional Constituinte, que tem sob sua res
ponsabilidade temas de tão grande relevância pa
ra a vida do País.

O conceito de soberania surgiu e se consolidou
concomitantemente com a formação dos Esta
dos Nacionais Europeus. Pensadores como Jean
Bondin, na França, e Thomas Hobbes, na Ingla
terra, construiram a base teórica dessa nova reali
dade social e política. Desde o inicio, o conceito
de soberania, apresentou duas faces, comple
mentares mas destindas: uma externa, que dizia
respeito às relações com outros agentes, isto é
outros Estados Soberanos; e outra interna, que
dizia respeito à relação do Estado com os seus
súditos. Na sua origem; era este aspecto - o
interno - o que mais importava. Na realidade,
a independência dos grandes Estados Europeus
face a outros agentes não estavam em questão,
desde o momento em que a autoridade da Igreja
e do Imperador (do Sacro Império Romano Ger
mânico) claramente não se sobrepunha à dos
monarcas absolutos. Tanto nas teorias de Bodin
como nas de Hobbes, tratava-se sobretudo de
afirmar a autoridade suprema do soberano sobre
os senhores feudais, ou seus remanescentes, as
segurando a unidade da nação e do pacto social.

Com as idéias líbertárlase democráticas, o foco
da soberania muda de posição. Não mais o Rei,
mas a nação, ou, como queria Rousseau, o povo
passa a ser o depositário da soberania. A Revolu
ção Francesa vai encarnar esses novos ideais.
As mesmas idéias, espalhadas por outros povos
da Europa, terão, como conseqüência, os movi
mentos nacionalistas responsáveis pela desagre
gação de unidades políticas arcaicas, como o lrn
pério Austro-Húngaro e a reaglutinação de entida
des subnacionai sem novos Estados-Nação, re
sultando na Alemanha e na Itália Moderna. Já,
aí, as duas faces do conceito de soberania apare
cem em sua íntima complementaridade, com
maíor relevo, entretanto, para o aspecto externo:
o direito inalienável de cada povo de constituir
Estado independente e de decidir sobre seu pró
prio destino. É esta idéia que será a força motriz
dos movimentos de emancipação nacional das
colônias européias da Ásia e da África, como o
havia sido, a partir do final do século XVIII, no
Continente americano.

Embora a idéia de soberania tenha convivido
com diferentes regimes políticos e formas de or
ganização social, é nítido que, a partir da Revolu
ção Francesa, se universalizaa concepção de que
o povo é o depositário último do poder soberano.
E não são poucos os autores que identificam tal
poder com a faculdade [egislativa. Assim,Tocque
ville, por exemplo, ao analisar a repartição de po
deres na então jovem democracia norte-ameri
cana, situa no Congresso o "locus" onde se ex
pressa a soberania da Nação. Mesmo na Inqla
terra, onde o formalismo monárquico pesiste, tal
identificação do poder soberano com a faculdade

legislativatransparece na figura do King in Par
Uament. Essa visão do Legíslatívocomo deposi
tário da soberania será relevante quando exarní-.
narmos certas situações concretas da etualídade,"

D

Quando o conceito de soberania foi elaborado,
ao longo dos séculos XVI e XVII, ele vinha dar
consistência jurídica a uma realidade existente.
Vistasob a ótica de sua face externa, a soberania
não sofria grandes contestações. A História dos
países do Terceiro Mundo é diferente. Aqui, o
conceito jurídico precedeu, em muitos aspectos,
à realidade sócio-política. Até hoje, lutam estas
nações - e lutamos nós - para dar substância
concreta às noções de independência e sobera
nia. Não cabe, aqui, recapitular toda a História
das lutas desses países pelo livre uso de seus
recursos naturais e por tratamento soberano ao
capital estrangeiro. O fato mesmo de que tais
nações sintam necessidade de reiterar inúmeras
vezes, nos mais variados foros e documentos,
seus direitos soberanos em relação a estes e ou
tros temas é uma demonstração cabal da fragi1i
dade de suas estruturas. Em outras palavras, em
nossos países, a soberania necessita não apenas
de ser defendida; em muitos aspectos, ela tem
de ser construída. O conceito jurídico nos oferece
o escudo com o qual podemos e devemos prote
ger-nQs,a fim de fortalecermos nossas estruturas
sociais, políticas e econômicas. Valedizer,o con
ceito de soberania é para nós não apenas uma
figurajurídica, mas um conceito operacional, pro
fundamente ligado ao processo de desenvoM
mento.

Paralelamente ao movimento de emancipação
dos povos submetidos ao jogo colonial, outras
tendências da HistóriaContemporânea têm atua
do no sentido de enfraquecer, ao menos na apa
rência, o conceito de soberania. A experiência de
duas guerras mundiais, que espalharam enormes
sofrimentos por grande parte da humanidade, e
a atribuição desses conflitos à exacerbação de
sentimentos nacionalistas levaram muitos pensa
dores e estadistas a pugnarem por alguma forma
de governo mundial, da qual a Uga das Nações
e, depois, a Organização das Nações Unidas se
riam os precursores. E inútil especular o quanto
de idealismo e o quanto de interesse próprio das
grandes potências estavam por trás dessas idéias.
O fato indiscutívelé que nos encontramos muito
distantes de qualquer forma de organização jurídi
co-política, a nívelmundial, que disponha efetiva
mente dos atributos do Estado.

Mesmo a nível regional, onde os progressos
foram maís notáveis - sobretudo na Europa 
são conhecidos os entraves a uma união que
transcenda a aspectos puramente econômico-co
merciais. Mesmo em relação a estes as limitações
são evidentes. DeDeGaullea Miterrand,a França
não abre mão de sua soberania e o mesmo ocorre
- com maior ou menor dose de retórica - no
caso das demais integrantes da CEE.

Há entretanto, outros fatores de natureza eco
nômica que, indiscutivelmente, ameaçam a sobe
rania dos Estados, embora não devam ser encara
dos, necessariamente, como um progresso. Co
mo tais fatores estão intimamente ligados ao de
senvoMmento da tecnologia e à forma de sua
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apropríaçêo, a nível internacional, convém que
nos detenhamos sobre eles.

A vinculação entre desenvolvimento econômi
co e desenvolvimento tecnológico tomou-se mais
nítida a partir do segundo pós-guerra. Ficou claro,
então, que as potencialidades de expansão por
meio de um processo extensivo de incorporação
de novas áreas e populações do sistema econô
mico de mercado se haviam praticamente esgo
tado. As novas teorias econômicas prevalecentes,
e que tinham como pano de fundo a catástrofe
de duas conflagrações mundiais, apontavam tam
bém no sentido de uma menor compartimen
tação dos mercados, o que impunha aos partici
pantes do novo concerto internacional um au
mente progressivo da produtividade. Vale dizer,
uma incorporação cada vez mais rápida de novos
processos e novos produtos à atividade econô
mica.

R~listra-se também, a partir da década de 60,
outra tendência que iria ter grande impacto no
ordenamento econômico internacional, a saber:
a crescente multinacionalização das grandes cor
porações. A competição internacional, até então
limitada aos fluxos de importação e exportação,
desloca-se para o interior do mercado em disputa,
tomando ainda mais acirrada a concorrência.

Entre os países desenvolvidos, o Japão é preci
samente o país que despontava já como o grande
competidor potencial, que permanece relativa
mente imune a essa multinacionalização e resiste
às várias tentativas de abrir sua economia aos
investimentos estrangeiros. A luta da IBM e da
HewlEtt Packard para se instalarem naquele país,
o que só conseguiram após muitas concessões
e uma espera de sete anos e, mesmo assim, num
momento em que o Japão já se sentia forte para
enfrentar sua concorrência, é um dos exemplos
cítedos com maior freqüência dessa política, que
teve 11 sua frente a ação decidida do Ministério
da Indústria japonês, o poderoso MITI.

Nál> é só mera força organizacional ou a supe
rioridade de sua base econômica que dão condi
ções às multinacionais de competir dentro do
mercado de seus rivais. Numerosos estudos de
monstram que o fator chave na competitividade
dessas empresas é a sua capacidade - ensejada
pelas economias de escala de que gozam - de
permanentemente lançarem produtos e proces
sos. Em outras palavras: a inovação tecnológica.

É claro, entretanto, que essa nova forma de
organização da produção não atua necessaria
mente a favor dos países em desenvolvimento.
Se, por um lado, a soberania nacional é vista do
ângulo das empresas multinacionais, como uma
barreira irracional à expansão dos seus negócios,
do ponto de vista das nações em desenvolvimento
é o exercício dessa soberania que permite a desti
nação de seus escassos recursos segundo suas
prôprtasprioridades. Para nossos países, à lógica
do mercado sobrepõe-se a lógica do desenvol
vimento, com todas as suas implicações: sociais,
econômicas e políticas.

Se as novas formas de produção, baseadas em
intenso desenvolvimento científico e tecnológico,
criam situações de desafio à soberania dos países
em desenvolvímento, é necessário que estes sai
bam, por outro lado, tirar desse desafio todo o
proveito possível, invertendo os sinais da equação.
Para isso, não basta uma atitude defensiva face
às investidas externas. É necessário um decidido

esforço interno para a promoção do desenvol
vimento científico e tecnológico. Seria interessan
te notar que países desenvolvidos como, por
exemplo, os Estados Unidos, nos dois últimos
anos, mudaram a sua atitude publicamente em
relação aos problemas do desenvolvimento cientí
fico. Recordaria que dois anos atrás, por ocasião
do início do segundo período do Governo do Pre
sidente Reagan, o Secretário de Estado George
Shultz escolheu a Academia de Ciências dos Esta
dos Unidos para pronunciar um discursso, no qual
anuncia a disposição do Governo dos Estados
Unidos de investir maciçamente no desenvolvi
mento científico-tecnológico. Bastaria lembrar
que até era divulgado e destacado o fato de que
80% dos recursos destinados a pesquisas nos
Estados Unidos provinham de fontes privadas,
e apenas 20% provinham do Estado. Nesse dis
curso, o Secretário de Estado George Shultz
anuncia que, a partir daquele ano, os Estados
Unidos estariam investindo 3% do seu Produto
Interno Bruto em pesquisas científicas e tecnoló
gicas. Dizia que 3% desse bruto representavam
naquele ano, 101 bilhões de dólares - valor qua
se igual ao da nossa dívida externa. Anunciava
ele ainda que, para que os Estados Unidos pudes
sem manter a sua prosperidade, sua segurança
e sua liderança, era fundamental essa mudança
de atitude. O investimento que os Estados Unidos
fazem hoje já é da ordem de 109 bilhões de dóla
res, correspondendo a 2,99% do Produto Interno
Bruto americano. E os países desenvolvidos in
vestem nas seguintes proporções: República Fe
deral da Alemanha, 3,2% do Produto Bruto; o
Japão, 2,87%; o Reino Unido, 2,58%; a França,
2,38% e a União Soviética, 4,74%. A fonte é a
revista ''White Paper", do governo japonês.

As relações entre os Estados Unidos e a Europa,
de um lado, e entre os Estados Unidos e Japão,
de outro, ilustram as tensões que resultam da
nova forma de divisão internacional do trabalho,
em que o conhecimento passou a ser o elemento
fundamental.

E como se configura esta nova divisão? Parece
claro que as grandes economias industriais vão
aos poucos modificando o seu perfil, no qual o
setor de alta tecnologia e serviços sofisticados
ganham uma importância crescente. Apesar das
resistências dos trabalhadores e empresários de
setores tradicionais, como o siderúrgico e o de
bens de consumo, é nítida a tendência, inclusive
por parte dos governos, de favorecer cada vez
mais aquelas áreas onde se concentram os maio
res esforços de pesquisa e desenvolvimento. A
teoria econômica sempre distinguiu entre setores
intensivos de capital e intensivos de trabalho (ca
pital intensive labour intensive). Uma nova cate
goria começa a ser reconhecida, a das atividades
intensivas em conhecimento (knowledge inten
sive). E é justamente essa que as nações mais
avançadas buscam reservar para si na nova or
dem internacional que está criando.

Não se trata, aqui, de mera constatação teórica
baseada em tendência ou análise estatistica. E
da própria ação dos países desenvolvidos, clara
mente expressa por seus lideres, que decorre a
convicção de que se está elaborando uma nova
agenda internacional de negociação, na qual,
mais uma vez, se joga o nosso destino como
participantes ativos de um novo modelo ou como

integrantes de uma periferia, eternamente conde
nada à pobreza e à dependência. Joga-se, em
outras palavras, a nossa soberania.

Há pouco mais de seis meses, realizou-se, em
Punta deI Este, uma importante conferência co
merciai internacional, que reuniu as Partes Con
tratantes do Gatti - Acordo Geral de Tarifas e
Comércio.

Esta Conferência, a par dos objetivos tradicio
nais de liberação de comércio de bens, teve na
sua agenda algumas novidades, que no jargão
técnico daquele organismo foram classificadas
como "Novos Temas", a saber: serviços, investi
mentos, propriedade, intelectual e alta tecnologia.
No fundo, o que se procurava obter era a aceita
ção da idéia de que concessões, na área comer
cíal, como redução de tarifas, eliminação de cotas
etc., tradicionalmente negociadas por benefícios
de natureza semelhante, pudessem ser compen
sadas por vantagens nas quatro áreas citadas,
consolidando e reforçando posições atualmente
existentes. Do ponto de vista das nações em de
senvolvimento, isto significaria a renúncia ao in
gresso nos setores mais dinâmicos da economia
internacional e a resignação a uma posição de
receptores de bens e serviços de alta densidade
tecnológica, pelos quais, é claro, continuariam a
pagar royalties ou taxas equivalentes, quer de
forma direta, quer de forma indireta, embutidas
nos preços dos produtos. Os mesmos fatores que
historicamente nos conduziram à dependência e
à marginalidade seriam, assim, consolidados em
novo patamar. Um gigantesco Tratado de Me
thuen, envolvendo não apenas Inglaterra e Portu
gal (e tecidos por vinhos), mas todo o mundo
desenvolvido e subdesenvolvido, estaria, assim,
sendo esboçado, contemplando uma repartição
do trabalho, que atribuiria aos primeiros as ativida
des intensivas de conhecimento e, aos segundos
em graus diversos, as intensivas de trabalho, se
jam elas agricolas, extrativas ou, inclusive, manu
fatureiras.

Quanto aos setores intensivos de.capítal, parte
deles poderia até ser transferida para os países
em desenvolvimento, desde que garantida a pos
sibilidade de manter-se sua propriedade - vale
dizer, o controle - a partír dos países desenvol
vidos. É este, aliás, o sentido da discussão em
torno do "Direito de Estabelecimento" - tópico
central que as nações desenvolvidas, especial
mente os Estados Unidos da América, gostariam
de ver consagrado nas atuais rodadas de negocia
ções, as chamadas "Uruguay Rounds", que ora
se desenvolvem em Genebra.

Deve-se registrar que, embora os objetivos aci
ma descritos não tenham sido totalmente alcan
çados em Punta deI Este, devido principalmente
à resistência de países como o Brasil e a índia,
os países mais adiantados provavelmente não de
sistirão facilmente do seu intento de lograr um
amplo acordo, que torne viável essa nova ordem
internacional. Declarações dos seus principais lí
deres, bem como a atitude dos delegados em
Genebra e em reuniões bilaterais, demonstram,
sobretudo, no que se refere aos Estados Unidos,
que a liberalização de regras sobre investimentos
e serviços e a adoção de padrões uniformes de
proteção à propriedade intelectual seguem sendo
objetivos centrais da política econômica da maior
potência industrial do mercado ocidental.
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Além dessas ações multilaterais, os países de
senvolvidos, em especial os Estados Unidos da
América, têm-se valido de ações que eles cha
mam de bilaterais, mas que, na verdade, são unila
terais, com o objetivo de abrir mercados e modi
ficar políticas de países em desenvolvimento. A
rationale para essas ações encontra-se em vários
estudos e documentos governamentais, e foimui
to bem resumida no relatório intitulado "Compe
tição Internacional em Tecnologia Avançada: De
cilIõespara a América", elaborado por um grupo
de eminentes personalidades do mundo ernpre
SIIilII e acadêmico norte-americano. Dado o inte
ressedesse documento, cito a seguir alguns tre
chos:

'''A Teconologia Avançada tem sido chamada
de o combustivel da economia. Novastecnologias
- como microeletrônica, desenho assistido por
computador e manufatura assistida por compu
tador, robótica e técnicas computacionais avança
das - desencadeiam um surto de crescimento
econômico ao aumentar a produtividade do traba
lho. Asegurança militar baseia-se em tecnologias
pioneiras para sistemas de defesa..."

E mais adiante: 'Tecnologias utilizadas em sis
temas de defesa podem com freqüência ser ex
ploradas comercialmente. Circuitos Integrados de
AltaVelocidade,telecomunicações de base digital
e novos materiais de alto desempenho foram to
dos desenvolvidos com objetivos de defesa ou
espaço e têm desdobramentos (spin-ofss) co
merciais". Encerro as citações.

Estabelecida a vinculação entre desenvolvi
mento tecnológico e segurança nacional, o relató
rio passa a examinar as alternativas econômicas
para as empresas norte-americanas. E nesse con
texto afirma (cito textualmente):

"A mais nova área para competição interna
cional em indústria de tecnologia avançada é o
Terceiro Mundo. Vendas aos países de industria
lização recente - Brasil, Coréia, México,Taiwan,
etc., são um determinante poderoso do sucesso
na competição internacional em tecnologias
avançadas" (fim da citação).

Compreende-se, assim, que qualquer tentativa
de nações em desenvolvimento, como o Brasil,
em promover a sua própria capacitação em seto
res de alta tecnologia, seja percebida como inacei
tável desafio.

Na realidade, há alguns aspectos desse proce
dimento. Recentemente, os Estados Unidos proi
biram a importação de máquinas e ferramentas,
provenientes de Formosa, da Alemanha e de al
guns outros países da Comunidade Européia, sob
a alegação de que a Segurança Nacional exigia
essa proteção do mercado americano. E eu lem
braria que o Gatt admite que se faça a reserva
de mercado por três razões: uma, segurança na
cional-art. 21 do Tratado do Gattque me referi;
a outra proteção de indústrias nascentes - art.
18 do Tratado do Gatt, caso invocado pelo Brasil;
e a terceira para defender o balanço de paga
mentos.

A adoção pelos Estados Unidos, dessa atitude
no caso das máquinas e ferramentas, é seguida
de uma série de problemas semelhantes.

O conflítorentre os Estados Unidos e o Japão,
que todos temos visto na imprensa, resultou de
um fato extremamente curioso e importante. No
mês que antecedeu as eleições no Japão, 05 Esta-

dos Unidos negociaram intensamente com aque
le País um acordo sobre semicondutores (chips),
peças fundamentais para os computadores do
mundo inteiro. O que os Estados Unidos propu
seram ao Japão se resume no seguinte: o Japão
se obriga a elevar em 30% os preços dos seus
produtos industriais para que os Estados Unidos
possam competir com o Japão, e, em seguida,
a ceder aos Estados Unidos 20% do seu mercado.

Esse acordo foi assinado e as conseqüências
foram a1tamentes contraditórias. Muitas empresas
americanas compravam diretamente do Japão os
seu semicondutores, o que lhes permitia competir
no mercado internacional, comprando produtos
30% mais barato do que os produtos americanos.
A elevação do produto em 30% colocou essas
empresas americanas fora do mercado. Aadoção
de um preço 30% mais alto na Europa pelo Japão
e pelos Estados Unidos mereceu uma reação da
Comunidade Econômica Européia contra a carte
lização dos produtos essenciais para todos os
computadores do mundo, porque as duas fontes
desses produtos são os Estados Unidos e o Japão.
Na Inglaterra, por exemplo, ocorreu o fato mais
citado: a violação do acordo de semicondutores
entre o Japão e os Estados Unidos. É que uma
firma japonesa, minoritariamente associada a
uma firma inglesa, continuou a vender seus chips
pelos mesmos preços que vendia antes. Isto foi
considerado uma violação do acordo, resuItando
daí a aplicação de retaliação dos Estados Unidos
contra o Japão.

Há, ainda, um fato ocorrido recentemente, que
caracterizou muito bem a política do faça-o-que
digo-mas-não-faça-o-que-faço. A empresa ameri
cana Fairchild-quetem 43% dos seus contratos
com o Departamento de Defesa dos Estados Uni
dos, foi vendida à Fujitsu, japonesa. E o Governo
americano, pela palavra do seu Secretário de Co
mércio, Balbridge, e do Secretário da Defesa, de
clarou que a venda dessa empresa a uma empre
sa japonesa representa uma violação, um desres
peito ao interesse americano. Então estamos as
sistindo o quê? Estamos assistindo à proteção
do mercado dos Estados Unidos nessa área, exa
tamente o que nos estão pedindo insistentemente
que não façamos.

Reserva-se mercado lá, mas não se permite
reserva de mercado aqui, mesmo que essa reser
va esteja explicitamente autorizada pelo único tra
tado internacional, ao qual nos vinculamos, o Tra
tado do Gatt

Gostaria de enfatizar que a reserva de mercado
tem sido feita ao longo da história por todos os
países em desenvolvimento. ARússia fechou suas
fronteiras ao mercado internacional quando, em
1917, fez sua revolução. Os Estados Unidos fe
charam suas fronteiras, no período l:Ia sua indus
trialização, contra a indústria inglesa, o celébre
isolacionismo, historicamente conhecido como
harmltonlano, A própria Inglaterra, quando come
çou a fabricar relógios, fechou suas fronteiras,
à entrada de relógios fabricados na Holanda. Essa
prática vem sendo sucessivamente adotada por
todos os países em fase de desenvolvimento.

É dentro desse contexto que deve ser vista a
ação iniciada pelo governo norte-americano con
tra a política brasileira de informática, sob a égide
da Seção 301, da lei de comércid daquele País.
Essa ação foiempreendida pelos Estados Unidos,
no dia 7 de setembro de 1985. E foi precedida

por um fato: poucos dias depois de tomar posse
o Presidente José Sarney, o Ministro do Exterior
de então, Olavo Setúbal, convidou-me a ir ao \ta
marati para tomar conhecimento de um fato que
parecia extremamente grave: é que desde janeiro
encontrava-se sobre a mesa do Ministroum pedi
do americano, tipo que se chamava frlendly taIk,
uma conversa amigável, a respeito da política de
informática. Em face dos meses de atraso, o Mi
nistro Olavo Setúbal temia que isso provocasse
alguma dificuldade, mas depois de alguma dis
cussão, como estávamos fundamentados no Tra
tado do GATT, do qual n6s e os Estados Unidos
éramos signatários, aceitamos. E, se não me en
gano, no dia 5 de junho de 1985, realizou-se o
primeiro encontro do GATT, onde ficou eviden
ciado que o Brasil tinha legítimo direito de fazer
a proteção pelas razões invocadas.

Então chamamos a atenção, naquela ocasisão,
para o seguinte fato: a indústria de informática
no Brasil nasceu praticamente em 1977, com no
ve empresas de informática, três nacionais e seis
estrangeiras. O mercado interno naquele ano era
de 200 milhões de dólares. As três empresas bra
sileiras possuíam 1.8% desse mercado e as seis
estrangeiras 98.2%. A partir daí, até 1984 -, isso
se passava em junho de 1985 - as empresas
estrangeiras no Brasil cresceram em número, em
receita e em participação do mercado. Cada em
presa estrangeira cresceu em média 15% e as
nacionais cresceram 35%. E, para dar o quadro
de então, havia cerca de 250 empresas nacionais
e perto de 25 estrangeiras. Isso em plena vigência
da reserva de mercado que ainda não fora legal
mente aprovada pelo Congresso, mas estabele
cida pela política adotada pelo Governo do Gene
ral Figueiredo, tinha permitido o crescimento do
número de empregos. Em dezembro de 1986
o Brasil tinha mais ou menos 323 empresas na
cionais de informática e cerca de 37 empresas
estrangeiras. Potanto, crescera o número de em
presas estrangeiras e nacionais. Ainda,em dezem
bro de 1986 o mercado interno brasileiro era de
3 bilhões de d6lares, ou seja, crescemos de 200
milhões para 3 bilhões de dólares num espaço
de 9 anos, exatamente no momento em que o
Brasil atravessou um período de recessão econô
mica, com crescimento negativo da sua econo
mia.

Nenhuma atividade econômica neste País cres
ceu nessa proporção. E mais, nos deu possibi
lidade de acesso a uma ferramenta absolutamen
te essencial a qualquer forma de desenvolvimento
científico,tecnológico, social, para modernização
da sua indústria, etc. Nós sabemos perfeitamente
que a informática não é um fim, mas um meio
que nos possibilita desenvolvimento científico e
tecnológico, sem os quais estamos fora da com
petição e da participação. Essa reunião no Gatt
terminou com o reconhecimento de que o Braisl
se comporta dentro dos limites dos seus compro
missos internacionais. Ela foi realizadora em ju
nho e em setembro a surgiu a Seção 301, decla
rada pelo Presidente Ronaldo Reagan. Aquele di
ploma legal, o rade Act, a lei de comércio dos
Estados Unidos, que está sendo revisto para tor
nar-se mais vigoroso, prevê, em sua essência, a
possibilidade de o Presidente dos Estados Unidos
vira adotar retaliações, em qualquer área ou setor,
contra paises que sigam políticas e práticas que
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os próprios Estados Unidos considerem restri
ções injustas ou irrazoáveis ao seu comércio. O
importante a notar aqui, é que as medidas previs
tas na Seção 301 se verificam à margem de com
promissos assumidos em foros multilaterais co
mo o Gatt, não só em função do âmbito cobertd
não só o comércio de bens, serviços, investimen
tos Oll qualquer outra atividade econômica, como
em função do processo que se desenvolve segun
do os parâmetros intemos da lei americana.

Em outras palavras, numa atitude típica de su
perpotência, os Estados Unidos erigem-se em
parte e juiz de um mesmo processo. Valeria a
pena recapitular, em linhas gerais, o que se tem
chamado de contencioso Brasil-Estados Unidos.
Só para dizer que na área de informática, além
da reunião do Gatt em junho, o Brasil, a partir
da declaração em setembro, resistiu à idéia da
aceitação da Seção 301, porque, em resumo, ela
é uma declaração unilateral do Presidente dos
Estados Unidos que se segue a um procedimento.
Que procedimento é esse? O país ou a parte acu
sada de violação dos interesses dos Estados Uni
dos tem um prazo para se defender. Em seguida,
independentemente da defesa apresentada, há
um inquérito estabelecido intemamente nos Esta
dos (lnídos, no qual a pessoa é chamada a depor.
Se depuser e ao fmal- há um prazo de 6 meses
para o Presidente dos Estados Unidos decidir se
ele aplica ou não retaliações - a pessoa for consi
derada injustiçada, terá de contratar um advogado
nos Estados Unidos para defendê-Ia junto à Corte
Suprema. Eu chamaria a atenção para o fato,
absolutamente extraordinário da aplicação de
uma lei, de outro país, intemamente, em seu país.

Ao:; Srs. Constituintes eu pediria uma especial
atenção para este tipo de problema. Mais adiante
nós veremos o seu retomo às nossas dificuldades.
Recusamos todas as conversas por decisão sábia
do Presidente da República que resolveu - fiz-lhe
uma carta, inclusive, em caráter pessoal - que,
enquanto durasse o seu Govemo, não permitiria
auditoria estrangeira no País. Em seguida, depois
de um longo debate, tentando solucionar esse
problema pelo diálogo, entendeu-se que fosse,
em um encontro conosco, excluída a referência

, à Seção 301, que não poderíamos aceitar, e esta
riamos dispostos a continuar o diálogo.

E em 4 de fevereiro de 1986, realizou-se em
Caracas um encontro com as autoridades ameri
canas onde procuramos mostrar que as empresas
emertcenas haviam-se expandido em nosso País.
Já àquela altura, sabíamos que a subsidiária mais
lucrativa da IBM no mundo, a mais importante
empresa de informática dos Estados Unidos era
a sua subsidiária brasileira, que existe no País há
74 anos. Outras empresas importantes como a
Hewíet Packard, a Texas, a Borroughs e outras
eram altamente lucrativas no Brasil, todas esta
vam 'em expansão a taxas superiores ao cresci
mento da economia.

Essa reunião foi altamente insatisfatória, por
que inclusive foram mencionados os valores pelos
quais os Estados Unidos entendiam ter sido preju
dicados no seu comércio, e a cifra de 14 bilhões
de dólares era a estimativa do prejuízo imposto
àquele pais pela lei de reserva de mercado, até
o final do prazo estabelecido por lei.

Em seguida, tivemos duas reuniões sucessivas
em Paris. Depois do encontro de Caracas, recebe-

mos a visita do Subsecretário de Estado, White
head, com quem mantivemos duas horas de con
versa, em que insistentemente enfatizamos que
a lei de reserva de mercado, além de possibilitar,
como vinha fazendo o desenvolvimento brasileiro,
não infligia prejuízos às empresas norte-ameri
canas; ao contrário. Pedimos, então, encarecida
mente, que nos fossem indicados quais essas em
presas e quais os prejuízos específicos. Surgiram
algumas informações que foram imediatamente
consideradas. A Lei de Informática sabiamente
aprovada pelo Congresso Nacional estabelece
que os direitos adquiridos são respeitados. Todas
as empresas que já existiam no Brasil antes apro
vação dessa lei pelo Congresso, em outubro de
1984, permaneceriam com o direito de continuar
fabricando esses produtos, mas teriam de se res
tringir apenas a esse, a partir daí. Não haveria,
portanto, autorização para fabricação de outros
produtos. Em face desse entendimento, como
é permitido a firmas estrangeiras instalarem-se
no Brasil para a fabricação de produtos para os
quais nossa indústria não está capacitada, seria
perfeitamente lógico dar a essas empresas o direi
to de fabricarem produtos de ponta muito além
da capacidade das nossas empresas.

Fizemos esses acordos, e foram sanadas as
únicas queixas válidas. Isso aconteceu no primeiro
encontro de Paris. Tivemos outros encontros e
neles delineou-se perfeitamente que as alegações
feitas resumiam-se a dois problemas: um relativo
a investimento, um problema dos Estados Unidos
com o Japão, a Comunidade Econômica Euro
péia, os países do sudeste asiático e o resto do
mundo, não somente com o Brasil, mas um pro
blema decorrente do conflito estabelecido pela
legislação norte-americana. O outro é quanto a
questão de proteção jurídica do software - e
há, no momento, na Câmara dos Deputados, um
projeto enviado pelo Presidente da República, em
dezembro do ano passado, sobre isso.

Gostaria muito de colocar esse problema à luz
da evolução da política de informática brasileira,
sabiamente concebida. Ela nasceu no instante
em que assistimos a um aviltamento dos preços
da tecnologia, como resultado do choque entre
os Estados Unidos e o Japão e ao aviltamento
do mercado. O Brasil não teria capacidade de
entrar nesse tipo de competição, mas encontrou
o único caminho possível: vulgarizar o uso do
computador, comparando a tecnologia que esta
va com preço aviltado no mercado intemacional.

Para entrar na área da microeletrônica, era pre
ciso escala de mercado, e não poderíamos preten
der entrar nessa luta de gigantes. De tal sorte
que, hoje, no mundo, só dois países fabricam
grandes computadores e chips em larga escalar:
Estados Unidos e Japão. Ninguém pôde competir
com eles. Por isso o Brasil entrou no caminho
da produção de microcomputadores.

Hoje há um documento do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos, publicado em no
vembro do ano passado, no qual se examina o
mercado mundial de informática na área de mi
crocomputadores. Lê-se textualmente nesse do
cumento que o maior mercado de microcompu
tadores do mundo é o dos Estados Unidos, que
vem crescendo à razão de 15% ao ano; o segundo
é o JoPio, que cresce 22% , o terceiro é a Alema
nha, que c:resce 33%, o quarto é a Inglaterra,

que cresce 32%, o quinto é a França, que cresce
33% o sexto é o Brasil, que cresce 74% , o sétimo
é a Itália. Diz também o documento que, "man
tidas as taxas de crescimento até o fim da déca
da", ou seja, por três anos, "o Brasil terá ultrapas
sado a Alemanha, a França e a Inglaterra e será
o terceiro maior mercado do mundo na área de
microcomputadores,"

Há um detalhe curioso. Dizemos que nosso
mercado é de 3 bilhões de dólares. Esse docu
mento identifica um mercado de 8 bilhões de
dólares no Brasil.A definição de material de infor
mática feita pela lei é que restringe a esse nível.
Mas, se introduzirmos toda a indústria eletrônica
nesse processo, verificaremos que a indústria de
informática no Brasil, que nasceu em 1977, ultra
passa a indústria automobilística este ano.

Importa ressaItar, independentemente do resul
tado final das conversas, que o Brasil nunca acei
tou discutir o assunto sob a égide da lei norte-a
mericana de comércio, o que constituiria uma
inadmissível quebra de nossa soberania.

O último ponto que gostaria de abordar aqui
refere-se às restrições impostas pelos países de
tentores de tecnologia ao seu uso por parte, dos
países que venham a importá-la. É esse um ponto
ao qual o Govemo dos Estados Unidos tem dado
enorme importância e fazparte inclusive, de textos
legais norte-americanos, notadamente o Export
Adminlstratlon Act. Como resultado de dispo
sitivos legais e da política de governo, tem-se exi
gido dos países que importam bens e serviços
de alta tecnologia compromissos com relação ao
uso dessa tecnologia. Na prática isso significa o
cerceamento da soberania dos Estados. Tais
compromissos vão desde a não-reexportação até
a limitação e controle do acesso e a proibição
de certos usos.

Vou traduzir isso com precisão. No ano passa
do, 1986, várias empresas brasileiras pediram li
cença à SEI, que deu permissão, para importar
supercomputadores IBM30/90. Alguns dias de
pois da aprovação pela SEI, a IBMprocurou-nos
para dizer que, infelizmente, não poderia exportar
esses computadores para o Brasil, dada a dispo
sição da legislação aqui existente. A não ser que
o Brasil assinasse um acordo com os Estados
Unidos, pelo qual se comprometeria a: 1°) não
reexportar esses computadores; 2°) não permitir
o acesso a esses computadores de pessoas que
não tivessem um clearance do Departamento
de Comérico dos Estados Unidos; 3') esses com
putadores não poderiam ser utilizados para cripto
grafia, energia nuclear, mísseis, foguetes, cálculos
nesse sentido. Como percebem V.Ex'5, ninguém
tinha poder constitucional para garantir uma coisa
dessas. Em face disso, o Presidente nomeou um
grupo de Ministérios para estudar esse assunto
e aprovou uma exposição de motívos desse gru
po, dizendo que o Brasil não assinaria esse acordo
genérico, pelo qual se comprometeria a cumprir
essas exigências.

Para dar a V.Ex'" uma idéia da gravidade disso,
recentemente, na Inglaterra, verificou-se-w:n fato
que está publicado no lívro Trade WIU'II, do'5r.
Carrel. Em carta dirigida à Primeira-Ministra M,br
garet Thatcher, ele denuncia que companhias in
glesas que concordaram em aceitar essa legisla
ção tíveram a surpresa de verificar que as pessoas
às quais se permitiu acesso a esses computadores
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não podiamsair em férias naquele País sem per
missãodo Departamento do Comércio dos Esta
dos Unidos. Os ingleses, ociosos de sua liberdade
individual,fIZeram uma tempestade em tomo de§
se fato, mas, na realidade, o mais grave é que
nesse livrose conta como se chegou a essa situa
ção na Inglaterra. Este País, que tem toda a Infra
estrutura científica e tecnológica para produzir
computadores, não os produz, assim como outros
países da Europa. Só os Estados Unidos e o Japão
produzem os maio frames, os grandes compu
tadores.

Eu chamaria a atenção de V. Ex', para este
assunto. O Presidente decidiu não aceitar. Pois
bem, este ano, voltamos ao mesmo problema.
A Petrobrás precisou comprar um computador
30/90 e, outra vez,as exigências se fizeram.Agora
já se acertaria e a assinatura do Presidente da
República no acordo poderia ser substituída pela
do Ministro das Minas e Energia, o que, à luz
do Direito Internacional, seria completamente im
possível. A submissão do País a interesses ou
à legislação de países estrangeiros é um assunto,
a meu ver, extremamente delicado, e interessa
fundamentalmente aos Srs. Constituintes, sabe,
por exemplo, como regular a aplicação de leis
estrangeiras no País. Pareceu-me extremamente
importante chamar a atenção desta Subcomissão
para esse aspecto fundamental.

Para encerrar, afirmo que uma nação científica
e tecnologicamente fraca é uma nação que tem
sua soberania ameaçada.

Eu gostaria de dizer que o País, nesses dois
anos de criação do Ministério da Ciência e da
Tecnologia, tem tido oportunidade de constatar
a sua capacidade e acompanhar esse processo.
E eu citaria apenas um fato, para não me alongar
mais. Neste instante, no mundo, o fato científico
de maior repercussão, como foi a descoberta do
transistor, é o problema da supercondutívidade.
Trata-se de uma descoberta, feita há anos, de
que, se resfriar um condutor à temperatura de
zero absoluto, 273"<: abaixo de zero, cessa o movi
mento dos átomos- cessa a motion dos átomos
e os elétrons transitam sem resistência. Hoje, no
Brasil, isso significaria dizer se conseguíssemos
que todas as nossas transmissões de eletricidade
fossem supercondutores, teríamos 36% de ener
gia sobrando, que é o que se perde pela resis
têncla encontrada nos nossos cabos de trans
missão.

Essa descoberta, feitahá muitos anos, foisegui
da recentemente de uma outra, realizada por um
cientista americano, Sr. Müller, Fellow da IBM,
de que alguns produtos cerâmicos - assocíação
de óxidos metálicos chamados cerâmicos - po
deriam permitir a supercondutividade a tempera
turas mais altas. Começou, então, uma corrida
nos laboratórios do mundo inteiro no sentido de
se descobrir que tipos de produtos associados
permitiriam a supercondutividade.

Há quinze dias, foi feita a comunicação pelos
Estados Unidos e pelo Japão, quase simultanea
mente, de que tinham atingido uma temperatura
perfeitamente possível para uma solução econô
mica, pois a solução de 273° abaixo de zero só
com hélio liquido e a custos impeditivos.Atempe
raturaem tomo de 98"Krepresentaria uma possi
bDidade de nitrogênio líquido, o que permitiria
imediatamente a possibilidade de gigantescos

campos megnéticos, que permitiriam aos trens
flutuarem sobre os trilhos e a construção de su
percomputadores ultra-rápidos.

Fmalmente, ficou claro que uma grande corrida
no mundo inteiro, em todos os laboratórios, se
fazia em busca dessas associações. No dia da
divulgação - Newsweek, de quinze dias atrás,
divulga em sua capa a história dos supercompu
tadores-dois laboratórios brasileiros,no mesmo
instante, praticamente anunciaram suas desco
bertas: o laboratório da Comissão Intemacional
de Energia Nuclear -IPEN que divulgou ter atin
gido a temperatura considerada limite de instabi
lidade - 98° - e o laboratório de São Carlos,
onde quatro cientistas brasileiros, que deverão ser
apresentados ao Presidente da República, na pró
xima semana, conseguiram a temperatura de
100° K.

Citoesses fatos só para dizerque a nossa indús
tria de informática compete internacionalmente.
Lembro que ela foium pouco mais cara no passa
do, mas recordo também que quando se fez a
indústria automobilística brasileira um volkswa
gen nacional custava seis vezes o valor de um
alemão e a indústria automobilística, que é total
mente estrangeira, tem reserva de mercado, con
tra a qual ninguém protesta e paga royalties,
quarenta anos depois, sobre automóvel, roda,
amortecedor, motor, tudo fabricado aqui. É uma
indústria pela reserva de mercado, pois não resiste
à competição no seu próprio Pais de origem. Pre
cisamos ter a consciência de que necessitamos
desenvolver uma indústria automobilística nacio
nal a exemplo de países como a Coréia, Formosa
e Malásia. O carro coreano foi o veículo mais
barato mais vendido nos Estados Unidos no ano
passado, e é isento de royalties. Eu gostaria de
dizer que a indústria de informática brasileira
não paga royalties e atingiu limites realmente
extraordinários.

Encerro fazendo, mais uma vez, um ãpelo aos
Srs. Constituintes no sentido de que acompa
nhem ativamente os problemas da informática.
A Lei de Informática é uma lei do Congresso.
Esta foi a primeira vez em que se permitiu ao
Congresso modificar completamente uma lei em
outubro de 1984. Ela é uma lei sábia, que condu
ziu a resultados realmente extraordinários, que
estão aí a desafiar contestações.

Agradeço, honrado, a atenção que me dispen
saram. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Passo
agora a palavra aos Srs. Constituintes que formu
larão suas questões. Aprimeira pergunta será feita
pelo colega José Costa, a quem concedo a pa
lavra.

O SR. CONsmUlNTE JOSÉ COSTA - Sr.
Ministro,quero parabenizá-lo pela condução dos
negócios do interesse nacional à frente de seu
Ministério. Não é muito justificada a reserva de
mercado, até por esses fundamentos que hoje
constam do Tratado do GATI. Em primeiro lugar,
está a segurança nacional; em segundo, a prote
ção da indústria nascente e, em terceiro, questões
relacionadas com a balança de pagamento.

Acho que as três se aplicam ao nosso caso,
mas tenho uma preocupação muito grande, Sr.
Ministro. Primeiro, a questão da obsolescência
nessa área, ou seja, a velocidade com que as

coisas estão mudando. Ontem eu conversava
com um conterrâneo meu, concretamente, sobre
o caso de uma empresa brasileira - a Salgema,
por exemplo - que havia comprado um compu
tador ao custo, talvez, de 500 mil dólares; gastou
mais uns 200 mil para montar o CPD - eles
têm lá um MX-850,que corresponde ao VAX-750.
E hoje verificoque há no mercado um microcom
putador, como o Complex-386 com memória al
tíssima, com um microprocessador com 32 bits,
que faz, ao custo de 12 mil dólares, um trabalho
não digo exatamente igual, mas muito próximo
daquele que se faz com esse computador de 500
mil dólares.

A minha preocupação é saber quanto o Gover
no brasileiro está investindo em pesquisa. Sabe
mos que a IBM, no ano passado, investiu cerca
de 2 bilhões de dólares. Só a IBM. V. Ex- citou
números aqui que até me assustaram, cerca de
12,99% do PlB americano, ou seja, mais ou me
nos 109 bilhões de dólares.

Então quero saber qual é a política brasileira
nesse aspecto, quanto o Governo brasileiro se
propõe a investir,como está conduzindo a política
nessa área?

Tenho uma preocupação muito grande com
isso e com a compra de certa tecnologia que
me parece ultrapassada. Tive informação de que
esses minicomputadores iguais a esse tinham si
do comprados por cinco empresas brasileiras, e
que já teriam sido abandonados pelas empresas
vendedoras ou repassadoras dessa tecnologia.
Tenho essa preocupação.

Pergunto a V. Ex-, complementando essa minha
pergunta: como o Govemo brasileiro está se c0n
duzindo nessa área de pesquisa? Como ele está
estimulando, a formação de profissionais dessa
área? Qual a ajuda que está dando aos cientistas
que estão pesquisando dura e penosamente?
Queria saber também por que não se dá à univer
sidade brasileira e às empresas que trabalham
com tecnologia de ponta o acesso à melhor tec
nologia que é oferecida no mercado internacionll,
pelo próprio interesse da segurança nacional.

Eram estas as minhas colocações.

O SR. PRESIDENTE(Roberto O'Ávila) - Com
a palavra o Sr. MinistroRenato Archer.

O SR. MINISTRO RENATOARCHER - Preza·
do Constituinte José Costa, V. Ex" coloca umI
preocupação que tem sido constantemente men
cionada. Mas gostaria de dizer-lhe, para tranqiii
lizá-lo, que essa política de informática nasceu
em função de uma comissão criada por volta
de 1975, para controlar a importação de máqui
nas estrangeiras. As pessoas que importavam
computadores estrangeiros não tinham bem do
que tipo de utilidade que podiam ter os computa
dores, porque sequer sabiam eles, naquela oca
sião, de que dependiam de programas de compu
tadores etc.

Essa comissão, a Capres, acabou descobrindo
que era fácilproduzir microcomputadores no Bra
sil com a importação de um chJp, que custava
dez centavos. E essa indústria começou a se de
senvolver.

Mas,como V.Ex-assinalou, a indústria de infor
mática é uma indústria de evolução rápida. Então,
surge a primeira curiosidade em termos de indús
tria no País. É a primeira indústria que investe
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maciçamente em pesquisa. Asempresas de infor
mátici! investem no mínimo 10% da sua receita
bruta em acompanhamento do que está aconte
cendo no mundo. Gostaria de dizer-lhe que os
nossos microcomputadores residem à compe
tição fácil dos melhores microcomputadores do
mundo inteiro. E como se comprovar isso? Colo
cendo-se um PC da IBMao lado de um Scopus
- para citar um, mas poderia citar outros. Colo
cando-se o mesmo programa, verifica-se que a
pelfonnance desses computadores é igual, e al
gumas vezes melhor. Algumas vezes, em termos
de rapidez, é melhor.

Mas lhe diria que há simples vulgarização. Já
mencionei aqui que um volkswagen estrangeiro,
feito pela indústria automobilística brasileira, che
gou a custar seis vezes mais que um volkswagen
alemão. E acabamos chegando, hoje, a um volks
wagen brasileiro muito mais barato do que o inter
nacional. Aindústria automobilística brasileira tem
40 anos e a de informática tem pouco mais de
9 anos. Então, sob este aspecto, estamos desen
volvendo a ampla conscientização do Pais e dos
seus técnicos sobre o valor dessa ferramenta, co
mo utilizá-Ia a fim de selecionar as tecnologias
importadas. Hoje, as cerca de 400 empresas na
cionais podem competir em qualquer parte do
mundo.

Relato aqui um fato público. O Presidente da
Ford Motors do Brasil convidou-me, em novem
bro passado, para a inauguração de uma fábrica
de rádios para exportação da Ford-Philco. E me
contava a razão pela qual me estava convidando.
Na placa de inauguração da Ford havia uma ho
menagem à SEI - Secretaria de Informática. Di
zia ele que, em clezembro de 1984 fez uma visita
à SEI, para pedir licença para importar PCs da
IBM para essa fábrica destinada a exportar um
milhão de rádios para automóveis. Mas foi infor
medo na SEI, de que não podia importar, que
teria de comprar produtos nacionais. Imaginou
que aquilo liquidaria a possíbílídadedo seu investi
menti> aqui. Comunicou, então, o fato a sua fábri
ca, que pediu que ele lhes mandassem o produto,
e ele escolheu o Scopus. Dias depois recebeu
ordem para mandar mais 20 Scopus, depois o
pessoal para adaptar a programação ao Scopus.
E a fábríca da Ford, em Guarulhos, que exporta
1 rnílhão de aparelhos de rádios, tem 200 mini
computadores brasileiros. Em todos os outros se
tores da atividade industrial em que dominou, o
nosso computador permitiu a modernização da
indústria nacional, permitiu algumas soluções
realmente geniais.

O Presidente José Samey, quando assumiu o
Governo,encontrou um quadro que lhe foi expos
to pela associação das sociedades científicas 
que são 75 - que levei à sua presença. Consta
temos que, de 1979 a 1985, os recursos destina-

- dos pelo Governo ao setor de desenvolvimento
científico e tecnológico do País tinham sido redu
zidos a um quinto e que a situação era catastrófica.
O Governo anterior retaliara contra a comunidade
científica pela sua brava resistência à ditadura.
E o Piresidente nos destinou quase que mais que
o dobro do que o ministério tinha, ou seja, 477
milhões de cruzados, para que pudéssemos ini
ciar a recuperação desse crescimento.
Na<~e1e tempo, uma bolsa de estudo, que em

. 1979 valiacincosalários mínimos, estava reduzida

a 1,8 salário mínimo. E com a autorização dada,
conseguimos elevar as bolsas de estudo para 4,7,
fazer um plano de recuperação dos laboratórios
selecionados no País todo, e 44 universidades
brasileiras tiveram seus laboratórios completa
mente recuperados pelo plano de emergência.

Em seguida, no encerramento de um debate
nacional que fizemos aqui, em Brasília, o Presi
dente nos informou da sua disposição no sentido
de que, ao fim do seu período de governo, estivés
semos investindo 20% do nosso Produto Interno
Bruto. V.Ex" mencionou a importância desse nú
mero, mas eu lhe diria que estávamos investindo
0,25%; hoje já nos aproximamos de 1%.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Ministro, com a permissão dos demais Consti
tuintes, vou arrematar a minha pergunta breve
mente. V.Ex" citou o caso da Scopus. Realmente,
o Nexus é um dos melhores computadores que
temos no mercado nacional. Sou leigo no assun
to, mas é o que ouço.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER- É ver
dade.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ COSTA - Sou
absolutamente leigo na matéria. Mas o que me
espanta é o seguinte: não vou falar num PC/Xr,
de 20 megabytes, com 2 drivers de 360k, que
hoje está custando, nos Estados Unidos, 3 mil
e poucos dólares. Se eu fosse comprar um Nexus
nessa configuração, pagaria pelo menos 350 ou
400 mil cruzados. Veja bem, quero referir-me à
necessidade de se vulgarizar, de se popularizar
o uso do computador como instrumento de traba
lho etc. E acho que o computador brasileiro está
caríssimo.

Outra coisa que V.Ex" lembra é a perfonnance
dos computadores. Não são todos os micros que
têm '0 desempenho do Nexus. Muitos não rodam
best·seIIers, um software, como Lotus I, ll, lll,
etc., embora digam que são compatíveis com o
IBM PCIXT etc. E aí vem a questão de defesa
do consumidor.

Outra coisa que me preocupa é a seguinte:
se V. Ex", por exemplo, ler o jornal "O Estado
de S. Paulo" de domingo, vai encontrar anuncia
dos pelo menos dez equipamentos estrangeiros
da melhor qualidade. Não sei como entram no
Brasil. Mas estão lá, inclusive na edição do último
domingo. É só pegar o jornal e ler.

Outra coisa: por que algumas empresas brasi
leiras estão se instalando em Foz do Iguaçu? Por
ser Foz do Iguaçu um pólo de desenvolvimento
ou pela sua proximidade com o Paraguai? Posso
citar para V. Ex" nomes de empresas que têm
escritório em São Paulo e estão-se instalando em
Foz do Iguaçu. Posso citar um caso concreto,
reservadamente, a V. Ex", de uma empresa fran
cesa - e tenho um conterrâneo que é engenheiro
eletrônico, formado na França, e que trabalha nes
sa empresa - que na frente é francesa e, nos
fundos, é brasileira, protegida pela reserva de mer
cado. Então, as coisas não estão indo bem nessa
área.

Ouvi uma conversa, numa viagem para São
Paulo, de um cidadão que está apalavrando a
venda de cerca de duzentos winchesters de 20
megabytes. Eu não pude identificar os persona
gens. mas, certamente, não é para um particular.
E depois de se colocar um wInchester na CPU

de um computador qualquer, dificilmente se vai
dizer que foi contrabandeado etc. Tenho essa
preocupação. E por quê? Porque uma das razões
pelas quais luto pela reserva de mercado é a ques
tão do balanço de pagamento. Gostaria que V.
Ex" - e esta é minha última intervenção - me
dissesse alguma coisa a respeito dos interesses
do consumidor, que acho que não estão muito
bem protegidos. Eu, por exemplo, tive um equipa
mento modesto, um CP 500, com um problema
numa placa. Um engenheiro, amigo meu, abriu
o computador, examinou a placa e me disse: esta
placa é americana, mas a referência foi trocada.
Pegamos o manual do TRS 80, modelo 111 pega
mos a verdadeira referência, e comprei essa placa,
sem nenhuma dificuldade, na rua Santa Efigência,
em São Paulo, onde poderia ter comprado "n"
placas. Procurei a Prológica - na época eu não
era Deputado - que me informou que tinha a
placa, mas era para as micros que ela iria produzir.
Veja bem: ela é que tinha o dever de me dar
assistência. E sabe V. Ex" como consegui con
sertar o meu equipamento? Porque ameacei man
dar o meu micro para a SEI.Ameacei empacotá-lo
e mandá-lo para SEI. Aí a Prológica consertou
o meu equipamento.

Gostaria muito que V.Ex" tecesse algumas con
siderações sobre a maneira pela qual se poderia
'proteger um pouquinho o consumidor, seja nessa
parte de assistência, seja nessa questão da com
patibilidade, que existe nos próprios Estados Uni·
dos. Vende-se gato por lebre, diz-se que o equipa
mento é compatível etc e, quando chega na hora,
não funciona a contento. Essa é uma questão.

A outra é o problema de vulgarização do com
putador. Preocupa-me ver centenas e centenas
de estudantes de Física, Química e Engenharia
que saem da escola e não sabem mexer num
TX, não digo nem num IBM-PC ou num Com
plex-386. Não têm acesso ao computador. E isso
me preocupa.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER- Preza
do Constituinte José Costa, veja V. Ex" como é
resistente essa indústria de informática, V. Ex"
mencionou uma das mais terríveis pragas do nos
so caso, que é o contrabando. A pequena dimen
são dessas peças e a falta de uma fiscalização
mais eficaz.permitiram - e permite - o contra
bando de peças da área de componentes. Algu
mas das empresas que no passado tiveram difi
culdade de importação, se valeram do fato de
comprar peças no mercado interno e estão pa
gando gravemente por isso. Tem-se procurado
coibir de todas as formas. Esta é uma tarefa da
Receita Federal e da Polícia Federal, pois a fiscali
zação não cabe ao Ministérío. Nós acompanha
mos o problema e freqüentemente informamos
à Receita Federal a existência desse tipo de solu
ção, que condenamos. E apesar disso, a indústria,
como lhe disse, continua crescendo na base de
35%. Não conseguiu ainda começar a exportar.
porque a fome do mercado brasileiro é de tal
ordem que não conseguimos atender ainda essa
damanda interna. Em dezembro de 1986, exis
tiam 250 mil microcomputadores instalados no
Brasil, dos produzidos no país, além desses, como
sabe V. Ex", pois acaba de mencionar - basta
abrir os jornais para verificar, há uma multidão
de aparelhos estrangeiros importados, alguns ile
galmente importados.
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Q.Ianto ao problema das universidades, criou
se, conjuntamente com o Bndes, um mecanismo
chamado Proinfo, pelo qual qualquer universida
de pode comprar numa empresa nacional, as má
quinas que desejar, que será paga pelo Bndes
e terá dois anos de carência e mais três anos
para pagar. Essa campanha da informatização
dasuniversidades foi feito juntamente com o Mi
nistério da Educação, ao tempo do MinistroMarco
Maciel,quando Titular daquela Pasta na tentativa
de estabelecer um plano de informatização do
sistema educacional, inclusivedefendendo defini
ções graves e importantes que em alguns países,
como na França, repercutiram enormemente,
quando começaram a informatização. Mas hoje
já há várias universidades muito bem dotadas,
de equipamentos de informática.A produção está
crescendo. No ano passado, tivemos dificuldades,
durante os últimos 3 meses, em face das nossas
dificuldades cambiais, para realizaras nossas im
portações. Imagine V. Ex" que, no ano passado,
a quota de importação da SEI, foi da ordem de
seiscentos milhões de dólares. O Brasil importou
legalmente para as empresas que queriam com
prar grandes computadores e componentes. Este
ano essa quota é de 850 milhões de dólares. Esses
números atestam a importância dessa indústria
que hoje já importa componentes. Além disso,
começaram, a partir da aprovação do Plano, em
março de 1986, os incentivos fiscaispara o desen
volvimento da microeletrônica, etapa absoluta
mente essencial, daqui por diante, para o desen
volvimento na área. Já há várias empresas nacio
nais inscritas para o recebimento desses incen
tivos e, também, para a formação de pessoal.
Hoje, existem cerca de 48 mil pessoas trabalhan
do nas indústrias de informática, das quais 36%
s60 de nível superior, o que nos levou a uma
pretensão, atendida pelo Presidente da República,
num plano que vai mudar a face deste País:
enviar seis mil estudantes, este ano, para doutora
mento e pós-doutoramento no exterior.

O SR. CONSmmNTE JOSÉ COSTA- Para
béns!

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER -Isto
é absolutamente essencial, porque as indústrias
de informática estão retirando os professores das
universidades. São seis mil alunos em doutora
mento este ano, oito mil no ano que vem e dez
mil no terceiro ano, o que nos dará uma marca
de vinte e quatro mil pessoas formadas. Não é
um número extravagante. A Malásia tem vinte e
três mil pessoas estudando no exterior; a Coréia
do Sul, dezenove mil. O Presidente até se valeu
desse dado, na reunião do Ministério, para justi
ficar sua decisão heróica, pois cada estudante,
no exterior custa vinte mil dólares/ano, o que re
presenta uma decisão gravíssima, mas que, a meu
ver, nos ajudará a superar essas dificuldades que,
porventura, ainda existam na nossa indústria.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ COSTA-Muito
obrigado e parabéns, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Antes
de passar a palavra ao nobre Constituinte Sarney
Filho, gostaria de lembrar aos Srs. Constituintes,
para que não fiquemos apenas no debate da infor
mática, que coloquem também questões de prin
cípios sobre a soberania e outras, para que possa-

mos aproveitar melhor o desempenho do Ministro
Renato Archer.

O SR. CONSmmNTE SARNEY FILHO - O
Presidente antecipou-se justamente ao que iria
falar.Quero, antes de tudo, parabenizar o Ministro
Renato Archer pela brilhante exposição. Fui um
dos parlamentares que tiveram a honra de, na
legislatura passada, votar a Lei de Informática,
no Congresso. Embora nada conheça sobre.com
putador - também não tenho computador 
conheço o problema da informática, e sei da im
portância de mantermos a nossa soberania nesse
campo. Temos uma postura soberana no que
diz respeito a este assunto.

Eu mesmo já tive oportunidade de sentir na
pele o quanto é dificil mexer com interesses tão
grandes quanto os interesses econômicos inter
nacionais. Sou autor da Lei de Nacionalização
do Cinema - Lei n° 7.300 - e pude sentir que
aqueles grupos de maus brasileiros, usados por
esses interesses econômicos internacionais, os
testas-de-ferro, os entreguistas conhecidos, se uti
lizamcom competência, do poder econõmico pa
ra tentar tumultuar o exercícioda nossa soberania.

Portanto, gostaria somente de fazer uma per
gunta, dentro daquilo que o Presidente falou.
Creio que quase a unanimidade desta Subcomis
são está de pleno acordo com a sua brilhante
exposição. Achamos que a reserva de mercado,
na área da informática, é fundamentaI não so
mente para afirmarmos a nossa soberania, como
também para tomarmos as preucaçôes de vidas
para o futuro e que são de fundamentaI impor
tância para o desenvolvimento de qualquer nação.
Gostaria de perguntar a V.Ex", objetivamente, por
que entendo que a sua convocação, como a dos
demais expositores, é no sentido de nos ajudar,
de nos trazer luz para que nos possamos utilizar
da Constituição. Quero saber o que V.Ex" sugere
que coloquemos no princípio constitucinal, a fim
de fortalecermos ainda mais essa políticade infor
mática do Governo.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER - Nobre
Constituinte Sarney Filho, concordo inteiramente
com V. Ex" Ascontribuições devem partir de todas
as fontes, inclusive dos conferencistas presentes.
Penso que a nossa Constituição não poderá des
cer a detalhes que caberiam à legislação ordinária.
Mas entendo que o ponto fundamentaI desse pro
cesso é a definição do direito de reservar o seu
próprio mercado, de dispor do seu próprio merca
do. Acho que, constitucionalmente, o que se pre
cisaria ter em mente é que ficasse expresso na
Constituição a defesa do interesse nacional, que
se pudesse dispor do mercado interno brasileiro,
o que constitui uma das mais importantes armas
que o País tem para o seu desenvolvimento.

Temos ouvido muito, quando se fala no desen
volvimento da informática, o nome da Coréia do
Sul, que produz equipamentos - automóveis,
computadores, memórias, etc. - para o mercado
americano. Ela não tem mercado interno para
sustentar o seu próprio desenvolvimento indus
trial.Então, está permanentemente sujeita às va
riações da legislação americana.

No caso do Japão, por exemplo, há toda essa
discussão da qual tomamos conhecimento pelos
jornais. O Japão exportou, no ano passado, 86
bilhões de dólares para os Estados Unidos e irn-

portou 26 bilhões de dólares. O Japão depende
hoje do mercado americano. Assim, esse trunfo,
essa possibilidade de dispor desse mercado, é
fundamentaI para que, nas áreas do poder econô
mico e nas decisões da Constituinte, fique consa
grado, de maneira definitiva, o direito constitu
cional de dispor do mercado interno em benefício
do desenvolvimento.

O SR.CONSmUlNTE SARNEY FILHO -Mui
to obrigado a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Macarini.

O SR. CONSmUlNTE PAULO MACARINI 
Ilustre Presidente, prezados companheiros desta
Subcomissão, ilustre MinistroRenato Archer, per
mita-me inicialmente dizer-lhe que este encontro
é, na verdade, uma reunião de amizade e, sobre
tudo, de companheirismo, notadamente uma ma
neira de voltarmos a trocar informações e idéias,
coisa que o Movimento de 1964 tentou interrom
per e, até certo ponto, conseguiu, durante algum
tempo. Passada essa fase emocional do nosso
encontro, devo dizer que traduzo aqui o pensa
mento kIe quase todos ou de todos os membros
desta Subcomissão e da própria Nação brasileira
ao defender, apoiar e aplaudir a reserva de mer
cado da informática. Em tomo disso, gostaria de
tecer rápidas considerações e formular algumas
indagações para V. Ex". Acho que estamos avan
çando no campo da informática, como também
avançamos sensivelmente no campo da indústria
bélica. E também como V. Ex" há pouco revelou,
na indústira automobilística estamos pagando
royalties em reserva de mercado, causando urna
sangria nas nossa divisas,quando estas indústrias
estão aqui no País há mais de trinta anos.

Queria saber de V.Ex', relativamente ao desen
volvimentoda informática, o que o Governo brasi
leiro poderia fazer em termos de nacionalizar a
indústria automobillstica, de criar a nossa própria
indústria automobilistica e, ao mesmo tempo, en
caminhar, enveredar na ciência e na tecnologia
- e nisso acho que o seu Ministério terá um
grande papel - no que diz respeito a um outro
setor muito importante da vida brasileira.

Vejo que estamos avançando a passos largos
na questão da informática, do material bélico, e
num dos pontos mais fundamentais, que é a saú
de do povo brasileiro, não temos dado os passos
necessários para implantar aqui a indústria nacio
nal de remédios. Sr. Ministro, faz pelo menos uns
vinte anos - e não sou tão velho assim - que
ouço dizer que com quarenta ou duzentos remé
dios atenderíamos a 90% das necessidades do
povo brasileiro; esses remédios, fabricados sem
embalagens faustosas, sem propoganda, sem
amostra grátis, poderão ser colocados no mer
cado a um preço que corresponde a 20% do
preço atual. Pena não ter trazido aqui duas emba
lagens, que me foram oferecidas por um compa
nheiro, de um mesmo produto, do mesmo labora
tório, sendo que o primeiro foi fabricado em se
tembro de 1986, a Cr$ 2,50; outro, fabricado em
novembro de 1986, dois meses depois, a Cr$
17,50, ou seja, sete vezes mais. Então, a minha
primeira indagação é esta: o que o Ministériode
V. Ex", o que a informática poderia fazer a favor
da nacionalização, da criação da indústria auto
mobilística brasileira e, ao mesmo tempo, do
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!MII'lÇO no sentido de que empresas brasileiras,
ou o pr6prio Governo Federal, ou os governos
estaduais venham a fabricar medicamentos desti
nados, a minorar o sofrimento dos brasileiros e
criar condições para que este País não seja, como
diria Oswaldo Cruz, um eterno hospital?

Duas outras questões: qual o papel da informá
tica num intercâmbio entre o Brasil e os demais
países da América Latina, notadamente a Argen
tina, por exemplo? Se houvesse uma interligação
do potencial elétrico entre os dois países, não
se evitariam vuhosas aplicações de recursos, até
desnecessárías, como ocorreu com Angra 11 e ou
tras usinas? Essa interligação não resultaria em
poupança de recursos e também em colaboração
recíproca entre o Brasil e a Argentina?

Pede-me o companheiro, aqui ao lado, que
acrescente à questão o fato de talvez podermos
estabelecer o mon6polio da importação de maté
ria-prima para a indústria farmacêutica.

A quarta indagação seria quanto ao papel da
Assembléia Nacional Constituinte relativamente
à divida externa do Brasil, e o reflexo que esta
posição brasileira poderia ter sobre os demais
países da América Latina e vice-versa. Atualmente,
já se esboça o movimento de alguns países latino
americanos no sentido de apoiarem o procedi
mento brasileiro na suspensão do pagamento dos
juros e também algumas medidas que fazem par
te do sentimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, tais como uma auditoria internacional para
verific:ar a origem e a legitimidade da divida exter
Illl, a fixação do valor spread, um teto sobre os
pagamentos anuais em razão do Produto Interno
Bruto ou um percentual sobre o superávit da nos
sa balança de pagamentos, uma carência para
atender às necessidades mais prementes da nos
sa economia, com um prazo para o seu paga
mento.

H6 também consciência de que as agências
intemacionais que estão fornecendo recursos pa- ,
rao Brasil,para determinados produtos de origem
governamental, seriam excluídas dessas audito
rias, 010 valor do spread, dos tetos de pagamento,
de cerêncía etc. Efetivamente, segundo opinião
da maioria, esses recursos são destinados a proje
tos de infra-estrutura carreados no interesse do
nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Esta
é a questão.

o SR. MINISTRO RENATO ARCHER- Agra
deço ao meu velho amigo Paulo Macarini, compa
nheírode outras legislaturas, antes de 1964.Vou
procurar responder a pauta imensa que V. Ex"
me colocou.

Com respeito a uma delas - e estou aqui com
o obj'ilivo de discutir especifica e comportada
mente o tema que o Sr. Presidente me colocou
- dilJo que desenvolvimento científico-tecnol6
gico É:sinônimo de soberania. Não há como fugir
a este debate.

Gostaria de dizer que uma das áreas, que não
é tão mencionada quando se referem ao Minis
tério da Ciência e Tecnologia, mas que certa
mente é a mais importante, é a de biotecnologia.
A biotecnologia é a área do conhecimento huma
no qir.etem, hoje, as respostas mais rápidas para
o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento. Na área da biotecnoIogia
é exatamente onde encontramos o problema aqui

referido pelo nobre Deputado Paulo Ma<:arini: é
a saúde, a farmacologia, a quimica fina etc.

Diria que demos grandes passos, primeiro
criando a Secretaria de Biotecnologia, que não
foi criada junto com o Ministério da Ciência e
Tecnologia; segundo, a Secretaria de Biotecno
logia teve a oportunidade extraordinária de coope
rar com a Argentina, exatamente num caso típico
de violência que se pratica contra os países em
desenvolvimento: uma empresa de farmácia, a
Ubbi, que fabricava insulina na Argentina, por dis
cordâncias quanto ao controle de preços, fechou
a fábrica, botou suas máquinas num navio e dei
xou a Argentina sem insulina. Isto permitiu que,
a pedido da Argentina, uma empresa brasileira
fizesse o fornecimento inicial; em seguida, asso
ciaram-se duas empresas brasileiras com duas
argentinas para fabricarem insulina na Argentina,
com tecnologia fornecida pelo Brasil. Isto aconte
ceu ao mesmo tempo em que a Argentina nos
cedia tecnologia para fabricar o interferon.

Ao lado disso, confirmo a afirmativa de V. Ex",
que já ouviu - e eu também - muitas vezes:
necessitamos de 150 fármacos para curar 98%
das doenças que assolam o País. Através da A
NEP, do CNPq e da Universidade de Campinas,
valendo-nos de uma firma criada dentro a pr6pria
Universidade, denominada Codetec, estamos in
vestindo no desenvolvimento de 40 fármacos,
considerados os mais usados no País. A pesquisa
estã em amplo desenvolvimento e grande parte
destes fámarcos já chegarain ao seu desenvol
vimento definitivo. A Codetec, a empresa ligada
à Universidade de Campinas, é que está nego
ciando com as empresas brasileiras a febrícaçãc
desses medicamentos aqui. Como sabe V. Ex",
a indústria brasileira de medicamentos é 86% es
trangeira. Claro que isto aconteceu num processo
continuo. Foi a composição de controle de pre
ços, juntamente com a descapitalização, que le
vou a que todos os laboratórios nacionais fossem
vendidos. Estamos fazendo isto associados à Ce
rne e a Codetec está desenvolvendo os primeiros
40 fármacos.

Esta é uma das informações que presto a V.
Ex"Esta é uma das áreas, mas há outras.

Gostaria de chamar a atenção de V. Ex" para
o fato de que uma das maneiras de enfrentarmos
as nossas doenças é ampliar nossa capacidade
de produzir alimentos. A biotecnologia, através
da engenharia genética, pode transformar as plan
tas e aumentar sua produtividade. Esta é uma
das tarefas na qual estamos investindo profunda
mente. Cito, aqui, o caso da China, pais que tem
1 bilhão a mais de habitantes que o Brasil 
tem um bilhão e cento e tantos milhões de habi
tentes - que, em 1985, não só abasteceu toda
a sua população, mas exportou 10 milhões de
toneladas de grãos, graças a métodos cíentíâcos
de engenharia genética. No caso do arroz, seu
alimento básico, os cientistias chineses conse
guiram introduzir nele um gene do milho. Desta
forma, o arbusto do arroz aumentou sua dimen
são, suportando, em conseqüência, uma carga
maior, passando a produzir três safras por ano.
Eu gostaria de lembrar que a China conseguiu
isto apesar de ter 37% de toda a superficie de
seu território composta por terras áridas, como
pedras etc. Se conseguirmos o mesmo - e esta
mos conseguindo... Lembraria, por exemplo, um
caso típico no BruiI, o do Paraná. Naquele Esta-

do, onde durante trinta e tantos anos, a produção
de trigo girava em tomo de 1milhão de toneladas.
E mesmo através de subsidios esta quantidade
permaneceu inalterada. No entanto, de 3 anos
para cá, passou de um milhão e 200 mil toneladas
para 2 milhões e 400 mil, depois para 4 milhões
e 600 mil e finalmente para 6 milhões de tonela
das. Isto ocorreu de uma hora para outra, não
apenas por causa da disposição dos agricultores,
mas pela evolução na seleção de sementes, ade
quadas às condições de clima, de solo etc. E
logo estarão produzindo doze milhões de tonela
das. O aumento de produtividade decorre de mé
todos que a ciência, através da biotecnologia, co
loca à nossa disposição.

Diriamesmo que a1gunslaborat6rios brasileiros
acabam de conseguir isso, pois não só com a
Argentina já fabricamos interferom e insulina. Es
tou convidando para hoje, participar de uma ceri
mônia pública na qual a Cebran lançará insulina
humana. Produzíamos a insulina à base pâncreas
bovino. Nos primeiros dias do meu Ministério,
a empresa Biobrás procurou-me, aqui, para dizer
que não conseguia obter pâncreas bovino porque
todo ele era congelado e exportado. E diriji-me
ao Marcos Viana, que era então Diretor da Cacex,
e conseguiu-se estabelecer uma quota desse ma
terial para essas empresas que começaram a pro
duzir insulina à base de pãncreas bovino. Mas
a insulina mais pr6xima da humana, que não teríe
nenhuma, que não teria nenhuma espécie de efei
to colateral, é a insulina suína, que, com uma
pequena modificação na estrutura molecular, in
troduzindo-se uma proteina, vira insulina humana,
o que também está sendo pesquisado no mundo
inteiro, para ser produzida sinteticamente. Pois
bem, o Brasil, graças à tecnologia própria, está
anunciando, esta semana, através da Bíobrás,em
presa que também está fabricando insulina na
Argentina, que está produzindo insulina humana.
Insulina humana que não tem nenhuma toxidez
para os diabéticos.

Agora, outra notícia também extremamente im
portante - já levei inclusive o fato ao conheci
mento do Presidente - é que, pela primeira vez,
a Iinfomicina, produzida pela Cíbran,' conseguiu
ser registrada, na semana passada, no FDA,Food
and Drug AdmlnIstration, dos Estados Unidos.
Já se venderam cinco toneladas de penicilina 
de Iinfomicina - e somos o segundo Pais do
mundo a produzir esse tipo de penicilina - esta
mos depois dos Estados Unidos. As primeiras
cinco toneladas de Iinfomicina foram vendidas
para laborat6rios americanos por quatro milhões
e quatrocentos mil dólares. Por ocasião da Guerra'
das Malvinas, quando a Argentina foi boicotada
e ficou sem antibi6ticos, o Brasil os forneceu.
Mas é claro, que nesta área os avanços ainda
são insignificantes. Também na área da enge
nharia genética, estamos buscando, junto com
a Embrapa, no Ministérioda Agricultura, a possibi
lidade de melhoria das nossas plantas, o aumento
da sua produtividade e da sua resistência, bem
como ªampliação da produção agrícola no Pais.

O outro aspecto apresentado pelo Deputado
Paulo Macarini é o que se refere à interligação
da energia. Digo-Ihe que estamos desenvolvendo
com a Argentina uma variedade imensa de. ativi
dades. Temos uma escola de infoImática comum,
onde trabalham 'duzentos e cinqüenta braslJeIros
e o mesmo número de argentinos, que se reooi·
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ram aqui, em Campinas, em fevereiro de 1986,
agora, em fevereiro de 1987, em Tandie, na Ar
gentina e, em fevereiro do !IDO que vem, se reuni
rão em Curitiba. É uma atividade que, além do
curso de férias que se realiza.para quinhentos
brasileiros e argentinos de alto nível e mais cerca
de cem alunos de outros países da América Lati
na, propicia um projeto de pesquisa entre brasi
leiros e argentinos na área da pesquisa científica
de informática. Inclusive,dentre dez projetos, um,
de inteligência artificial, está indo muito bem.
Além disso, estamo-nos associando para estudar
um fenômeno meteorológico recente; EI Nino,
que aquece a água do Pacifico,provoca a forma
ção de gigantescas massas de nuvens que cortam
o continente sul-americano, impedindo que as
frentes frias que vêm do sul, provocando excesso
de chuvas no sul e seca no norte. Este fenômeno
tem outras repercussões e está sendo objeto de
uma associação da Argentina e do Brasil com
a União Soviética, que tem esse mesmo fenô
meno no norte da Sibéria, onde provoca degelo,
destruição de vales, etc. Estamo-nos associando
a outros países da América Latina para formação
de uma entidade, para pesquisa de um problema
que economicamente tem tanta repercussão.

Agora, em matéria de energia diria a V. Ex"
que o Brasil é hoje o País que corre o maior
risco de todos, porque não avançamos no desen
volvimentodo cicloda energia nuclear. Investimos
maciçamente na energia hidroelétrica e um fenô
meno como EI Nüio, a que acabei de me referir,
pode levar nossa capacidade de produção de
energia praticamente a zero. Assistimos a uma
ameaça de seca no Centro-SuI provocar a redu
ção da nossa capacidade quase a zero. É impos
sível depender de uma única forma e fonte de
energia elétrica. A Argentina prosseguiu, conti

'nuou nq seu desenvolvimento da produção de
eIetricidade à base de energia elétrica e tem condi
ções realmente bem melhores do que a nossa.
Porque tem grandes reservas de minerais radioa
tivos,o Brasilprecisa dominar o ciclo da produção
de energia elétrica à base da energia nuclear e
não pode ficar na dependência de uma única
fonte, que está sujeita aos azares meteorológicos.

O outro ponto abordado foi a divida externa.
Gostaria de dizera V. Ex' que nunca, em nenhuma
época da Históriadeste País, se ousou tanto quan
to ao se suspender os pagamentos dos juros.
Realmente, estávamos exportando capital que
não temos para nosso uso. Considero essa uma
das mais heróicas e corajosas atitudes já tomadas
por um governo brasileiro. O Presidente José Sar
neytem mérito total nessa decisão e quero dizer
que a História o julgará por causa disto. O Presi
dente da Tanzânia, Julius Nyerere disse-me que
todos os países do mundo subdesenvolvido têm
os olhos voltados para o Brasil, neste instante,
na esperança de que ele seja bem sucedido, para
que se possa reformular, em termos mais justos
e humanos, o sistema financeiro internacional.
Imagino que devemos perseguir essa política,que
devemos implementá-Ia, manter a suspensão de
pagamento, até quese renegocie a dividade uma
forma aceitável para os interesses brasileiros. E
que o pagamepto se limite a percentagens fixas.
Sabemos que 1bdas as dividasdesse vulto,dívidas
constituídas muito mais pelo interesse do expor
tador do que do importador, tiveram um trata
mento especial: a Alemanha nunca pagou as suas

dividas de guerra, a Inglaterra suspendeu o paga
mento da sua dívida externa e todos os países
que constituiram grandes dívidas, mais pelo inte
resse do banqueiro do que pelo próprio interes
sado, tiveram sempre tratamento especial. E já
se encontra permanentemente em revistas técni
cas - recentemente até na própria Business
Week - artigos que dão a entender que, ou
se cancela a díVida dos países latino-americanos,
ou não se consegue reativar o comércio mundial,
fundamentaI para o avanço da economia mundial
e para o interesse dos países desenvolvidos. Ou
se dá um tratamento adequado a ela, ou mergu
lharemos, todos juntos, numa crise de proporções
gigantescas que, neste momento, atinge apenas
a nós.

Sr. Presidente, estas coisas que me ocorrem
dizer,em atenção ao meu prezado e querido ami
go Paulo Macarini.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'avila)-Antes
de passar a palavra ao Constituinte Manoel Viana,
que a pediu encarecidamente, porque tem que
viajar, peço desculpas aos outros Constituintes,
por passá-lo à frente. Ele me mostrou dramatica
mente sua passagem.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL VIANA-Vou
aproveitar a oportunidade que o Presidente me
concede, e a compreensão do companheiro que
me cedeu seu lugar gentilmente, para parabenizar
o MinistroRenato Archer por sua exposição. Gos
taria de apresentar certas questões ao Ministro
Renato Archer, porque também sou um técnico
e gosto muito de pesquisa. Com respeito aos nos
sos supercondutores, Ministro,acho que estamos
atrasados em mais de dez anos - até desconfio
que eles tenham sido descoberto no começo do
século, se não me falha a memória, por um holan
dês. Importamos da CGE francesa, materiais qe
usam supercondutores, como aqueles raíos-x de
ressonância magnética. Um absurdo, pois vão fi
car ultrapassados, e nos custaram 200 milhões
de francos, aproximadamente, não foi?Asnossas
universidades importaram material de ressonân
cia magnética, o que será ultrapassado em breve.
E usamos hélio líquido na refrigeração desses
supercondutores para fazer ressonância magné
tica. Acho que, realmente, devo parabenizar os
nossos cientistas que estão usando essa liga cerâ
mica, como os senhores chamam, mas achamos
que já estamos atrasados e começamos a impor
tar errado há muito tempo. Isso aconteceu na
época do Delfim, quando foi celebrado um con
trato de exportação de soja para a França. O as
sunto foi debatido aqui na Comissão de Saúde,
na Legislatura passada. E, também, não estava
dando mais condíções. Os soviéticos consegui
ram os supercondutores com menos 23 graus
centígrados. Não são mais somente 100 graus
Kelvin.

Outro aspecto muito importante, a que V.Ex"
fez referência, é o da indústria farmacêutica. A
indústria farmacêutica básica precisa de poucos
produtos químico-fármacos. Quanto à insulina
bovina associada à proteína, há um aspecto grave:
o da penetração da insulina nas células para pro
duzir a"glicose necessária para queimar a glicose
do organismo. Nesta questão, o Ministério da
Ciência e Tecnologia deveria ter o cuidado de
passar a informação.

Aminha preocupação básica em relação à ci!n
cia e à tecnologia diz respeito à nutrição e à ali
mentação. O nosso Ministérioda Ciência e Tecno
logia é muito mais importante do que a informá
tica, do ~que a reserva de mercado de produtos
farmacológicos, do que a química fina, do que
qualquer coisa. Mais importante é criarmos as
reservas para nutrientes e alimentação.

Vejambem, essa é uma proposta para ser apre
sentada à Comissão, e eu gostaria de passá-Ia
a V. Ex"', depois, porque há várias referências inter
nacionais ao trabalho que apresentei, trabalho es
se muito demorado. Mas há um aspecto básico
e interessante: não dispomos de nenhuma tecno
logia de dispersão de micronutrientes, que já é
bastante avançada no mundo inteiro.Há urna tec
nologia avançada de aminoácidos, testada no Ja
pão com sucesso, desde 1962, que aumentou
o crescimento médio da estatura do seu povo
em 10%. Países subdesenvolvidos, e mais subde
senvolvidos do que o nosso, como a Guatemala,
e outros, já têm trabalhos bem avançados sobre
nutrição. Acho que este é um tema muito mais
de segurança nacional, Srs. Constituintes.

Vejam bem, anualmente temos cem mil casos
de deficiência visual grave no Nordeste. 47% do
nosso contingente jovem, com 18 anos de idade,
não têm condições de passar no exame médico
do Exército, das Forças Armadas - são 47%
do nosso contingente jovem. Então, o que nos
está distanciando da ponta tecnológica - essa
é a minha conclusão, mostrada no trabalho 
não é o desconhecimento do supercondutor. Não
é, de forma nenhuma, não termos o supercon
dutor, ou não sabermos o que é uma ressonêncía
magnética, ou em "chlp", Não é isso. O que nos
está distanciando é essa geração de debil6ides
quese está criando no Brasil-temos uma verda
deira geração de nanicos e debil6ides. Não se
concebe que 47% - nós aqui prestamos exame
militar, e sabemos que é o mais sumário - da
nossa população, com 18 anos de idade, não
passem no exame médico militar.

São 100 mil casos de cegueira no Nordeste.
Para cada 4 crianças que nascem no Nordeste,
uma morre de desidratação - é de desidratação,
não é de outra coisa, não. Então, acho que a
soberania passa pelos aspectos de nutrição e de
alimentação. Muito mais importante do que pro
duzir antibiótico é evitar que o indivíduo adquira
uma doença. Minha idéia se consubstancia na
preservação da saúde da população brasileira,
porque senão não vamos decolar, Sr. Ministro,
rumo ao desenvolvimento.

Acho que esta é uma denúncia que o Ministério
da Ciência e Tecnologia deve averiguar e ter como
bandeira, porque meu nível universitário é dife
rente do nível universitário de hoje. O que fiz na
Uníversidade FederàI do Ceará é diferente do que
se fazhoje. Então é fundamentaI que o Sr. Ministro
pegue essa bandeira e tente formar no mínimo
- eu achei a idéia interessante - uma classe
reservada de 20 mil estudantes. Quer dizer,jogar
20 mil estudantes para aprender alguma tecno
logia de ponta. Isso é fundamentaI, porque senão
não teremos Nação, Sr. Ministro, não teremos
povo, não iremos decolar, nem conseguir nada
de forma alguma, por maior que seja o esforço
do Governo. Se não tivermos tecnologia de ponta,
engenharia genética concomitante com a enge
nharia de micronutrientes, vamos produzir imbe-
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cís, debílôídes, e não conquistaremos espaço al
gum no mundo, porque acho que vai ser a guerra
da proteína.

Já lemos no Japão as fazendas de aminoá
cídos, fazendas marítimas com produção de arní
noácldos sintéticos, enquanto estamos discutindo
antibióticos, surgidos em 1953. Então, queria sa
ber do Sr. Ministro se não concorda - porque
estou com uma proposta para a Constituinte, co
mo questão de soberania - em que a alimen
tação. e a nutrição bem como a engenharia gené
tica, são mais fundamentais do que a informática.
A informática vale 8 bilhões de dólares, 2 bilhões
de dólares, 3 bilhões de dólares. Entretanto, acho
que ai alimentação vale muito mais, porque diz
respe-to à vida do ser humano.

O SR. MINISTRO RENATOARCHER-Sr. Pre
sidente, agradeço as palavras do Constituinte Ma
noel Vianae as considerações que acabade fazer.

En passant, respondendo à pergunta anterior
eu disse que a biotecnologia era a área do conhe
cimento humano que tinha as mais rápidas res
posta'; às necessidades do povo e que era mais
importante do que a informática. Até vale a pena
repetir: a informática não é um fim, mas um meio,
um mero instrumento para outras atividades, ao
passe, que a engenharia genética pode, realmente,
propidar soluções defmitivas na área fundamen
tai, a do aumento de produção da alimentação.
SornelS um Pais que tem recursos muito impor
tante!i nesta área, até diria a V. Ex" que hoje no
Brasil há cerca de 87 expedições científicas es
trangeiras em busca de germoplasma, de semen
tes OIiginais, já que a floresta amazônica é uma
daspoucas que não foram destruídas no período
g1adlJ. Lá existem as sementes originais, onde
se encontra o código genético das plantas. De
posse deles, é possível alterá-los. Há 2 ou 3 convê
nios que estão em exercício com a Embrapa e
outras instituições. Citei aqui o exemplo da China,
com uma das suas preocupações fundamentais,
o aumento da alimentação, o que me parece a
prímeíra etapa de responsal:>i1idade maior. Con
cordo com V. Ex" integralmente sobre a gravidade
do CllSO: do problema se não se alimentar uma
críençe nos primeiros anos de sua existência, ela
será uma pessoa definitivamente sacrificada, não
tendo capacidade de desenvolver sua inteligência.
Acho que essa é a preocupação básica, funda
mental,que deve nortear ás preocupações do '00
vemo. Neste sentido 'o Governo, voltado para o
lado social, tem feito gigantescos esforços. Mas
somos uma Nação com mais de 100 milhões
de habitantes e não temos como solucionar esses
problemas com paliativos. Temos que mergulhar
profundamente no desenvolvimento científico pa
ra encontrar soluções para a expansão da produ
ção de alimentos, como fizeram, no caso, a China
e outros países, para enfrentar esse problema.
Dou a V. Ex" duas informações: estão sendo insta
lados no Paraná duas empresas. Uma, produzirá
O hormônio do crescimento, não só humano co
mo também animal. É empresa dinamarquesa,
chamada Novos, que optou pelo Paraná para sua
instalação. A outra empresa, também muito im
portante, destina-se a fabricar enzimas.

Fie:ariamuito satisfeito se V. Ex" me fórnecesse
urnacópia de seu trabalho, porque, como V. Ex",
considero o assunto de primordial importància
para o P-ais.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'AviIa) - Passo
a palavra ao Senador Constituinte AluizioBezerra.

O SR. CONSmUlNTE ALufzIO BEZERRA
Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela con
tribuição que traz à nossa subcomissão, pois sa
bemos, e a Nação inteira sabe, do comprome
timento nacional que V. Ex" tem, e que não é
de hoje, com a defesa da causa nacional, das
bandeiras nacionalistas. Afrente do Ministério da
Ciência e Tecnologia, V. Ex' tem feito um bom
trabalho, tem correspondido ao que todos espera
mos, trazendo-nos hoje esta grande contribuição.

Não vou entrar no mérito do que aqui foi dito,
nobre Ministro Renato Archer, dado que muitos
dos pontos aqui abordados são importantes para
os que não os conhecem e foram apresentados
de maneira didática, transmitindo-nos conheci
mentos na área de informática em outros setores
técnicos e científicos.

Quero pegar por atacado o que respeita ao
problema constitucional. Foi colocada a relação
de avanço entre os paises em vias de desenvol
vimento e os paises ricos no que diz respeito ao
aspecto econômico e tecnológico. Pelas cifras ci
tadas para investimento na pesquisa científica e
tecnológica, vemos que há enorme disparidade,
ou seja, a distância entre paises ricos e paises
subdesenvolvidos tende a manter-se sempre e
a relação de subdesenvolvimento, se não houver
uma revolução no trato e domínio da ciência e
da tecnologia por parte dos paises subdesenvol
vidos, o que não pode ser tarefa apenas de um
pais, isoladamente.

Outra observação: temos a experiência da CE
ME, criticada por nós em outras épocas, mas não
podemos deixar de mencionar experiências que
nasceram no meio de setores nacionalistas com
o objetivo de produzir medicamentos e que não
tiveram êxito, tiveram que se dobrar, ser meras
distribuidoras de medicamentos dos laboratórios.
Nesta sala que hoje serve à Subcomissão da Na
cionalidade, da Soberania e das Relações interna
cionais, funcionou a Comissão de Saúde, sob a
presidência do então Deputado catarinense Jai
son Barreto. Aqui, muito se discutiu e grande tra
balho fóiprestado ao Pais com respeito à indústria
farmacêutica. Neste corredor, por aqui mesmo,
entraram, pelo menos de meu conhecimento, cin
co representantes da indústria farmacêutica com
o objetivo de corromper o Deputado Jaison Barre
to. S. Ex", patrioticamente, não se deixou corrom
per, colocando-os para fora daquela Comissão
- sou testemunha do fato. Com estas observa
ções, quero dizer que V. Ex" colocou um ponto
chave; temos de defender a reserva de mercado
na Constituinte. Isso pressupõe termos a tecno
logia nacionalizada.

Por outro lado, V. Ex' falou de 400 empresas
nacionais na área de informática. Gostaria que
V.Ex' deixasse claro para nós o nívelde naciona
lização dessas 400 empresas. Como podemos
saber se elas são nacionais? Num pais com a
disposição do Brasil, e com a extraordinária pres
são das multinacionais, não seria o caso de pegar
mos por atacado e estatizarmos a tecnologia? Ca
da uma das empresas que tivesse a tecnologia
aplicada em diferentes ramos contribuiria tam
bém para esse centro tecnológico estatal. Nossas
empresas são bastante débeis. Só um empreen
dimento do Estado, de grande vulto, administrada
de maneira pIanItlceda, sob o controle popular,

com orientação e aplicação da tecnologia para
prioridade em função dos interesses nacionllil,
talvez respondesse, no atacado, a essa gl'llllde
questão.

Essa a pergunta que faço a V. Ex' em vista
da dimensão extraordinária do que se coloca. Por
exemplo, existem multinacionais que investem 2
bilhões de dólares em pesquisa na área tecnoló
gica. Eis minha pergunta, Sr. Ministro: não seria
interessante para os diferentes ramos da tecno
logia e da ciência, a criação de um centro estatal
nacional de tecnologia? Isso, naturalmente, se
complementará com outras fontes de pesquisa:
o mercado interno, o latino-americano, com a
Argentina, e outros países, até a integração latino
americana a nivel de tecnologia e ciência, com
o fim de defender o mercado tecnológico Iatino-a
mericano.

Queria trazer um depoimento com relação à
divida externa. Por não termos domínio de tecno
logia, inúmeras divisas saem do País, que resul
tam na dívida externa e na impossibilidade de
mantermos um desenvolvimento capaz de nos
contomar competitivos com os grandes núcleos
industriais desenvolvidos. O Presidente da Tanzâ
nia admirou-se da decisão tomada pelo Brasil
no que se refere à divida externa. Em 1978, quan
do eu fazia um curso de doutorado em Paris,
foram convidados para um seminário represen
tantes do FMI. Deste seminário participaram estu
dantes, em nivel de doutorado, da África, da Ásia
e da América Latina. Naquela época, a conclusão
a que chegávamos era a de que não havia outra
solução se não pagar a divida dos países em de
senvolvimento - isso há oito anos. A medida
tomada pelo Presidente Samey deu projeção ao
Brasil. No dia em que ela foi tomada, eu estava
numa reunião da Copal, em Uma. Estavam pre
sentes representantes de 30 partidos políticos, de
mais de 20 paises e a decisão do Brasil foi uma
medida que deu projeção ao Pais. O Presidente
Alan Garcia a citou como exemplo, e todos se
entusiasmaram com a medida corajosa, nacio
nalista tomada pelo Govemo brasileiro. Estava eu
em Argel, conversando recentemente com repre
sentantes de paises africanos e asiáticos e pude
sentir o mesmo entusiasmo com a continuação
dessas medidas. Os paises em vias de desenvol
vimento viram com muito interesse o caminho
que tomou o Brasil.

Apenas queria fazer esta observação sobre a
estatização global da tecnologia: que as empresas
que aplicam tecnologia pagassem uma taxa ao
Estado - talvez a única forma de os paises em
vias de desenvolvimento enfrentarem o distancia
mento que existe com relação aos paises ricos.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER - Dustre
Senador AluizioBezerra, a respeito das conside
rações que V. Ex" fez sobre variados assuntos,
e principalmente sobre esse ponto a que V. Ex'
dá maior ênfase, gostaria de trazer alguma contri
buição.

O modelo adotado pelo Governo, no caso do
desenvolvimento da indústria de informática, fez
se totalmente repousado na inidativap~ A
informática possibilita isso, porque es-empreses
são de pequeno investimento. Os investimentoS.
são pequenos, o que possibilita a paises pobres
e sem recursos um desenvolvimento vi6veI, ao
contrário do período da Revolução Industrial,
quando se exigia dos paises~ Investi-
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mentes para a construção de siderúrgicas, de
grandes empresas etc. O que destaca o período
do desenvolvimento científico-tecnológico do pe
ríodo do desenvolvimento industrial é exatamente
a possibilidade de considerar que o que é mais
importante é o homem, a capacidade criativa do
homem. O Japão, por exemplo, é o exemplo típico
de pais que sem ter recursos naturais, como pe
tróleo, conseguiu isso investindo no homem. Seu
desenvolvimento não foi só na área industrial 
porque como pais rico conseguiu fazer esses in
vestimentos - mas também, quando passou pa
ra a competição na área científico-tecnológica,
começou a ganhar distância dos demais países
do mundo. Isso por causa do investimento no
homem. Digo-lhe isso para chamar a sua atenção
para o seguinte: essas quatrocentas empresas na
cionais na produção de equipamentos, de hard
ware. Mas há mil e seiscentas empresas na área
de prestação de serviços, na área de serviços de
informática, que são pequenos bureaux: têm um
pequeno computador, fazem contabilidade e
prestam todas as formas de auxílíoàs outras ativi
dades. Essas empresas, elas próprias, investindo
em pesquisas, estão trazendo uma enorme contri
buição.

O modelo que mais me parece adequado é
o da associação da empresa privada às universi
dades e aos institutos de pesquisas científicas e
tecnológicas. Todas as vezes em que consegui
mos montar essa associação, competimos com
os países desenvolvidos em igualdade de condi
ções. Haja visto o caso do 'Tucano", o mais co
nhecido. Quando se tem o rrA, escola de enge
nharia de alta sofisticação, associado a um centro
de tecnologia aeronáutica, como o CfA e a Em
braer, produz-se um tipo de produto que compete
com os dos países desenvolvidos.

Então, a idéia da estatização, nessa altura, seria
muito complexa. Parece-me que o modelo de
des.envolvimento da iniciativa privada, neste caso
especifico, é o de pequenas empresas. E não só
aqui, mas no mundo inteiro, na área de informá
tica, essas pequenas empresas são responsáveis
por avanços tecnológicos muito grandes. No ca
so, por exemplo, de software, de programa de
computador, a grande dificuldade que temos é
como ajudá-Ias, porque o ativo delas é um bloco
de papel e um lápis. Isto é suficiente para que
elas possam criar. Apenas o seu produto intelec
tual é que é o instrumento fundamental. A idéia
de estatização disso seria extremamente comple
xa e, a meu ver, provocaria dificuldades muito
grandes no momento.

Minha impressão é a de que não é só na área
da informática que esse modelo foi bem sucedido.
Estamos fazendo a aplicação do mesmo modelo
na área de biotecnologia: na engenharia genética,
na química fina, nos novos materiais e em vários
outros setores de atividade que dependem da inte
ligência do homem. E nesse caso o homem atua
muito mais livremente e com muito mais produti
vidade se ele atua isoladamente, livremente, com
toda a sua capacidade de independência em fim
cionamento. Parece-me que o modelo da infor
mática, que é a associação das três atividades
- universidade, pesquisa básica, pesquisa tecno
lógica e empresa - é o modelo ideal de solução
para os nossos problemas. Essa me parece real
mente a soIuçilo mais conveniente.

O SR. CONSTITUINTE ALUmO BEZERRA
Eu queria só um pequeno esclarecimento. O Go
vemo, na área de determinadas pesquisas, utiliza
a Embrapa, onde desenvolve a pesquisa para
transferi-Ia aos pequenos e médios produtores
rurais. Esta metodologia, de certa maneira, está
funcionando. O investimento e o planejamento
que a Embrapa faz é impossível ao pequeno pro
dutor fazer. Refiro-me ao âmbito da tecnologia,
que exige um planejamento muito mais global,
muito mais complexo e, muito mais do que uma
questão técnica, é uma questão política que só
o Estado pode enfrentar. E fica difícil para as
pequenas e médias empresas enfrentarem a
questão política. A informática, a tecnologia, mais
do que uma questão técnica, é uma questão polítí
ca, o Estado tem maior poder de barganha para
enfrentar do que uma empresa, que decide a
questão apenas no nível técnico e científico, fican
do fora do poder de decisão da área política.

O SR. MINISTRO RENATO ACHER - Creio
que V.Ex' tem razão. Essa área compete ao Esta
do. Na área de biotecnologia, por exemplo, temos
feito isso. Para desenvolver a partir do zero temos
procurado estimular todas as empresas existentes
na área, criando facilidade e dando incentivos.
Que tipo de incentivos? Existe um projeto no Mi
nistério da Fazenda, criado há dois ou três meses,
que cria incentivos para as empresas que invistam
em pesquisas. Para todas elas, nacionais e estran
geiras, sendo que nas empresas estrangeiras a
conveniência da pesquisa teria que ser submetida
à aprovação de uma entidade estatal que definisse
para nós a conveniência de sua aplicação. Além
do apoio e do incentivo, temos que exercer tam
bém vigilância para que contra elas não se faça
uma competição predatória. Há a presença do
Estado como um agente estimulante, como res
ponsável pela concessão de lncentívos na área
da pesquisa. Em todas essas áreas a que me
referi - no programa de supercondutores do De
partamento de Fisica da Universidade de São Car
los, - centros de excelências para os quais tanto
o CNPq como a Finep vêm há muito tempo cana
lizando recursos.

Na área da Comissão de Energia Nuclear, nem
é preciso falar, porque dela o Govemo zela direta
mente, uma vez que ela é monopólio do Estado.
As universidades brasileiras estão precisando de
sesperadamente de solução para seu problema
básico. A única maneira de suprir isso é adotar
esse plano amplo de formação de pessoal, que
foi feito formando no exterior doutores e pós-dou
tores para colocá-los como professores nas nos
sas universidades. Dependemos hoje, a meu ver,
de uma formação maciça de pessoas nesse nível
para o passo adiante que o Pais tem que dar,
e que, na minha opinião, está dando. A dimensão
do País é que não permite uma apreciação em
coníunto dessas conseqüências. Mas nós pode
mos senti-Ias em cada passo, em cada área do
desenvolvimento e em cada setor. Hoje temos
mil e seiscentas empresas de prestação de servi
ços na área de informática, que viabilizaram o
recadastramento eleitoral, provando que era pos
sível, em três ou quatro meses, fazer-se um levan
tamento do País inteiro, e que possibilitaram, daí
por diante, à Previdência Social fazer o cadastra
mento dos seus usuários etc. Acho que estamos
dando passos freqüentes, mostrando a nossa ca
pacidade, e creio que a estatização seria uma me-

dida muito violenta em um setor tão amplo como
esse. Agradeço ao Senador Aluizio Bezerra, sua
intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Sr.
Ministro, antes de encerrarmos a nossa reunião,
já que V. Ex' foi bastante exigido, devo dizer que
chegou-me às mãos uma pergunta anônima, de
um assistente. Como esta é uma Assembléia p0
pular e democrática, eu gostaria de ler a pergunta.

Essa pessoa nos indaga, Sr. Ministro,se a eleva
ção das tarifas públicas, o anunciado corte nos
gastos públicos, a defasagem salarial e a minides
valorização do cruzado não estão de acordo com
o figurino recessivo do FMI, se não há uma dife
rença na condução da política econômica com
a saída do ex-Ministro Funaro.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER- A polí
tica econômica, como as políticas do Governo,
são do Presidente da República. Os Ministros de
Estado são executores de políticas do Presidente
da República. Eu diria que a política executada
no Ministério da Fazenda, pelo ex-Ministro Dilson
Funaro, foi muito mais ditada pelos pontos de
vista do Presidente José Samey do que pelos do
ex-MinistroDilson Funaro. É claro que cada Minis
tro tem seu estilo pessoal ao executar essas poIiti
caso Mas o Presidente José Samey, no dia da
posse do Ministro Bresser Pereira, em seu discur
so afirmou, textualmente, que a politica econô
mica não muda em nada, nem no que se refere
à divida externa, nem no que se refere ao gatilho
salarial, nem no que se refere à decisão de n60
se submeter a uma política recessiva. De forma
que é claro que cada um tem seu estilo, cada
um tem suas medidas pessoais, principalmente
em se tratando de professores de Economia, co
mo é o caso do Ministro Bresser Pereira. S. Ex'
fez algumas afirmativas que revelam seus conhe
cimentos de Mestre em Economia, mas as dire
trizes básicas são as estabelecidas pelo Presidente
da República, única pessoa que, diariamente, pra
tica decisões que influenciam definitivamente. Ne
nhuma política de defesa de informática seria pos
sível se o Presidente da República não estivesse
totalmente convencido dela, porque, em dez ou
doze oportunidades, uma decisão de S. Ex"pode
ria ter alterado definitivamente os rumos que esta
mos seguindo.

Eu gostaria de dizer que, em que pese as afir
mações que são feitas e até artigos que são publi
cados, depende da decisão constante do Presi
dente a manutenção das diretrizes políticas que
são cumpridas. É fantasia imaginar que qualquer
espécie de política possa ser examinada se com
ela o Presidente da República não estiver inteira
mente de acordo, porque, a cada passo, S. Ex'
profere decisões que permitem ou não sua conti
nuação.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Que
ro agradecer a todos os Srs. Constituintes a pre
sença, bem como ao público, aos jornalistas, ao
SenadorJosé Bisol, Relator da Comissão de Direi
tos e Garantias Individuais, da qual esta Subco
missão faz parte. E quero dizer, Sr. Ministro, que
tenho certeza de que a sua brilhante palestra mui
to nos veio auxiliar no nosso desejo de mudança,
no nosso desejo de construir, realmente, uma Na
ção soberana. E, como V. Ex' mesmo disse, o
povo é o depositário dessa soberania. Nós, real
mente, só seremos uma nação soberana, quando
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todo o nosso povo for soberano. Agradeço, pro
fundemente, as suas palavras, a sua presença e
tenho certeza de que encaminharemos o projeto
desta Subcomissão baseado em muito dos dados
fornecidos por V.Ex'

Mt.rtito obrigado.
Es'tá encerrada a reunião.

:[-C - SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS
E GARANTIAS INDMDUAJS

8" Reunião, realizada
em 24 de abril de 1987

2" Reunião de Audiência PúbUca
Dois Expositores

Acs vinte e quatro dias do mês de abril de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na Sala D-2 do Anexo1/ da Câma
ra dos Deputados, em Brasilia-DF, reuniu-se a
Sube:omissão dos Direitos e Garantias Individuais,
em Segunda Reunião de Audiência Pública, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Antonio Ma
riz, com a presença dos Senhores Constituintes:
Lúcia Braga, Joaquim Haickel, Costa Ferreira,
Narciso Mendes, Maguito VIlela, DelioBraz,Ubira
tan Spinelli,José VIanaJosé Paulo Bisol,Antônio
Câmara e José Mendonça Bezerra. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensada a leitura da ata
da n:união anterior, tendo sido considerada apro
vada. O SenhorPresidente comunicou ao Plenário
a presença do Doutor José CalixtoRamos, Presi
dente da Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Indústria - CNT/, primeiro expositor
a faI.:1I' sobre o tema: "Direitos e Garantias Indivi
duail3 do Trabalhador", convidando-o a tornar as
sento à mesa dos trabalhos, passando-Ihe a pala
vra.Após a exposição do orador, fizeram interpe
lações os Senhores Constituintes: Ubiratan Spine
lli, Eliel Rodrigues, Costa Ferreira e Lúcia Braga.
O Senhor Presidente agradeceu a presença do
exposítor, Em prosseguimento, convidou o Se
nhor Professor Cândido Mendes, Secretário-Geral
da Comissão de Justiça e Paz, Presidente do Con
selho de Ciências da UNESCO, Presidente do
Conjunto Universitário Cândido Mendes e Mem
bro da Comissão de Estudos Constitucionais
AfonsoArinos,para falarsobre "Os Novos Direitos
Humanos", convidando-o a tomar assento à mesa
dos trabalhos, passando-Ihe a palavra. Após a ex
posição do orador, fizeram interpelações os Se
nhores Constituintes: Ubiratan Spinelli,ElielRodri
gue~;, Costa Ferreira, Darcy Pozza,José VIana, Ma
guito Vilela, Lúcia Braga e José Paulo Bisol. O
Senhor Presidente agradeceu a presença do lIus:'
tre expositor e dos presentes. Nada mais havendo
a tratasr foi encerrada a reunião às treze horas
e vinte minutos, cujo inteiro teor será publicado
na ú1tegra, no Diário elaAssembléia Nacional
COIIlStitulnte. E, para constar, eu, AlIia Tobias,
Secretáría, lavrei a presente ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Antonio Mariz, Presidente.

ConvidadolDepoente: 1) José Calixto Ramos 
Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria;

2) Cândido Mendes - Professor.
Deta da Reunião: 24-04-87

O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba-

lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais. Quero, inicialmente, con
vidar o DI'. José Calixto Ramos, Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na In
dústria, para tomar assento à Mesa e, também,
o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza.

(Éaprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da Ata.)

Dispensada a leitura da ata, na forma estabe
lecida pelo Plenário, nas sessões de audiência,
daremos a palavra ao DI'. José Calixto Ramos,
que, como disse, preside a CNTfe trará à Subco
missão a visão dostrabalhadores na indústria s0

bre os direitos e garantias individuais.Inicialmen
te, quero dizer a S. S" da satisfação desta Subco
missão em recebê-lo e da importância que atribuí
mos à participação dos trabalhadores na indústria,
na elaboração deste capítulo de suma importân
cia na estruturação da nova Constituição brasi
leira.

Tem V. S" a palavra, e o prazo previsto para
sua intervenção é de vinte minutos, seguidos de
debates, dos quais poderão participar não apenas
os Srs. Constituintes, membros desta Subcomis
são, como as pessoas eventualmente interessa
das na matéria.

Com a palavra o DI'. José CalixtoRamos.

O SR. JOSÉ CAUXTO RAMOS - Exm° Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, preliminarmente,
gostaríamos de dizer da satisfação da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Indústria
em ter a oportunidade de participar deste trabalho,
em que se pretende, de todas as formas, fazer
uma nova Constituição, que atenda de forma dire
ta aos anseios de toda a população, conseqüente
mente, do País.

Como sabemos que várias pessoas, inclusive
alguns companheiros nossos de entidades sindi
cais, também estão-se manifestando a respeito
deste tema de importância multo grande para
a própria Constituição, alinhavamos alguns pon
tos importantes para o setor industriário. Evidente
que não ousaríamos discorrer sobre tudo que se
refere às garantias de direitos indfviduaís.A atual
Constituição brasileira especifica, no art. 153, os
direitos e garantias individuais. Não há dúvida de
que consagrou o que a evolução do Direito nos
ensinou como o mínimo de garantias necessárias,
para a coexistência de rodos os cidadãos. Essa
evolução, já que se trata de ciência social, deve
ser permanente, demandando processo de contí
nuo e ascendente aperfeiçoamento. Este por sua
vez, leva-nos ao exame mais meticuloso das nor
mas jurídicas em vigor, com vistas à melhor ade
quação à sociedade que lhes deve obediência.
Válidoe necessário é, portanto, examinar as nor
mas pertinentes da atual Constituição, para, par
tindo delas, conseguirmos, na Carta Magna que
será emitida, um conjunto de normas mais har
mônicas e mais consentâneas com os verdadei
ros anseios do povo deste imenso País. Com esse
objetivo, a primeira observação que fazemos se
refere ao caput do art. 158 da Constituição.

Entendemos que, no tocante à segurança, a
nova Carta Magna deve explicitarsegurança indi
viduai e coletiva. O texto atual fala apenas em
segurança. O da Constituição de 1946 referia-se
à segurança individuai.Se esse era restritivo, eis
que especioso, o outro não está adequado à reali
dadeobjetiva brasileira. É necessário deixar bem

claro como dever do Estado o de garantir a segu
rança dos cidadãos, tanto a individual como a
coletiva.Poder-se-ia argumentar que a palavra se
gurança, como gênero, inclui as duas espécies
citadas. Reconhecemos que procede o argumen
to, mas entendemos que, por sua extraordinária
importância numa sociedade em que a violência
é constante, deve-se enfatizar, deixando bem cla
ro, que o Estado tem o dever de dar segurança
a todos, tanto no plano individual como no cole
tivo. Evita-se, inclusive, que governantes dêem
ao texto legal a interpretação que lhes pareça mais
adequada às próprias conveniências, visando a
encobrir deficiências próprias ou dos órgãos de
que são responsáveis.

Nessa fase da sociedade brasileira, em que a
violência se vem multiplicando qualitativae quan
titativamente, a nova Carta Magna deve dar ênfase
maior à segurança individual,entendendo-se esta
1'\0 sentido da pessoa física em si, mas também
no sentido da coletividade, segundo as regras da
unidade na multiplicidade.

Outra observação diz respeito ao § 4° do art.
158, da atual Constituição, que, para melhor com
preensão, transcrevemos:

"Alei não poderá excluir da apreciação do Po
der Judiciário qualquer lesão de direitoindividual.
O ingresso em juizo poderá ser condicionado a
que se 'exauram previamente as vias administra
tivas,desde que não exigidagarantia de instância,
nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias
para a decisão sobre o pedido."

O preceito contém duas partes. A primeira que
garante a apreciação pelo Poder Judiciário de
qualquer lesão ao direito individual: a segunda,
que limita a norma, condicionando-a à possíbí
lidade de serem exauridas às vias administrativas.
Consideremos que o preceito constante da pri
meira parte é indispensável, eis que consagra prin
cípio de Direitouniversalmente reconhecído. Mas
a segunda parte contém injustificável restrição,
inaceitável em qualquer Estado de Direito. Por
isso mesmo deve ser excluída.

Na nova Constituição deve ficar somente a pri
meira parte: "Alei não poderá excluir da aprecia
ção do Poder Judiciário qualquer lesão de direito
individual." A norma é mais abrangente, mais jus
ta e mais consentânea com a realidade da socie
dade brasileira. Observamos também, quanto ao
§ 12 do mesmo artigo. A Constituição de 1946
dava ao Juizo poder para promover a responsa
bilidade de autoridade dita como co-atora nos
casos de prisão ilegal.

AConstituição de 1967 excluiessa parte, permi
tindo a impunidade da autoridade e, por conse
qüência, acentuados e contínuos abusos do direi
to de liberdade individual, dá margem à prisão,
ainda que ilegal, de qualquer pessoa, eis que o
máximo que poderá ocorrer é a devolução da
liberdade individual através de hábeas corpus.
A autoridade, sem perigo de ser punida, pode
abusar da liberdade individual a seu talente, o
que é, verdadeiramente, inconcebível. Entende
mos, pois, que o § 12 deve ser mantido da nova
Carta Magna com a seguinte redação:

"Ninguém será preso senão em flagrante deliro
ou por ordem escrita da autoridade competente.
A lei disporá sobre a prestação de fiança. A prisão
ou detenção de qualquer pessoa será imediata
mente comunicada ao juiz competente, que a re
laxará, se não for legal, e, nos casos previstos
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em lei, promoverá a responsabilidade da autori
dade co-atora."

O § 11 está assim redigido:
"Não haverá pena de morte, de prisão perpétua,

nem de banimento. Quanto à pena de morte,
fica ressalvada a legislação penal aplicável, em
caso de guerra extema. Alei disporá sobre o perdi
mento de bens por danos causados ao Erário
ou no caso de enriquecimento ilícitono exercício
de função pública."

Este parágrafo deve ser mantido, nele incluin
do-se a palavra "confisco", tal como previsto na
Carta de 1946. Não deve existirpena de confisco,
a não ser por danos causados ao Erário, ou nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de
cargo ou função pública. Essas ressalvas já cons
tam do texto constitucional, não como confisco,
mas como perdimento. O resultado prático é o
mesmo. Entendemos que não se pode deixar às
autoridades constituídas a possibilidade de con
fisco de bens de qualquer cidadão, salvo nos ca
sos mencionados. Sob esse enfoque, fazemos
nossas as palavras de Ivan de Aquino, quando,
nos debates sobre a Carta de 46, esclareceu enfa
ticamente:

"Se se admitir o confisco como faculdade de
tomar a propriedade sem ser com essa idéia de
ressarcimento de prejuízos, amanhã a lei poderá
impor a pena de confisco para qualquer infração
penal."

Sugerimos, também, a inclusão de um pará
grafo com a seguinte redação:

"Qualquer cidadão poderá promover a organi
zação da entidade sindical correspondente, res
peitado o que dispuser a lei ordinária. É assegu
rada a liberdade e a autonomia sindical, não po
dendo o Poder Público intervirnas entidades sindi
cais salvo quando solicitado por maioria de seus
associados."

Não se trata aqui de direitos dos trabalhadores,
mas de direitos individuais em sua concepção
genérica. No Brasil,a sindicalizaçãonão é obriga
tória, mas a pessoa tem o direito de filiar-se ao
sindicato correspondente à profissão exercida. Se
pode fílíar-se ao sindicato existente, pode, tam
bém, organizar o sindicato, dele participando co
mo associado ou dirigente.Busca-se permitir que
qualquer pessoa possa organizar o sindicato de
sua categoria e, ao mesmo tempo, consagra-se
no texto constitucional a liberdade e a autonomia
dos sindicatos, o que constitui antiga aspiração,
não só de trabalhadores como de empregadores.
Entendemos também válido que se promova o
restabelecimento do § 37 do art. 141 da Carta
de 1946, nos seguintes termos:

"É assegurado a quem quer que seja o direito
de representar, mediante petição dirigida aos Po
deres Públicos, contra abusos de autoridade e
promover a responsabilidade delas."

O dispositivoé necessário, eis que visa a coibir
os abusos de autoridade. Quando ocorrerem tais
abusos, o próprio interessado poderá promover
a responsabilidade do Coator.O processo é mais
democrático e impõe um indispensável freio ao
autoritarismo. Afirmamos que constitui ingredien
te necessário a um-Estado de Direito. Cremos
ainda aconselhável incluirparágrafo consagrando
o conteúdo do § 36, do art. 141, da Carta de
1946, nestes termos: f

" A lei assegurará:

I- rápido andamento dos processos perante
as repartições públicas;

n- ciência aos interessados dos despachos e
das informações a que eles se refiram;

111- expedição de certidões requeridas para
defesa de direitos."

Infelizmente, os processos tramitam vagarosa
mente nas repartições públicas. Uma das formas
de se conseguir mais rápida tramitação é impô-Ia
como dever constitucional, embora se nos pareça
que a medida cairá na inocuidade, se os servi
dores responsáveis não se conscientizarem da ne
cessidade de rápido atendimento às partes inte
ressadas. A ciência aos interessados, relativamen
te a despachos em assuntos de seu interesse,
deve ser prevista expressamente. Constitui forma
de prevenir abuso de direitoe assegurar às partes
a continuidade da persecução dos próprios direi
tos. Trata-se de preceito pacificamente aceito. A
expedição de certidões constitui princípio basilar
de Direito, é obrigação de todos os órgãos pú
blicos.

Propomos, ainda, o acréscimo de mais um pa
rágrafo com a seguinte redação:

"Pertencerão aos trabalhadores os inventos de
sua autoria, quando no exercício do emprego,
salvo se o empregador tivercusteado as despesas
necessárias, caso em que ficarão pertencendo,
em partes iguais, a ambos."

Numerosos têm sido os casos em que de inven
tos de empregados se aproveitam os emprega
dores. A legislação ordinária pertinente já consa
gra preceito semelhante. Todavia, continuam-se
repetindo esses verdadeiros abusos de poder. Daí
entendermos que a nova CartaMagna deva dispor
sobre a matéria. Se o empregado, ainda que em
decorrência do emprego, realizoua invenção cus
teando ele mesmo as despesas necessárias, pare
ce-nos indiscutivel que a invenção lhe deve per
tencer em sua integralidade, não podendo o em
pregador exercer sobre ela qualquer direito.Toda
via, se o invento surge em decorrência do enge
nho do empregado, mas com o empregador pro
vendo as despesas necessárias, configura-se au
têntica sociedade de fato da espécie de capital
e indústria, devendo pertencera ambos, em partes
iguais.

Entendemos ainda importante o acréscimo de
outro parágrafo com a seguinte redação:

"Aoempregado eleito dirigente sindical é asse
gurada a estabilidade provisóriapelo tempo e nas
condições que dispuser a legislação ordinária."

Trata-se aqui de um direito individualjá consa
grado pela legislação ordinária, mas não previsto
expressamente na Constituição. Daíentendermos
que, para maior segurança, a matéria deva ser
incluída na própria Constituição. Trata-se de me
dida que visa proteger o dirigente sindical, ante
a possibilidade de despedimento do emprego, pe
lo simples fato de ter-se tomado dirigente clas
sista. Se assim não ocorrer, não terá a liberdade
e a independência de atuação capazes de incenti
vá-lo à luta sindical, reivindicando melhores con
dições de trabalho para os integrantes da cate
goria representada.

Causa-nos espécie o fato de a Constituição
atual não ter proibido o anonimato. A de 1946
era muito clara ao dispor, no § 5° do art. 141,
entre outros assuntos, que: "Não é permitido o
anonimato". Parece-nos que esse dispositivo foi,
intencionalmente, excluídodotexto constitucional

para favorecer a situação por que passava o País,
uma fase conhecida como de consolidação da
Revolução de 1964. E produziu frutos, embora
alguns deles muita. amargos, eis que, cobertos
pelo anonimato, muitos cidadãos não tiveram o
pejo de denunciar outros, muitas vezes até amigos
de infância ou parentes próximos.

Tal sistemática não pode prosseguir. Não se
pretende retirarde ninguém o direitode denunciar
outrem. Mas pretendemos que essa denúncia seja
assumida pelo denunciante, o que sem dúvida,
constitui garantia de que não será feita por mera
suspeita ou desejo de vingança, mas por serem
verdadeiros os fatos argumentados.

O procedimento, além de mais correto, é de
mocrático, eis que possibilita ao denunciado co
nhecer o autor da denúncia e preparar melhor
a defesa. Evita, inclusive, suspeitas levantadas
contra outros cidadãos que, ainda que inimigos
do denunciando, jamais tomariam a iniciativa de
uma denúncia anônima. O anonimato, aceitável
em regime de exceção, não pode ter cabimento
em um Estado de Direito.

Por tais motivos, entendemos que a nova Carta
Magna {deve incluir o disposto no § 8°, do art.
153, da atual, mas com a inclusão da norma de
1946: "Não é permitido o anonimato".

O § 6°, do art. 153, da Carta atual carece, a
nosso ver, de pequeno acréscimo, para ser trans
posto para a nova Constituição. Entendemos que,
ao lado da crença religiosa e convicção política,
deve-se acrescentar a palavra "raça", ficando a
seguinte redação na parte inicial:

"Por motivo de crença religiosa ou de raça,
ou de convicção filosôfíca, ou política..."

Istoporque, infelizmente,as pessoas de cor pre
ta ainda são tratadas com discriminação em n0s
sa Pátria, embora haja expressa proibição legal
sobre o assunto. Talvez,seja resquício do período
escravagista vigente até os finsdo século passado.
Averdade é que os Regros ainda encontram injus
tificado embaraço para conseguirem seus pró
prios direitos, pela simples condição de terem
nascido negros.

Daí nosso interesse na inclusão ora pretendida.
Partimos do princípio de que devemos afastar
em definitivo tudo o que possa constituir precon
ceito. É justa a pretensão.

São estas, senhores, as contribuições que, no
tocante à matéria, consideramos necessárias, pa
ra chegarmos a uma constituição mais liberal e
mais democrática; capaz de refletir os legítimos
anseios do povo brasileiro.

Era o resumo que eu tinha a apresentar aos
Exm05 Srs. Constituintes, membros desta subco
missão.

O SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - Encer
rada a exposição do Or. José CalixtoRamos, em
nome da CNTI, passamos à fase dos debates.

Concedo a palavra ao ConstituinteUbiratanSpi
nelli, primeiro inscrito na lista dos debatedores.
Com a palavra S. Ex'

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. José CalixtoRamos, ouvimos atentamente
o pronunciamento de V.S', principalmente sobre
os direitos individuais,quando dizque não se trata
aqui do direitodos trabalhadores, mas dos direitos
individuais em sua concepção genérica.

Estamos preocupados exatamente com esse
confisco de bens de qualquer cidadão. Recebe-
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mos um documento do Mirad, do Ministro Dante
de Oliveira,que, no meu entender particular, achei
muito forte, porque, além de o Ministro pagar
às pessoes desapropriadas, confiscadas, com títu
los da dMda agrária, esses títulos já não valem
mais nada no mercado. Já caíram em 60% do
seu valor, Acho isso uma aberração, porque, mui
tas vezes, o cidadão só possui uma fazenda, só
tem uma propriedade. E, por inimizade pessoal
ou política, às vezes, pode-se tentar essa desapro
príaçâo, que será paga com título da dívida agrá
ria. Acho isso uma aberração.

Outro fato é que o cidadão não tem direito
de recorrer à Justiça, no entender do Ministro
Dante de Oliveira,porque ela é morosa, não acerta
nunca. No caso de injustiça, seja resolvida por
decreto. Fico abismado ao ver o Sr. Dante de
Oliveira,a Nova República, que tanto se bateram
contra os decretos-leis, serem hoje favoráveis a
esses instrumentos para desapropriar terras e ou
tras propriedades.

Certamente, não estamos aqui para defender
conflitos sociais, que realmente existem, não con
cordamos que se faça o que estão querendo, por
que sabemos que o Incra já tem cem milhões
de hectares de terras para a reforma agrária. O
que também nos causa espanto, agora é que o
Sr. />'dnistro Dante de Oliveira, através do Mirad,
desapropriará uma área ao sul do Pará, Tucuma,
pagando vejam se é possível uma coisa dessas
trinta e um milhões de dólares para assentamento
de famílias a uma grande empresa. Nós sabemos
que há áreas, em Mato Grosso, meu Estado, onde
há o Projeto Panelas, o Projeto Filinto Müller,que
cederam ao Incra seiscentos mil hectares, para
assentamento de posseiros - não de grileiros,
mas de posseiros, de colonos e não certos pípo
queíros, que vendem pipocas aí, e querem a terra
somente para revende-Ia. Então, nós estamos
preocupados com tudo isso.

Disse também o Ministro que o preço a ser
pago pela terra é o que está no cadastro, o preço
venal. Sabemos que o cadastro do Incra é feito
só de cinco em cinco anos. Como é que pode
ser pago pelo preço do Incra, se o mesmo já
está defasado? Isso também vai contra os direitos
individuais da pessoa, se não deixam recorrer à
Justiça e se será feito pelo cadastro, que é feito
de cinco anos, que é moroso, burocrático. Ainda
mais quando estão dizendo agora que virá um
imposto violento de quase 900% a mais.

Então, não adíanta mais produzir. Quem tem
propriedade pequena no campojá está vindo para
as, cidades, porque não há a reforma agrícola,
que é mais importante. Não é apenas fazer refor
ma agrária, é preciso haver uma reforma agrícola,
dar condições a quem trabalha, a quem produz,
ao índívíduo que é trabalhador rural, que é o coi-
tado. •

Vunos ontem no "Jomal Nacional" um sujeito
que investiu setenta mil cruzados na compra de
uma máquina, produziu uma safra espetacular,
uma safra recorde, e não tem dínheiro para pagar
a própria máquina. Então, reforma agrária não
é querer arrebentar todo mundo de cima para
baixo, sem eira nem beira, fazendo perseguições
políticas. Acho que existe muita coisa errada, pre
judic'ando O próprio direito individual.

Nliosei como V. Ex'entende esse assunto, mas
gostaria de entrar nesse ponto da reforma agrária,
que faz parte da nossa Comissão, e refere-se aos

absurdos que estão acontecendo, nãosei se todos
os Constituintes receberam do Miradessa oberra
ção, Se não tivermos o díreito de recorrer à Justi
ça, então o País vira um caos.

Sr. Presidente, era isso o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Dr. José CalIxtoRamos.

O SR. JOSÉ CALlXTO RAMOS - Muito bem,
entendemos que o problema da reforma agrária
é secular. Todas as vezes que se tenta fazer algu
ma coisa em tomo dela sofremos uma reação
muito grande. Mesmo sendo industriários temos
certeza de que, se não houver uma reforma agrá
ria, acompanhada de uma reforma agrícola, inclu
sive, nunca alcançaremos o objetivo maior que
a Nação toda almeja.

Por isso mesmo, entendemos que essas preo
cupações que V. Ex" levanta poderiam ser satis
feitas a partir do momento em que os trabalha
dores, principalmente os ligados diretamente à
agricultura através de seus órgãos representati
vos, tivessem participação direta e efetiva em t0
dos os problemas que dizem respeito à reforma
agrária. Aíestariam incluidos também os confis
cos, as desapropriações e todos os problemas
referentes à terra.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Apenas desejo mais um aparte, para dizer a
V. Ex' que há milhares de pequenas propriedades
sendo vendidas no meu Estado, Mato Grosso,
propriedades de 100 ou 200.hectares, onde as
pessoas não conseguem mais se fixar, voltando
para a cidade, exatamente por causa da política
agrícola. Todos aqui são conscientes de que tem
que ser feita uma reforma agrária equilibrada. On
de já se tem as terras, deve-se investir. Em vez
de se pagar para uma empreiteira trinta e um
milhões de dólares, por que não se começa a
investir nessas terras devolutas da União, do Esta
do, do Município - e são milhões de hectares
- para que se faça uma reforma agrária? O que
é injusto em nosso entender, é que uma pessoa
que só tenha uma propriedade, essa seja invadida
e o sujeito fique sem nada, na miséria, sem o
que com sangue, suor e sacrifício conseguiu.

O SR JOSÉ CALlXTO RAMOS - Persisto, ain
da, Ex", em que, a partir do momento em que
o Govemo brasileiro, a própria lei determine 
e tem que ser este o termo - a participação
dos trabalhadores na própria administração, dire
tamente, nesse aspecto principal da reforma agrá
ria, essas preocupações naturalmente desapare
cerão. Porque os trabalhadores não querem as
terras de ninguém. Querem terras para produzir.
Querem também as condições necessârías para
produzir. O trabalhador do campo não quer sair
do campo; está saindo forçadamente, está sendo
empurrado para a cidade. O que não podemos
admitir é essa imensidade de terra devoluta nas
mãos de poucas pessoas.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Mas o maior proprietário é a União. Não sou
a favor dos grandes latifúndios improdutivos.
Quero deixar minha posição aqui. Não estou de
fendendo os latifúndios improdutivos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de dar a palavra ao Constituinte seguinte, quero
registrar a presença entre nós do Prof. Cândido

Mendes, que participará dos trabalhos desta Sub
comissão, a partir das 11h, e discorrerá sobre
o tema "Os Novos Direitos Humanos". É pera
nós uma honra ter o Prof. Cândido Mendes entre
nós.

Com a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Dr.José Calixto Ramos, tivemos muita satisfação
em ouvir V. S' em nosso meio. Parece-me que,
acompanhando a leitura e cotejando com nosso
código, nossa atual Constituição, houve um lapso
de impressão: onde foi referido o art. 158, regis
tre-se o 153. Gostaria de ver se o texto confere
realmente. Pode ser que tenha havido equivoco
da minha parte. É o 158, desde a primeira página
até a segunda. Refere-se ao art. 158, mas parece
que houve um equivoco. Trata-se do 153. Com
essa observação que aqui cotejamos, gostaria que
V. S' pudesse apresentar o seu ponto de vista
e com ele o da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria, o que pensa a coletividade
acerca de outra sugestão que será constante em
nosso projeto, com relação à pena de morte, e
também à pena de prisão perpétua, já que, depois,
teria outra colocação a fazer. Gostaria que o fizes
se por partes. O que pensam os trabalhadores
da indústria acerca dessa pena máxima em fun
ção da extrema violência por que estamos paSSaJO
do no Pais?

O SR.JOSÉ CALlXTO RAMOS - Posso adian
tar a V. S' que os trabalhadores, e grande parte
da sociedade, entendem que a pena de morte
não deve existir no Código Penal Brasileiro. Tive
mos oportunidade de conversar sobre o assunto
da violência com várias entidades sindicais, liga
das à Confederação e, mesmo estarrecidos com
a violência, que se vem desenvolvendo, conforme
dissemos, quantitativa e qualitativamente, mesmo
assim, o direito à vida é inerente a cada pessoa.
E nenhum de nós, em nosso modo de entender,
tem o direito de tirar a vida do semelhante. Então,
o princípio fundamental que a Confederação de
fende é que não haja, na nova Constituição ou
no Código Penal Brasileiro, a punição com pena
de morte. É esse o nosso entendimento. Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Agora, passarei ao ú1tirho detalhe da minha per
gunta. Achei muito produtiva a sua observação,
no estudo apresentado, e creio que fará parte
de sugestão que estou apresentando à Comissão
com relação ao § 6° do art. 153 da atual Consti
tuição. Estou propondo, a manutenção deste dis
positivo legal,mas devo incluir,porque achei mui
to válida a observação, substantivo raça. Pretendo
incluí-lo no trabalho que vou apresentar previa
mente à nossa Subcomissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. expositor, com muita honra e satisfação, ouvi
mos o trabalho de V. S' e achamos perfeitamente
coadunado com nosso ponto de vista concer
nente a determinados direitos aqui mencionados,
como o referido § 4· do art. 158 da atual Consti
tuição, aqui transcrito. É uma preocupação muito
válida, porque, apesar de ainda estar em vigor,
a Constituição perderá sua valIdade. E é claro
que os princípios constitucionaís de direito à pes-
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soa hwnana devem prevalecer para o bem-estar,
a tranqüilidade e a segurança do povo brasileiro.
Chamou-me a atenção, também, aqui no trabalho
de V. S', a referência a outra norma: "ninguém
será preso senão em flagrante delito, ou por or
dem escrita da autoridade competente. A lei dis
porá sobre a prestação de fiança. A prisão ou
detenção de qualquer pessoa será imediatamente
comunicado ao juiz competente, que a relaxará,
se não for legal, e, nos casos previstos em lei,
promoverá a responsabilidade da autoridade coa
tora". Sei que V. S· preocupou-se bastante, mas
não devemos deixar de incluir, na nova Carta Mag
na, dispositivos como este, como também aque
les preventivos. Ninguém pode ser coagido e não
dispor de qualquer mecanismo constitucional pa
ra lhe garantir a liberdade de se Iocomover. Então,
estou observando que a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria traz grande contri
buição à Subcomissão.

Claro que, em se tratando de direitos e garantias
individuais, não poderia também deixar de cons
tar, nesta valiosa sugestão, o dispositivo do ha
..... corpus, que poderá reparar essas injustiças.
Seja para o que foi preso arbitrariamente, como
tlmbém para quem estã sendo ameaçado de prí
Iio, porque, na área trabalhista, os conflitos são,
muitas das vezes, comuns e constantes e, se não
R tiver o cuidado de se preservar a integridade
lllica do cidadão, poderemos, por omissão, estar
deixando de defender um dos direitos consagra
dos pela Declaração dos Direitos Humanos.

Com relação à pena de morte, o ponto de vista
da Confederação coincide também com o o meu.
Em que pese a alguém, por qualquer motivo,
tirar a vida do semelhante, não justifica pagar com
a mesma moeda. Haja vista que a justiça está
ai Muitas das vezes, o elemento é levado a come
ter um ilícitopenal sem que se saibam as circuns
tAncias. E por isso, antes que ele seja executado
e, talvez, levando para o além grande ressenti
mento da falta de justiça, é necessário que o apa
relho judiciário veja caso por caso e possa, com
a ajuda da sociedade, tentar minimizar o grande
sofrimento, baseado na violência, porque acredi
tamos, que violência gera violência. Toda vez que
uma pessoa comete um crime é bom que se
leve às barras da Justiça, para que ele seja ouvido
e se chegue a uma conclusão.

Então, é por isso que sou frontalmente con
trário à pena de morte, por entender que ela não
repara o dano causado a um ser semelhante a
n6s.

Muito obrigado.

O SR. JOSI:: ÇALIXTO RAMOS- Estou inteira
mente de acordo com V.Ex-, sem dúvida alguma,
essa prática hoje está sendo freqüente. V.Ex- tem
razão, deve também ser incluído o princípio da
coação. Hoje está sendo freqüente nos meios tra
balhistas, a coação, principalmente de dirigentes
sindicais, a partir do momento em que ele toma
posições mais firmes, em defesa dos seus pró
prios representantes e em respeito às pr6prias
atribuições, inerentes aos dirigentes sindicais. Ho
je, temos vários companheiros respondendo a
processos, eXfitamente por falta desse amparo
maior na pr6Fia Constituição. Por isso estamos
inteiramente de acordo com V. Ex-

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

A SR' CONSTITWNTE LÚCIA BRAGA- Que
remo-nos congratular com o ilustre expositor pela
palestra objetiva e lúcida. Gostaríamos de fazer
uma indagação ao conferencista de hoje sobre
o que pensa a Confederação que S. S· preside
em relação ao problema da mulher trabalhadora,
a importância de assegurar a estabilidade de um
ano no emprego para a mulher no período de
amamentação do seu filho. O que ocorre na práti
ca, é a mulher, após o período de licença gestante,
ser demitida do emprego. Então, pergunto a V.
S· qual o pensamento da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria em relação a pro
blema tão grave, a essa injustiça, a essa violência
que se comete no dia-a-dia contra a mulher traba
lhadora. A indagação decorre da preocupação
que V. S· demonstra relativamente ao sindicali
zado, contra quem acontece tal injustiça. Achei,
então, que seria oportuno lembrar o problema
da discriminação em relação à mulher.

O SR. JOSI:: CAUXTORAMOS- Quando fala
mos na garantia do sindicalizado, conseqüente
mente, referimo-nos também à mulher, posto que
temos uma percentagem muito grande de mulhe
res trabalhando, inclusive no setor industriário.
Existe realmente uma preocupação da Confede
ração no sentido de que as mulheres passem,
inclusive, a participar conosco do momento sindi
cal, de forma genérica. Tanto isso é verdade que
criamos, agora, em nosso veículo de comunica
ção "A Tribuna Sindical", um suplemento femi
nino, onde estamos, em todas edições, ouvindo
mulheres trabalhadoras, parlamentares, discutin
do os mais variados problemas da mulher, con
tanto que, não apenas a Confederação mostre
essa preocupação, mas que também os trabalha
dores, homens, no caso, que a mulher deve ter
iguais direitos no que se refere aos problemas
nacionais como um todo. Referindo-se à Confe
deração, no que diz respeito aos postos de traba
lho, posso assegurar que estamos envolvidos dire
tamente no problema da mulher, por considerar
a sua participação importante. Inclusive, no pri
meiro número da 'Tribuna Sindical" chamamos
a atenção da mulher no sentido de não se preo
cupar em concorrer com o homem, mostrando
que ela é capaz de pegar uma arma, ter que usar
uma calça desbotada, usar um sapato grande ou
coisa que o valha. Ela tem que trabalhar dentro
da concepção mais fina que tem. Ela é mais sensí
vel, muitas vezes, que o homem, pela sua condi
ção de mulher, pela sua feminilidadl(. Isso é im
portante. Ela não deve desprezar isso, para que
possa trabalhar conosco, lado a lado. Chamá
vamos, inclusive a atenção para esse fato, porque
tivemos algumas entrevistas com mulheres, algu
mas já participando da vida sindical, e parecia
que elas só se sentiam muito bem se pudessem
pegar um cassetete e sair agredindo todo o mun
do, como o homem tem mais condições de fazer.
E não é nada disso. Ela tem que vir com toda
a sua garra de mulher, mostrando que é mulher,
carinhosa, e estar ao lado dos trabalhadores, prin
cipalmente ao lado dos seus maridos, quando
estes são dirigentes sindicais. Vinha, hoje, conver
sando com um companheiro e lhe dizia que esta
mos tão desorganizados que a nossa família está
ficando sempre em segundo plano, porque as
mulheres ainda não assimilaram a necessidade
dessa participação. Quantos problemas têm-se

criado porque o dirigente sindical, que assume
realmente a responsabilidade de dirigente, tem
a entidade sindical acima de tudo e de todos,
inclusive dos seus pr6prios familiares!

Então, sobre esse aspecto, estamos inteirados
com suas preocupações.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA 
Acharia V. S"importante que fosse explicitado no
texto constitucional essa garantia, para que o nos
so código, que ampara o trabalhador, tivesse esse
reforço na Lei Maior? Seria não a mulher sindica
lizada, mas a mulher discriminada. I:: esta colo
cação.

O SR. JOSÉ CAUXTO RAMOS - Vou mais
além./ú eu incluiria todos os trabalhadores, inde
pendentemente do sexo. Tanto é que temos, tra
mitando no Congresso Nacional, um projeto <JIe
se refere diretamente à garantia no emprego. I::
exatamente o projeto que trata da dispensa imoti
vada. Então acho que, dentro desse projeto, estão
agasalhadas todas estas preocupações, não ape
nas das mulheres no período da amamentação,
ou da gestação, mas também no que se refere
aos próprios trabalhadores, que, muitas vezes, tra
balham com uma expectativa tão grande que a
sua produção nem poderá ser o mais importante,
digamos assim. Porque eles estão sempre na ex
pectativa de chegar ao trabalho e o seu cartão
de ponto não ser mais encontrado. Acho que Isso
atinge os dois aspectos de forma genérica.

ASRA. CONSTIrUlNTE LáCIABRAGA-Obri
gada.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, gostaria somente de fazer mais
uma intervenção.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não, apenas pediria ao Constituinte Costa Ferreira
a brevidade da intervenção, em virtude de estar
mos com o nosso horário praticamente esgotado
e haver uma segunda audiência pública às 11
horas.

O SR. CONSTITWNTE COSTA FERREIRA
Eu só queria debater rapidamente com o nosso
expositor José CalixtoRamos, acerca do seguinte
dispositivo:

"A lei assegurará: I - rápido andamento dos
processos perante as repartições públicas; li 
ciência aos interessados dos despachos e das
informações a que eles se referirem; DI - expe
dição de certidões requeridas para defesa de direi
tos".

Acho que aqui deveriamos dizer o prazo dessa
expedição de certidões, se seriam 24, 48 ou 72
horas, porque isso agiliza o órgão ao compro
misso constitucional de expedir, no prazo, não
apenas de rápido andamento, mas que tenha tam
bém o compromisso de na hora talentregar aque
le documento, porque ele é muito interessante
para a preservação de direito.

De modo que eu gostaria somente de saber
a opinião do expositor, isto é, se V. S' não teria
sugestão com relação ao tempo, para ficar logo
aqui: a expedição de certidão será em 24, 48
ou 72 horas? Acho que isso é interessante.

O SR. JOSI:: CAUXTO RAMOS - I:: evidente
que não nos preocupamos muito com o proble
ma do prazo, apesar de entendermos que V.Ex
tem razão, e estamos dispostos a ilcluir como
necessário o prazo delimitado para o atendimen-
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to. Pelo menos ficamos trabalhando dentro de
um prazo. E, se não for atendido, podemos tecer
nova:l reclamações em cima do mesmo assunto.

Portanto, estou de pleno acordo com V.Ex'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com

a palavra o Dr. José Calixto Ramos, Presidente
da Cl'ITI, para as suas considerações finais. Eu
me pennitiria sugerir, já que o assunto foi abor
dado eu panant, que V. S' pudesse definir a
posição da Confederação no que se refere à plura
lídade ou à unicidade dos sindicatos por categoria,
já que está em análise, no Congresso Nacional,
a aprovação da Convenção da orr, que trata da
matéria.

Com a palavra o Presidente da CNTI, Dr. José
Calixl.o Ramos.

O SR. JOSÉ CAUXTO RAMOS - Sr. Presi
dente, esse assunto tem sido muito polêmico,
pelo menos nos óltimos tempos. Em que pese
ao problema da unicidade e da pluralidade vir-se
arrastando já há mais de trinta anos, é interessante
que costumamos dizer sempre, quando o proble
ma ressurge, que é Convenção 87. Porque essa
pressa do Governo agora? Temos comentado
multo sobre isso. Quando ela aflora, normalmente
conseguimos uma mobilização. Ela submerge
novamente, depois aflora outra vez e, geralmente
Ie diz: por que essa pressa agora do Governo?
Nio há pressa alguma. Nós é que estamos atrasa
dos, de fato.

A Presidência da Confederação, pessoaImente,
tem um ponto de vista firmado. Inclusive pela
ilstitucionalização do pluralismo sindical. Toda
via, j.S começa a compreender que, pela própria
evcIução da sociedade, esse temor tennina desa
pBrel:endo, porque hoje estamos assistindo a al
gI.ITla5 organizações centrais tentarem criar orga
~:ões paralelas, dentro de uma mesma base
territ:xial. Por outro lado, quando existe uma enti
dIde sindical que cumpre realmente o seu dever
de representação, as entidades paralelas termi
JW1'I·se exaurindo, ou nem chegam a se compor
de broa legal.

ErJt60, tem-se a preocupação dessa pluralida
de. lnclusíve pode-se tê-Ia através de emprega
dareiS menos avisados. Quando há uma entidade
sindical atuando de fato na sua organização, ela
pode até conseguir um grupo de trabalhadores
seus e formar uma entidade sindical. lamenta
velmente isso ainda existe.

Temos outras preocupações também a partir
do momento em quI! haja oposição e esta seja
derrotada numa eleição. Automaticamente cria-se
outra organização sindical. Isto é comum no povo
brasileiro. Temos visto isso hoje, sem que esteja
institucionalizada a pluralidade sindical. Então, es
tas são algumas preocupações.

Del ponto de vista da CNTI, tenho delegação
de poderes, porque sou o seu Presidente. E posso
efírmar que 93% das entidades sindicais se mani
festaram contra a ratificação da convenção 87,
e 97'% das federações que integram a Confede
ração, são 65, também o são, pura e simples
mente, em que pese todos estarmos trabalhando
permenentemente'para que haja o desatrelamen
to do Estado. Entendemos que poderá haver, in
dependentemente de termos ou não ratificado
a Convenção 87. Então, o que estamos fazendo?
Há uma comissão preparando um projeto alterna
tivo,ou seja, um substitutivo - ou projeto alterna
tivo, no caso - para que consig~os,por meio

dos costumes brasileiros, de leis brasileiras, obter
a liberdade e a autonomia sindical que todos têm
perseguido há muito tempo. E vou um pouco
mais além. Há pouco discutíamos esse problema
com o Ministro Pazzianoto, e uma das perguntas
que fizemos a S. Ex' foise o Estado, ou o Governo,
estava mesmo disposto a que os funcionários pú
blicos fossem sindicalizados. Não recebi uma res
posta afrrrnativa. Parece-me que não é a Conven
ção 87 que nos vai dar esse direito, essa liberdade,
essa autonomia sindical. Esse objetivo pode ser
alcançado através, isto sim, da própria Constí
tuição, e das leis e dos costumes brasileiros. Não
estamos querendo atropelar a Convenção 87, que
deverá voltar ao Senado até o dia 18 de junho,
mas queremos que V. Ex', SI'. Presidente, leve
esta discussão para o foro original, exa'tamente
este que está agora constituído. Queremos discu
tir a Constituição. Achamos que este é o foro
original onde devemos debater se é ou não impor
tante ratificar a Convenção 87, da OIT, que envol
ve todas as indagações levantadas pelo nobre Pre
sidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Ao en
cerrar a audiência pública da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Indústria, cumpre
me agradecer ao DI'. José Calixto Ramos pela
sua participação, essencial, aos trabalhos desta
Comissão, e louvar o trabalho aqui apresentado,
que revela o grau de maturidade dos trabalha
dores na indústria brasileira, a definição clara dos
objetivos, a manifestação objetiva de um posicio
namento político, de suma importância para os
trabalhos aqui desenvolvidos. Agradeço a V. S'
e fique certo de que será, cada um dos itens
aqui abordados, matéria de discussão, de debate,
de meditação por esta Subcomissão, e por certo
influenciarão no anteprojeto e, posteriormente, o
projeto que daqui sairá para o debate geral da
Assembléia Nacional Constituinte. Muito obrigado
aV.S'

O SR. JOSÉ CAUXTO RAMOS - Aproveito
a oportunidade também, Sr. Presidente, para
agradecer aos Exm'"Srs. Constituintes membros
desta Comissão pela atenção, e dizer que a nossa
Confederação, através do seu modesto Presiden
te, está à inteira disposição de V. Ex-' para qual
quer oportunidade em que entenderem neces
sária nossa presença. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Muito
obrigado a V. S' (Palmas.) Solicito aos Consti
tuintes Joaquim Haickel e Maguito Vilelaintrodu
zirem à reunião o Professor Cândido Mendes, que
já se encontra presente neste recinto. Quero pedir
ao Constituinte Darcy Pozza que acompanhe o
DI'. José Calixto Ramos. Convido o Constituinte
José Pando Bízol, Relator-Geral da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, a participar da Mesa e, também,
a Constituinte Lúcia Braga, Vice-Presidente desta
Comissão.

A Subcomissão dos Direitos Individuais tem a
honra de ouvir, agora, o Professor Cândido Men
des, Secretário-Geral da Comissão Brasileira de
Justiça e Paz, do Rio de Janeiro, Presidente do
Conselho de Ciências Sociais da UNESCO, Presi
dente do Conjunto Universitário Cândido Mendes
e membrp da Comissão de Estudos Constitu
cionais' Afonso Arinos. S. S' falar6 sobre os novos

direitos humanos. Permitam-me dizer que o Pro
fessor Cândido Mendes dar-nos a honra de rece
bê-lo aqui, pelo que S. S' representa no pensa
mento brasileiro, pela sua presença, especialmen
te, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que
tão significativos serviços prestou à democracia
brasileira, em defesa dos direitos do homem, nos
períodos em que esses direitos se viram tripudia
dos pela ausência de leis que assegurassem o
pleno exercício da democracia em nosso País.
Por toda a constribuição que V.S' tem dado, não
só aos estudos jurídicos, mas, especialmente, à
defesa dos direitos humanos, é com imensa satis
fação que lhe concedemos a palavra nessa Sub
comissão, que tem a insigne incumbência de pre
parar o projeto dos direitos e garantias individuais
da nova Constituição brasileira ora em elabora
ção.

Tem a palavra o Professor Cândido Mendes.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Sr. Presidente
Antonio Mariz, Sr. Relator Darcy Pozza, SI" Vice
Presidente Lúcia Braga, Srs. Constituintes, é enor
me a minha emoção de aqui poder estar, vindo
de ltaici. Agradeço ao Presidente e aos senhores
companheiros por me terem pennitido falar, nesta
sexta-feira, numa interrupção de uma reunião que
neste momento, realiza-se na Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil de que a Comissão Brasi
leira de Justiça e paz é a projeção, dentro desse
trabalho do laicato e dentro desta tarefa que vem,
praticamente, desde o Sínodo de 1971, ou seja,
daquele mandamento de se poder ser a voz das
injustiças sem voz.Voulevar sua palavra hoje mes
mo ao Plenário da Conferência, por se tratar de
homenagem muito grande que este Congresso
Constituinte está fazendo a esse trabalho que nos
deixou tão irmanados, dentro dos anos do túnel,
e da dificuldade, ali de se poder chegar, neste
momento - nesta Comissão nuclear, básica -
à grande comissão da tomada de consciência
nacional dentro da Constituinte. Podemos ter,
aqui, a possibilidade de trazer a nossa experiência-
e procurar fazê-lo dentro de um conjunto de sujes
tões que serão distribuídas a S. Ex'>s os Consti
tuintes. Mas dentro desta preocupação básica,
nesse enunciado, o importante é que se possa
partir para o debate, para o diálogo e para a espe
cificação do que gostariamos de trazer, mesmo
com uma experiência até certo ponto bateada
e construida, já que me coube ser o Relator exata
mente desta Comissão, na Comissão Afonso Ari
nos, cujo texto já é do conhecimento de V.Ex-'

A nossa preocupação é de quatro ordens. Em
primeiro lugar, definir de faro essa emergência
nova dos direitos humanos, à luz do processo
civilizatório contemporâneo - o tecnológico e
o social- todos eles a envolver necessariamente
um novo tipo de repto, que poderia ser o reconhe
cimento constitucional. O segundo ponto - e
sei que essa preocupação encharca a consciência
dos Srs. Constituintes - é como se conseguir
os instrumentos necessários para a auto-aplica
bilidade dos direitos humanos, em que termos
teremos as condições de fazê-lo, como r e
cê-lo dentro de uma sistemática con ítucíon I
precisa? Agradeço a V.Ex', Sr. Presidente, a me
ção, mas gostaria de trazer uma reflexão, não
como Presidente da Comissão, mas como Presi
dente do Conselho Internacional de Ciências So
ciais da Unesco. Parece-me que é o momento,
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já que ali temos a Comissão de Direitos Humano ,
também, nesse fonun internacional, de fazermo I

essa distinção, já que em boa hora esta Comissão
pelo seu próprio nome, já nos pôde possibilita "
do que na Declaração dos Direitos Humanos das
Nações Unidas se define com o escalpelo precise,
"direitos de" e "direitos a", sendo os "direitos de
os de imediação, os de manifestação direta d ~

pessoa: à vida, à liberdade e à associação, ai;
à propriedade. Os "direitos a", são aqueles en I

que se pode pedir, de fato, ao Estado - e aqt i
a Comissão encontra o seu recado não mais n.•
lição de Paulo VI - os direitos ao ser, mas os
direitos ao ser mais, isto é, à educação, à saúde,
à habitação, ao trabalho, à previdência. São direi
tos em que o homem é mais, e onde a prestação
complementar do Estado e do aparelho organi
zado aparece como esse aditivo àquela condição
existencial básica e nuclear que fica nesta Comis
são, nos seus elementos fundamentais.

Acho que a História das Constituintes vai reco
nhecer essa sabedoria metodológica, que nos dei
xa diante dos primeiros e que, de fato, entrega
às outras Comissões os "direitos a", ou seja, os
direitos sociais. E é claro que aí entrariamos no
terceiro ponto de reflexão possível, ou seja, é neste
momento cabível pensar-se na dinâmica dos di
reitos individuais, apenas no espaço fechado do
Country Club? Apenas vinculado à soberania na
cional? Ou este é o campo onde as exigências
e as obrigações da sociedade internacional come
çam a entrar e a arrebentar as barreiras, de uma
visão micro da soberania? É possível, em uma
Declaração de Direitos, deixar de lado a regula
mentação do asilo, que nunca foi norma constitu
cional no Brasil? É possível deixar de retomar
o problema da extradição, à luz da garantia dos
direitos individuais? É preciso, nesse campo, en
contrar toda essa dimensão, onde esse clamor
da Igreja e da sociedade internacional está olhan
do para o que farão os Constituintes brasileiros.

É claro que o quarto ponto fecha essa matéria.
É possível, Srs. Constituintes, deixar o problema
da implementação dos direitos humanos apenas
ao Estado? O que marca - vejam as Consti
tuições espanhola e a portuguesa - hoje, neste
fim do século xx, a nova vigência da sociedade
contra o Estado, o Estado da sociedade, dos apa
relhos e das burocracias esclerosadas, é a autode
fesa dos direitos humanos, através de instituições
como, por exemplo - e me cingirei a ela 
a do Defensor do Povo, em tão boa hora realizada,
hoje um dos pilares de sustentação do Governo
extraordinário de Feljpe Gonzalez. O Defensor do
Povo entende o beijo da morte que representa
a defesa dos direitos humanos por intermédio
dos Ministérios Públicos e organizações do pró
prio Estado, impotente, viciado e desviado no que
rer corrigir os seus próprios entorses. Viciado nu
ma espécie de incesto organizacional, que mostra
até que ponto é impossível encontrar-se a defesa
realdos direitos humanos, sem estabelecer, com
a imaginação, criatividade e coragem de um Con
gresso Constituinte, uma magistratura desburo
cratizada e que tenha a condição ou a possíbí
Kdade de se impor à hipocrisia dos Ministérios
Públicos e dar a idéia de que o Estado, ele mesmo,
possa defender os direitos, de que ele, tantas ve
zes, é o primeiro a abusar. É claro que nesse
sentido, e depois de entrar nessa matéria, pare
e:e.nos importante verificar quais são essas violên-

cid!> na campo das garantias. A Comissão de Di·
reãos.!-'\l.m'".nm e a de JU5Üça e paz puderam,
muitasvezes, ""nr.ontrar "<SSê violência continuada,
mesmo que tenni:'mOll espancado o problema,
ou o horrcr, do pse..docrime político, que hoje
continua nos inquéliro:; policiais. Como trazer a
nossa experiência ~nl alguns princípios. dentro
dos quais o problema do direito do preso e o
'~roblema, So':\bretudo .:.... jGque não seçorli: e'fimr
-00 nefandoii'lquétltu 'poik:i31. p~a que se esta
'Jeleram <:/Igumas t.O·li~S garantas, de modo a
];'Cl:i.E"·, ~~etM'!fl1f:)nte. ':lfellervá-lo? QL!aís s;;;:;; essas
garanbas:' Primeiro, "e essa i; a gra.'1ci~ ~iç:ão da
Suprema Corte Americana, é presumir-se que o
silêncio do detido não é por si mesmo íncrímí
natório. Essa é a maneira de se acabar com o
crime do camburão, ou seja: com a pancadaria,
para que se possa extrair determinadas frases ou
palavras que se transformam, sob coação das
mais arbitrárias, em veredito e em libelo para a
efetiva escarmentação de um possível condena
do. Que se identifiquem os interrogadores, que
se possa, sobretudo, permitir que o advogado de
defesa do preso seja de sua escolha, que se comu
nique à família o local da detenção e que se inverta
a presunção que hoje caracteriza a posição do
Estado dentro da limitação dos direitos das pes
soas. E qual é? É a de que hoje se presume
a culpabilidade, não a inocência.

O princípio da implementação dos direitos hu
manos, neste aspecto fundamental das garantias,
deveria dizer: "presume-se a inocência do cida
dão, ou do acusado, até a declaração judicial da
sua condenabilidade, ou de sua condenação". Es
sa inversão de um princípio da prova, invertida
ou alterada, parece-nos um princípio fundamen
tal, que a Comissão, neste particular, gostaria de
trazer à consideração dos Srs. Constituintes.

Gostaria de trazer à minha exposição - fizape
nas um painel geral-os seus pontos maís impor
tantes: novos direitos em face do processo civiliza
tório. Em primeiro lugar, o problema fundamental
de que hoje não temos apenas a defender o corpo:
estamos diante do rapto da alma, os registros
eletrônicos e a informática permitem, na instala
ção desse crime moderno, a ditadura da versão
e da ficha sobre a verdade da pessoa. Sabem
os Srs. Constituintes, o que já fizeram as Consti
tuições espanhola e portuguesa a esse respeito?
Todos têm o direito de conhecer o que a seu
respeito está inscrito em registros públicos e priva
dos; ter conhecimento por meio do recurso novo
que estamos solicitando à Comissão, o habeas
data, ao lado do habeas corpus, Está aí já há
mil anos a defesa do corpo. Temos de evitar o
rapto da alma, essa sistematização anônima, arbi
trária, não apenas dos serviços nacionais de infor
mações, mas do Serviço de Proteção ao Crédito,
sem possibilidade alguma de retorsão - reduz,
destrói a condição de respeitabilidade de uma
pessoa, sem que ela tenha condições, em abso
luto, de poder redargüir e corrigir o erro. Este
problema fundamental é resultado de uma função
perversa da sociedade moderna, triste desvio do
processo tecnológico através da sagacidade, da
sutileza do registro eletrônico. Por isso, é preciso
essa nova defesa: o habeas data, ao lado do
habeas corpus, e a sua sugestão se encontra
em nosso trabalho.

Sr. Presidente, é possível imaginar-se também
que ~ velha garantia da privacidade pode ser pre-
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sumida apenas pela intransgredibilidade do do
mus, ou a casa. Hoje, diante das teleobjetivas,
dos sensores eletrônicos, ela se toma um muro
de vidro, um espaço devassado, exposto à publici
dade. Aquela velha noção de Radbruch, porexem
plo, de que ainda existe o espaço da pessoa na
sociedade eletrônica e na tecnologia contempo
rânea.

Uma Constituição, que os Srs. vão elaborar para
esse tempo, precisa definir, ao lado da presunção
arrombada da intransgredibilidade do domus, a
possibilidade de se definir a reserva de intimidade
como algo fundamentaI.

Meu Deus! O direito da resposta. Vamos ficar
na declaração mofina, pobre, covarde, da pre
sente Constituição, sabemos que o direito de res
posta como ele está vulnera a pessoa, num câncer
irremissível? A resposta da pessoa está à altura
da violência dos mídias, que destroem urna ima
gem, publicando o que querem, e permitern que
a resposta venha numa pequena, enfermiça e po
bre nota, sem qualquer tipo de equilíbrio possível?
O apelo da Comissão de Justiça e paz aos Srs.
Constituintes é no sentido de que, ao regularem
o direito de resposta - são tantas coisas - dei
nam, por favor, a proporcionalidade, no texto, e
a instantaneidade entre a agressão sofrida e sua
correção. A mais silenciosa, a mais violenta das
agressões que caracteriza a tirania dos rnicias,
em nosso tempo, é a falta de balanço e de convaIi
damento constitucional do direito de resposta,
dentro desse quadro. É outro desses novos <irei
tos que nos parecem fundamentais e devem ser
reconhecido.

A nossa Constituição, tristemente obsoleta, llin
da - aí estão as declarações dos papas Paulo
VI e João Paulo 11 às Nações Unidas - regula
de maneira arcaica o famoso problema da obriga
ção de consciência. Em nosso tempo - e falo
dos novos direitos e da sua definição - exata
mente o pacifismo envolve o sentido comunlt6rio
mais posítivo, Srs. Constituintes, o sentido comu
nitário de quem quer se entregar mais à comuiii
dade, e por isso refuga a idéia de pegar em armas.
Exclui-se, claro, o tempo de guerra. Mas, por que
tirar os direitos políticos de quem exerce o impera
tivo de consciência, quando, na prática, moderna
concepção da consciência nacional, são esses,
geralmente, os grandes ativistas do sentido da
comunidade? Por que não criar a obrigação alter
nativa, mas sem tirar os direitos políticos, arcaís
mo intolerável do que seja o exercício da obriga
ção de consciência, dentro desse quadro e dessa
perspectiva? Poderia continuar a enumerar, por
tanto, díversos outros direitos que estão ligados
- como estão vendo - à agressão nova da tec
nologia ou da superorganização da sociedade
contemporânea ou do refinamento de uma nova
consciência internacional que hoje está penetran
do.

A Constituição que o Brasil vai elaborar será
para a virada do século. Mas, às vezes, os novos
direitos são o convalescimento de atentados anti
gos, que possivelmente, pela sua terrível contem
poraneídade, precisariam de um outro tratamento
constitucional. Meu Deus! Depois do que passou
todo o Terceito Mundo, depois do que passou
o Brasil, é suficiente garantir a integridade física
contra a tortura, esse crime que faz sistema, e
que é o luxo das sociedades complexas, quase
que invisibilizado,Sr. Relator, ou não seria o mo-
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mente - aqui, junto à Comissão de Justiça e
Paz,um apelo da Comissão Arinos - de se consi
derai' a tortura imprescritível, inanistrável, inafian
çável?A Convenção das Nações Unidas considera
que há três crimes nefandos, Sr. Presidente: a
escrnvídão, a discriminação racial e a tortura. To
dos conhecem essa declaração. Vamos ou não,
na nossa Constituição, marcar com o selo o estig
ma dtomesmo aspecto nefandun a tortura, para
que saibamos amanhã, se houver de novo esse
crime, que pelo menos houve uma Constituição,
no momento, o que considerou por definição,
intolerável, porque ele não é de ontem, mas algo
que está ligado àquela sociedade burocrática a
que nos estávamos referindo ainda há pouco den
tro deste quadro de preocupações e de entendi
mentos. Insisto nesses pontos porque outras ve
zes defendemos e situamos os nossos direitos,
- vou dar outros exemplos - e esses arcaísmos
continuam. Meu Deus! Este é um Congresso
Constituinte abençoado pelas diretas já e pelo
grande movimento da convocação popular. Va
mos continuar, na Constituição, a garantir o direito
de reunião do povo, sem armas, pois ele deixou
de se reunir com armas há tanto tempo, e, eviden
temente, é pela sua disciplina pacífica que ele
ganha esta constante de cidadania e de mobílí
zaçã,o que o caracteriza. São novos direitos, e
o direito de se reunir sem armas evidentemente
se coloca dentro desta perspectiva.

Poderia continuar o ementário do modo pelo
qual estamos diante de novos direitos, mas gosta
ria de me cingir, se o Presidente me conceder
ainda oito minutos, a uma colocação sobre aque
las quatro estrias que procurei colocar à reflexão
gJobi!l da Comissão. A primeira se refere ao pro
blema da auto-aplicação dos direitos humanos.
SugEmamos, aí, duas idéias básicas. É claro, den
tro do meu texto, que elas nos parecem funda
mentais neste entendimento, ou seja, não é possí
vel degar-se mais a vacatio legis, para que o
juiz se omita na provisão de direitos. Não é possí
vel,e vamos mais adiante, que se defina, teorica
mente, a possibilidade de que não exista ordena
mento capaz de implementar, de dar vigência ao
que seja uma indicação de direitos. Daí as duas
propostas que aqui se encontram. Na falta ou
omíssão da lei, o juiz decidirá o caso de modo
a atingir os fins da norma constitucional. Verifican
do-se a inexistência ou omissão da lei, e inviabili
zanclo-se a plenitude da eficiência dos direitos
e garantias asseguradas nesta Constituição, o Su
premo Tribunal Federal recomendará aos Pode
rescompetentesa edição de normas que venham
a suprir aquela falta. Esse elemento parece-nos
bâsícopara impedir que os direitos humanos fi
quem no vácuo em que ainda se encotram e
não sejam, em ato, a realização do nosso Estado
de Díreíto,

Nc:>ção para vigência e para auto-aplicabilidade
ligada a outros dois princípios que nos parecem
fundamentais. Todos sabem que dentro da Cons
títuíçâo autoritária está, perdido no § 36 do art.
153, o princípio de uma declaração genética dos
direitos humanos. É possível dizer que os direitos
humanos são apenas aqueles que se enunciam

.formal, casuistica e praxisticamente numa Consti
tuiçiio, ou vamos aceitar o princípio de que há
uma especificação [atente, porejante, constante
desnes direitos, e que ela se faz de acordo com
os princípios e o regime adotado pela Consti-

tuição? E nós iriamos mais adiante, porque hoje
somos signatários da Declaração Universal dos
Direitos do Homem. Por que não aceitar o prin
cípio generoso de uma declaração genética de
direitos, vinculando-o não apenas ao sistema, aos
princípios, mas também, externamente, àquele
conjunto de tratados, aos quais já se vinculou
a soberania nacional? Sonho com uma Consti
tuição que nos dê essa declaração dinâmica de
direitos. Usando uma expressão tão em moda,
mas jogando·a em outra dimensão, o gatilho des
ta possibUidade é de fato termos a condição de
vinculá-lo a esse princípio, trazendo para esta par
te introdutória do que venha a ser uma declaração
de direitos, capaz de assegurar essa sua contínua
auto-aplicabilidade, não só em face do que decla
ra a Constituição, mas daquilo que está no seu
espírito, isto é, amparar, como ethoa, como uma
consciência nacional em continuo dinamismo. 56
em direitos humanos é que o direito deve trans
cender o Direito e ser resposta de uma consciên
cia, e não da praxe de um conteúdo preciso, data
do, vinculado.

Mas, ainda se perguntaria: Na definição desse
espaço da pessoa, até onde temos de voltar a
pensar, e com coragem, no princípio da isono
mia? Todos são iguais perante a lei. O que as
Constituições ibéricas modemas nos mostram?
A sugestão é de duas ordens. É suficiente que
apenas a raça seja objeto hoje de incriminação?
Ou a nova Constituição brasileira vai criminalizar
todos os atentados à igualdade perante a lei? Va
mos ou não dar um passo à frente, no que ainda
hesitou a Constituição espanhola - vejam os me
moráveis debates da Comissão 10 da Constitui
ção espanhola, para que se verifique como cabe
a nós ir adiante. E por que aquilo que já através
da Lei Afonso Arinos, foi um começo, a partir
da incriminação da raça, não o fazemos, para
todos os entorses ao princípio da igualdade? É
uma das grandes lições que esta Comissão pode
dar ao Brasil. E talvez - vivemos este problema
por um mês inteiro, o ano passado, em [taipava
- por que, não ao lado disso, não ao modo de
eximir, de exaurir, mas sim de enunciar, se pos
sam definir alguns desses entorses fundamentais?
Sabemos até onde a discriminação pode surgir
dentro de uma mobilidade social restrita, que mui
tas vezes caracteriza um desenvolvimento. Quan
tos e quantos preconceitos crescem, ao invés de
acabar, dentro de um estado de desenvolvimento?
Eu diria mesmo que a igualdade é cadavez menos
a regra, e o preconceito cada vez menos a exce
ção, naquilo que caracteriza a moção de uma
sociedade concentrada nos seus benefícios e, tal
vez por isso mesmo discriminatória implicitamen
te.

Não valeria a pena, dentro de uma Constituição,
a modo de exemplo, porque nunca poderemos
fechar o enunciado das discriminações, mas não
seria o caso de sedizer:Ninguém será prejudicado
ou privilegiado em razão de nascimento, raça,
cor, sexo, trabalho rural ou urbano, religião, con
vicções políticas ou filosóficas - e aí vem o que
nos parece fundamental - deficiência física ou
mental ou qualquer particularidade ou condição
social? A parte final é do texto da Constituição
espanhola, mas nos parece bastante ampla, por
que dentro da discriminação é preciso marcar
não só a condição, mas a particularidade. Para
dar um exemplo, todos os problemas da discrirni-

nação do homossexualismo foram perfeitamente
definidos na Constituição espanhola a partir de
um princípio como este, reconhecendo-se a situa
ção, o direito e a expectativa de tantos grupos
que, dentro de uma declaração geral, não terão
o espancamento desse tipo de discriminação. Es
tamos oferecendo essa redação exemplificativa.
É claro que, dentro do constructo da grande iso
nomia desse fim do século, vai-se reclamar a cri
minalização possível de todos os entorses, diga
mos assim, ao princípio da isonomia. Agora, per
guntar-se-ia - e são três minutos, um para cada
- no reconhecimento dos novos direitos de ime
diação, vida, liberdade, associação, propriedade,
que mensagem telegráfica a se poder avançar.
Direito à vida - mas à existência digna também.
É possível dissociar hoje a vida da dignidade da
existência. Sabemos o que são os zumbis, hoje,
dentro da vida aparente, processada pelos siste
mas de vida extema, artificial,dentro dessa espé
cie de fantasmas em que se transformam tantos
pacientes terminais. A Constituição brasileira não
poderia dar o exemplo de dizer que se tem direito
à vida e à morte digna? Evidentemente, por aí
se coloca um problema fundamental: a própria
condição da existência. Vamos ou não inovar nes
te particular? Vamos ou não, ao mesmo tempo,
no que diz respeito a esses direitos fundamentais
à vida, entendê-los dentro dessas colocações, que
nos parecem tão importantes, ao lado do outro
problema fundamental, o da liberdade? A líberda
de, sim, a liberdade de expressão. Mas, vamos
ou não superar;por exemplo, na sua expressão,
o direito ao culto, a velha idéia do direito dos
bons costumes, por tantos anos repressores das
religiões ligadas ao mundo africano em toda uma
região do Brasil? Vamos falar ainda no velho prin
cípio repressor dos bons costumes, ou vamos,
na lição do Papa, por exemplo, falar em todos
os cultos que não atentem à dignidade humana
que seria uma outra maneira fundamental de se
entender essa liberdade. É suficiente proteger a
manifestação objetiva da liberdade, a obra literá
ria, científica? No mundo modemo, de tantos in
tangíveis, o que é o trabalho do economista, do
organizador, do político? Tão criador quanto o
trabalho intelectual, ou científico.

A organização de sistemas. Vamos ou não pro
teger os sistémas na Constituição, da mesma ma
neira que a obra literária ou a científica? Seria
um problema que nos parece básico no consti
tutivo da liberdade. Finalmente, é claro que sabe
mos, e será certamente esse um dos maiores
debates da Comissão, que a propriedade está na
ordem social, está nos direitos individuais. A lição
que colhemos é de não subordiná-Ia apenas ao
uso social, mas entendê-Ia exatamente no seu
constitutivo ligada à sua função social. E é aí que
se pergunta, dentro dessa distinção entre os direi
tos individuais e os direitos sociais: vamos apenas
ficar na órbita estrita do individuo? E a órbita do
Estado? Ou em alguns casos é ainda um direito
individual o de assegurar o seu prolongamento
dentro do espaço comunitário? Isso nos parece
claro na família e na educação. A educação inicia
tiva da comunidade é dever do Estado. A família,
com seus direítos de comunidade, inclusíve opo
níveis aos seus próprios membros... Pergunto:
uma declaração de direitos individuais enfrentará
ou não o problema de que a dimensão comu
nitária da afirmação desses direitos está no âmbito .
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desta Comissão ou no âmbito de outra? A dimen
são comunitária do direito individual está na ime
diação dessa colocação, ou ela já vai estar ligada
àquilo que dizque o Estado é rei,senhor e garante
desta atividade. É uma das problemáticas, talvez
a mais aguda e importante que teríamos de en
frentar dentro desse aspecto.

Cinjo-me a essas referências e volto apenas
a algo que me parece fundamental. Gostaria de,
dentro dos debates, precisar melhor o que pode
riam ser algumas dessas condições de implemen
tação desses direitos, outorga de suas vigências,
onde nos parece o debate mais circunstanciado,
se for do interesse dos Srs. Constituintes, de um
instituto como o do defensor do povo, que poderia
ser a sua conclusão.

Fica apenas um grande apelo: que a nova Cons
tituição brasileira - e aqui trago a minha palavra,
a expectativa da CNBB e de reunião feita ontem
em ltaici com todos os bispos do Brasil - seja
uma Constituição para essa virada do século, que
precisa começar o seu enunciado com uma de
claração de direitos e não com a organização
do Estado. Na medida em que, sendo este o Capí
tulo introdutório - sei que é problema da Comis
são de Sistematízeçâo - foi essa a linha pela
qual-ã Comissão Afonso Arinos pautou os seus
enunciados, mas, se entendermos, acho que é
característica desta Comissão, aberta ao nervo
da expectativa nacional, que desborda essas pare
des, a de que não estamos aqui definindo, não
estarão os Srs. Constituintes situando uma Consti
tuição apenas como um ordenamento de poderes
e de uma vigência de um espaço jurídico, mas
de uma pedagogia consciente, crescente e per
manente, de uma tomada de consciência.

Muito obrigado aos Srs. Constituintes e presen
tes pela atenção, pelo cuidado e pela sensação
que nos estão dando de se poder trabalhar juntos
pera algo que queremos em conjunto. Muitoobri
glldo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Ubiratan Spine
Di, para iniciar os debates.

O SR. CONSillUlNTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. Presidente, Sr. Cândido Mendes, dos quatro
pontos aqui enfocados, que. V. S' acha os mais
importantes, cinjo-me à letra "b": edificação dos
clreitos individuais: o direito à vida, à liberdade,
11 essocíação e à propriedade. Sabemos muito
bem que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz
tem-se preocupado não só com temas nacionais
mas também com os internacionais, porque 'a
discussão é ampla e geral. Por exemplo, o direito
à vida, à liberdade, ao lazer, à propríedade, temos
observado que tudo isso tem sido cerceado, prin
cipalmente nesse mundo moderno, cada vez
mais. Vemos que os grandes países têm proble
mas com outras nações. Os Estados Unidos têm
o problema da Nicarágua; a Rússia, o do Afega
nistão e o da Polônia; Inglaterra, o das llhas MaIvi
nas. Temos o problema da África,pessoas sendo
subjugadas, assassinadas e indo para campo de
concentração. Tivemos aqui um debate sobre o
aparthekl na África do Sul sobre torturas, cam
pos de concentração. As minorias - apesar de
serem maioria, lá são minoria - segregadas não
têm direito a sindicato, a coisíssima alguma, e
são, na Áfricado Sul, espezinhadas-como acon
tece no Brasil, em algumas regiões do Nordeste

e também em outros Estados, onde há escra
vidão, onde não há o respeito à pessoa humana.

O Brasil, com essa dívida externa, com essa
discriminação econômica por parte dos paises
desenvolvidos, dando a ele a condição de subde
senvolvido, não terá condições de sair desse esta
do de pobreza. Dificilmente o nosso País conse
guirá proporcionar ao seu povo o que aqui o Se
nhor pregou: igualdade, paz, fraternidade, direito
à vida, direito ao lazer etc., porque o brasileiro,
a cada dia, fica mais sém tudo isso. Existe cada
vez mais o achatamento social, por diferenças
étnicas e de regiões. As minorias indígenas e os
negros estão, cada vez mais sem a justiça e a
paz porque a CNBB está, em ltaici, tanto bata
lhando. E, também, com respeito à propriedade
privada. Estamos vivendo num País capitalista,
e é preciso que cada um tenha realmente o que
necessita ou então deixemos de ser um País capi
talista e passemos a ser socialista ou comunista.
Mas que o homem tenha, já que vivemos num
País capitalista - apesar dos impostos cada vez
mais escorchantes do Estado - o direito à pro
priedade, ao lazer, à vida. Gostaria de uma explica
ção de V.S' a respeito dessa problemática, porque
o Brasil deve mais de 130 bilhões de dólares,
e dificilmente conseguiremos pagar essa divida.
Em função dessa situação, o padrão de vida dos
brasileiros vem, cada vez mais, diminuindo. A
criança, por não ter uma vida normal, vem a fale
cer. São coisas que nos preocupam e que angus
tiam o povo brasileiro.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Agradeço muito
a V. Ex" a oportunidade da observação e diria
o seguinte: do ponto de vista dos direitos e garan
tias individuais,há duas colocações a serem feitas.
Uma boa partt da intervenção de V. Ex" ficou
ligada ao problema das relações exteriores do
País e à relação de força que se define dentro
desta condição. A minha resposta é a seguinte:
é uma expectativa geral de toda a sociedade brasi
leira a de que, inovando mais uma vez, a Consti
tuição brasileira defina suas condições de vincu
lação à ordem internacional. É necessário que
a Constituição brasileira tenha um capítulo ligado
à ordem internacional. E nós, na Comissão Afon
so Arinos, propusemos exatamente esta coloca
ção dizendo: o Brasil reger-se-á, nas relações in
ternacionais, pelos princípios da defesa e promo
ção dos direitos humanos, condenação da tortura
e de todas as formas de discriminação e de colo
nialismo; defesa da paz, repúdio à guerra, à com
petição armamentista e ao terrorismo, apelo às
conquistas da independência nacional de todos
os povos, em obediência aos princípios da auto
determinação e do respeito às minorias. E tínha
mos colocado outro: defesa da cláusula "rebus
sic stantibus" nas obrigações internacionais, prin
cípio pelo qual, inclusive, todo o problema da
dívida externa deveria ser colocado. Imaginem o
que seja, em nossos contatos intemacionais, o
Presidente Ronald Reagan querer dizer,ou os nos
sos negociadores: estamos presos por uma lei,
por um ordenamento que impede a caridade, a
compreensão, o entendimento ou o respeito.lma
ginem o que seria o Brasil de amanhã se tivesse
uma Constituição, com o apoio dos Srs. Consti
tuintes, regulando qual é a nossa vinculação inter
nacionaI, como uma decisão da coletividade, e
não apenas como algo ao a1vedrioou à invocação
do Poder Executivo.

Mais do que isso - e acho que o problema
vai para a Comissão da Ordem Econômica 
é evidente que precisamos situar dentro da Cons
tituição os nossos limites de endividamento e as
condições pelas quais a vinculação da soberania
explícita, que a Constituição pode fazer, transfor
mar-se-á em um instrumento de negociação e
fortalecimento intemacional. De modo que uma
boa parte do que tão bem foi colocado na argüi
ção de V. Ex", ou seja, de que maneira se pode
tratar, e entendo assim dos direitos individuais:
fora do espaço de vigência, externo ou interno
deles, acho que é impossível: Podemos conseguir
uma sociedade cada vez mais interdependente,
no aspecto internacional, se definirmos princípios
corajosos, pelos quais a nossa convivência assi
métrica possa ser assumida e transformada, pelo
princípio político, numa condição de reequilíbrio
nas nossas posições desfavoráveis do ponto de
vista econômico.

No demais, entendo que há um artigo básico
que está na competência desta Comissão. Vamos
ou não dizer que temos o direito ao exercícío
imediato da cidadania como contraponto "à s0be
rania, gijlrantindoas condições formais e as mate
riaispare o seu exercício? Por exemplo, admitindo
a completa gratuidade de todos os atos neces
sários à cidadania, o que evidentemente amanhã
reduzirá o último crisol feudal do Brasil,a indústria
cartorária entre nós, e terá, por outro lado, a condi
ção de,libertando-o desse último resquicio feudal
em que nos encontramos, manifestar que nin
guém tem de ser cidadão de segunda classe para
pedir justiça gratuita ou para registrar os atos ne
cessários a esse exercício. Se esta Constituição
pudesse dizer isso, manifestando a gratuidade
desse exercício e deixasse para a ordem econô
mica as condições materiais para esse exercício,
que grande vantagem também teríamos, já dentro
dessa linha! E ecoando, Sr. Deputado Constituin
te, à adequação de suas observações, que regis
trei, gostaria de levá-faspara maior reflexão.Muito
obrigado.

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

O SR.CONsmUINTE EUEL RODRIGUES
Professor Cândido Mendes, foi uma grande satis
fação ouvir V.S' e participar deste debate. À me
dida que V.S' discorria sobre o assunto, fazíamos
alguns apontamentos suscitados pelas nossas dú
vidas, talvez porque desconheçamos o assunto,
já que não somos advogados, mas engenheiro
civil.

No âmbito constitucional observamos, e que
ríamos pedir permissão a V.S' no sentido de que
possamos utilizarparte do seu arrazoado na justifi
cativa que temos de fazer, a questão da informá
tica em relação ao direito individual.Então, permi
ta-me utilizarparte da sua justificativaneste relat6
rio que devo apresentar à nossa Subcomissão
oportunamente, porque achei muito importante
a questão da reciprocidade do habeas-corpus
e do habeas data.

Gostaria de formular algumas perguntas, pelo
menos três, a V.S', que visam a conhecer o ponto
de vista da Comissão Brasileira de Justiça e Paz,
que tem em V. S' um de seus melhores defen
sores.

A pena de morte para os crimes de extrema
violência está ou não nas cogitações dessa Co
missão?
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o SR. CÂNDIDO MENDES - A posição da
Comissão é a da CNBB, contrária à pena de mor
te. Aposição da CNBB é dupla. Prírneíro, do ponto
de vista da própria condição da disposição da
vida, conhece bem a dominante neste momento,
da posição confessional a respeito. E a segunda,
eu diria que ainda neste momento tenhamos sem
dúvida nenhuma, a partir de segmentos bem iden
tificáveis na população, a noção de que a pena
de morte é o corretivo simbólico - e vou usar
a expressão acadêmica determinante - a esse
tipo de surto de desestabilização social. Pergun
ta-se até onde, de fato, há uma profunda repug
nância do éthos cultural brasileiro a esse tipo
de colocação. E o cenário que foi feito em ltaici,
por exemplo, é o de se saber qual o condenado
à morte que não teria sua pena comutada no
Brasil? Quer dizer, até onde está, nesta altura da
consdência brasileira - não estou mais falando,
Sr. Deputado Constituinte, nem da tese, nem do
princípio, nem daquilo que nos interessa, em fun
çIo do que repudiamos a pena de morte, mas
eemo sociólogo - a vigência de uma pena de
morte, dentro de um quadro brasileiro como o
de hqje, e se seria realmente adotada. Ou seria
adotlida num grau suficiente para criar o argu
mento acI exempllftcationem. Ou temos aí, real
mente, uma contraclictio In acIJecto que nos
leva, de fato, a considerá-Ia como teoricamente
rejeitwel e impraticável? (Risos)

O SR. CONSTmnNTE EUEL RODRIGUES
Multe, obrigado.

O :segundo aspecto é - e este é o meu pensa
mento - em relação aos casos de aborto, ocor
rendo estupro ou grave estado de saúde da mãe.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Sabe que esse
é um dos pontos onde há maior discussão do
ponto de vista da própria doutrina da Igreja. A
doutrina da Igreja é no sentido de que, nesses
C8IOl;, ainda se poderia admitir a exceptlo vitae
quer dizer, quando de fato estaria em jogo a vida
da mãe, o caso do aborto terapêutico. Encon
tremlJS o argumento teológico e o argumento
llIosófico do estado de necessidade. O grande
problema é o de se saber até onde o estado de
nece:3Sidade pode ser de fato definido - e conhe
cernos bem o grande debate confessional, neste
momento, sobre a matéria. Há escola que acha
que, no caso do estado de necessidade, deve-se
preferir a vida emergente, há a que, como os
culturalístas acha que se deve preferir a vida já
socialmente útil e ligada a uma maior vantagem
social: a mãe de prole ampla diante do filho emer
gentEI. Parece-nos que é por aí que se estão defi
nindo com maior dominância as posições deste
debate hoje dentro da Academia Pontifícia de
Ciências, por exemplo.

O 8R. CONSmUlNTE EUEL RODRIGUES
Muitcl obrigado. Com isso estou reforçando os
meus pontos de vista, que, realmente, às vezes,
colidem com certos aspectos, que quero conhe
cer, da opinião da sociedade brasileira.

O terceiro ponto, Professor Cândido Mendes,
se refere ao direito de asilo, obra importante no
ConViMO social humano. Ternos alguns casos prá
ticos e gostaria de saber corno poderiam ser con
ciliados à justiça, num princípio inato do querer
existir no homem, em relação àqueles casos, por
exemplo, do asilo em seu aspecto político. Acho

válido e importante, mas parece que na prática
têm ocorrido certas distorções. Lembro-me de
que há alguns anos houve um famoso roubo na
Inglaterra e esse cidadão que roubou o trem paga
dor, veio para o Brasil e aqui casou com uma
brasileira, teve filho e lhe foi assegurado o direito
de cidadania brasileira e, como tal, não pôde ser
extraditado, - mas não por princípios políticos.
Isto não parece um contra-senso à justiça de ou
tros países, que está sendo conspurcada?

O SR. CÂNDIDOMENDES - Estou de pleno
acordo com V. Ex' Este é o momento de se criar
uma teoria brasileira do direito de asilo, que para
nossa vergonha chega tarde à Constituição, por
que até hoje não o tivemos. Mas a verdade é
que o asilo está vinculado ao grande princípio
da circulação internacional das idéias e das con
vicções políticas. Entendemos a sociedade mo
derna como uma grande sociedade internacional,
formando-se em contraponto à velha ordem da
sociedade nacional. Muitas vezes o asilado é o
personagem desta nova sociedade em emergên
cia nesse fim de século, e ele tem de ser protegido
dentro disso. Mas é muito claro: o asilado que
se recolhe é aquele que o é em função de perse
guição por convicções políticas, filosóficas, reli
giosas, ou pela defesa dos direitos consagrados
nesta Constituição. O caso Biggs não se confor
maria ao problema de direito de asilo. Ele entrou
no Brasil pelas suas razões, configura-se assim
o problema de se saber se ele deve ou não ser
extraditado. Trata-se do problema do direito à ex
tradição, que se coloca dentro de outra pauta
jurídica. E aí eu não teria nenhuma dúvida; justa
mente pelo mesmo princípio que reforça o asilo,
se reforça a extradição dentro do crime comum,
Nesse caso, é claro que não haveria a única limita
ção que se está fazendo nesta proposta sobre
a extradição, e nisso vivemos em "Justiça e paz"
profundamente. A idéia de que às vezes umajusti
ça internacional, Sr. Presidente, pede a extradição
de alguém alegando cdrne comum, quando na
verdade o crime comum é absolutamente contin
gente diante do fato que leva à busca desse indivi
duo, o crime político. Quantas e quantas vezes
tivemos essa situação sustentada no Supremo
Tribunal Federal, aqui, e no Tribunal SuperiorMili
tar, por advogados do naipe de Heleno Fragoso
e SepúIveda Pertence. Quantas e quantas vezes
negou-se a extradição de pessoas buscadas por
invasão de domicílio ou crime de perturbação
da ordem pública, ditos crimes comuns, quando.
no fundo, o que se queria era prender, sim, al
guém que estava lutanto pelos direitos humanos
em praças públicas daqueles países. Aíé que se
diz que há extradição quando o crime imputado
sujeitar o extraditando. Dois problemas nos pare
cem fundamentais numa teoria que se proponha
a regular na Constituição a extradição. Em pdrnei
ro lugar, não se deve conceder extradição quando
o tribunal brasileiro entender que o julgamento
do extraditando poderá ser influenciado pelas
suas convicções. Não se pode negar que um per
seguido polítíco tenha talvez até incendiado um
carro numa manifestação pública, mas é evidente
que ele não vai ser perseguido por isso. O seu
julgamentovai ser influenciado pelas suas convic
ções políticas. Ele voltará a seu país por um pseu
docdrne de danos, naverdade, cdrne conexo com
a relação fundamentai que é a contestação po
lítica.

De modo que este adendo nos parece impor
tante: reforçar a extradição por crime comum,
mas não concedê-Ia quando houver a convicção
de que esse julgamento, mesmo de crime co
mum, pode ser influenciado pelas convicções do
indigitado cdrninoso.

Outro problema fundamental sobre a extradi
ção é que evidentemente não se pode extraditar
alguém que vai para uma morte certa.

Ê preciso que se leve mais adiante o princípio
que está na Constituição, ou seja, que haja um
acordo sobre o fato de que as penalidades a que
vai ser exposto aquele que se extradita não pode
rão ser superiores às que, para o mesmo tipo
de crime, se vinculam à legislação brasileira.

Numa palavra, defendemos a tese de que a
figura da extradição é uma figura de delegação
ou de descentralização internacional da correção
do cdrne.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Muito obrigado. Fiquei satisfeito. Poderia V. S· nos
dar mais explicações sobre o parágrafo único des
se mesmo artigo, que diz que "a negativa de asilo
e a expulsão do refugiado extrangeiro que o haja
solicitado subordínar-se-ão a amplo controle ju
risdicional". Ê isso que V. S· quis dizer?

O SR. CÂNDIDO MENDES - O problema a
que me referi diz respeito à extradição no caso
do crime comum. No caso do asilo, o que se
quer dizer é o seguinte: muitas vezes; os órgãos
jurisdicionais brasileiros não dão o asilo, mas, de
pois, no procedimento expulsôrío, sobretudo
quando vêm as autoridades estrangeiras para
capturar o asilado, digamos assim, há claramente
demonstrações de que essa pessoa será subordi
nada à violência ou mesmo ao seu extermínio.
O que se quer garantir na Constituição é que,
independentemente da concessão, perdure uma
forma de controle jurisdicional, a bem da socie
dade internacional. Esta é a tese. Agradeço a V.
Ex' a oportunidade de poder expô-Ia melhor.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Muito obrigado.

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

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Insigne mestre Cândido Mendes, acreditamos que
é de profunda reflexão a contribuição que V. S·
traz, através da Comissão Brasileira de Justiça
e Paz, à Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, porque os temas aqui abordados por
V. S· trazem ao nosso conhecimento a grande
preocupação dessa entidade que, aqui no Brasil,
se tem destacado pelas suas atividades, principal
mente em defesa dos direitos humanos.

O que V.S· já falou aqui foi o suficiente. Aliás,
estou de pleno acordo com V.S·

Agora, queria apenas fazer uma referência ao
artigo que fala do direito à vida. Todos têm direito
à vida, à existência digna, à integridade física e
mental, à preservação de sua honra, de sua repu
tação e de sua imagem pública. Não sei até que
ponto V. S· concordaria com a índusão, aí, de
um parágrafo único reforçando o direito à vida
íntra-uterína, porque aqui está assegurado esse
direito.

Quanto se diz aqui direitos humanos, sabe-se
que são para os homens e para-as mulheres.
Mas as mulheres, procurando ressaltar mais e
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deixar patentes seus direitos, estão defendendo
o que deve ser direitos do. homem e da mulher.

Então, aqui está garantido o direito à vida, mas
não seria melhor se colocássemos um parágrafo
destacando o direito à vida intra-uterina, porque
acredito que a Subcomissão também é contra
o aborto, exceto em alguns casos, como já foi
explicado por V. S'?

Estou deveras satisfeito por esta maravilhosa
e bela lição do ponto de vista doutrinário, filosófico
e social, porque realmente esses anseios se encai
xam com os anseios desta Subcomissão, que são
o de fazer o melhor em benelicio do povo brasi
leiro, que já está dando um basta em todo esse
estado de coisas que vem sendo realizado através
dostempos e que V. S' denuncia com muita ênfa
se. Aplaudimos essas denúncias, porque não se
pode mais dar guarida a esses acontecimentos
que maculam a nossa sociedade, transformando
em vítima o próprio povo brasileiro.

Não sei se V. S' gostaria de dar alguns esclareci
mentos sobre esta minha sugestão.

O SR. cANDlDO MENDES -Agradeço muitís
simo a V. Ex' Permitam-me voltar a falar sobre
a Constituição espanhola, mas é que ela é muito
importante. É uma Constituição genuinamente
democrática e vem de um pais que viveu o horror
da ditadura por muito mais tempo do que nós,

. de um país onde uma profunda penetração da
Igreja,do laicato, se fazsentir, numa analogia com
o caso brasileiro. Esse artigo que foi sugerido
#: o famoso art 10 da primeira parte da Consti
tuição espanhola, exatamente diante da dificul
dade de se caracterizar a vida intra-uterina. Em
que momento a vida é vída? Temos, para come
~, um problema aí, que é de todo casuistico,
cIII própria noção de independência dos organis
mos fora da ruptura placentária.

Então, entendemos que esse problema poderia
levaros tribunais, amanhã, a terem uma interpre
tação constitucional do que significaria o enun
dado que está aqui. O problema de preservação
da vida não está em todo o cidadão ter direito
iI vida, está na força de todos. Todos têm direito
hida.

Então, evidentemente, essa redação clausura
• possibilidade do aborto dentro dessa iÍltepre
tação, que nos parece mais clara na definição
positivado que na definição restritiva, dentro· do
discurso de atribuição do direito, que seria carac
terizar a vida intra-uterina.

Esta foi a opção, mas exatamente dentro da
linha de preocupação de V. Ex'

O SR. CON5TITrnNTE COSTA FERREIRA
Agradeço a V. S' Gostaria só de contra-argumen
tar que, no Direito Penal Brasileiro, a vida íntra-u
terinajá se torna uma realidade após a concepção.
De modo que aí já vêm aqueles casos em que
seria facilitada a destruição dessa vida em deter
minados acontecimentos contrários à vontade da
pessoa, no caso da mulher. Seria muito bom se
V. S', que é um excelente jurista, nos ajudasse.
Sei que também aqui, na Subcomissão e na Co
missão, ternos valorosos homens de cultura juli
dica elevada./Mas creio que essas sugestões vão
facilitar o nosso trabalho, porque acredito que
de váriascabeças reunidas saem sentenças dife
rentes e, muitasvezes, elas se ombreiam em bene
ficio de uma tese que pode ser a predominante.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Estou inteira
mente de acordo com o seu ponto de vista. Ape
nas defino em que termos de política legislativa
foi essa a opção.Acho a sua mais precisa, mais
corajosa. Por isso mesmo, temo que ela tenha
um problema de interpretação objetiva diante dos
grandes enunciados que deve ter uma Consti
tuição.

O SR. CONSTITrnNTE COSTA FERREIRA 
Com relação a outros direitos enfocados por V.
S' - por exemplo, a coação - o que se verifica
hoje são algumas confissões oriundas de coações
tremendas, tanto físícascomo psicológicas.

Nos casos de droga, maconha, etc., verifica-se
que os agentes, após cumprirem aquele ritua
lismo da prisão em flagrante, e muitas das vezes
sem ter a mínima condição de condenar o indiví
duo, apelam para artilicios hediondos, no afã de
se tomarem excelentes funcionários e de ganha
rem as suas promoções com a desgraça e infelici
dade dos outros.

Neste caso, deveríamos colocar na Constitui
ção, independentemente da lei ordinária que re
gulamentasse a matéria aqueles princípios funda
mentais para evitar que homens inescrupulosos
pratiquem maldades terríveis contra seus seme
lhantes, como se tem observado muitas vezes,
tanto para justificar a lavratura de flagrante como
para justificar o flagrante através de confissões.

E o pior é que na figura do condutor há as
testemunhas do próprio ato do condutor e que
consagram aquela acusação terrível contra a pes
soa humana.

O que trouxe à tona este meu pensamento foi
a brilhante exposição de V.S' neste plenário, nesta
manhã. Não desmerecendo os demais exposi
tores que aqui estiveram, V. S' deu uma demons
tração cabal de que realmente está contribuindo
muito para esta Subcomissão, a fim de que possa
mos ter idéias puras, simples e claras, na elabo
ração do texto constitucional, que venham em
beneficio do povo brasileiro, que já não suporta
mais tanto sofrimento.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Só tenho que
agradecer profundamente a V. Ex' e nada tenho
a comentar. As suas palavras são um incentivo
a um tipo de reflexão conjunta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte e Relator Darcy Pozza.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) -Inicialmente,
queremos cumprimentar V. S' pelo brilhantismo
do seu pronunciamento, cheio de saber, objetivi
dade e, de certa forma, pragmático. Ele veio enrí
quécer esta Subcomissão, que tem urna tarefa
importante na defesa dos direitos e garantias indi
viduais.

O artigo que fala da isonomia estabelece que
ninguém será prejudicado ou privilegiado em ra
zão de nascimento, raça, cor, sexo, trabalho rural
ou urbano, religião, convicção, etc.Eu perguntaria
a V. S' se também o estado civil e a idade não
poderiam ser incl~á

Temos algumas preocupações, porque existem
algumas propostas e sugestões de Constituintes
e de pessoas da sociedade que defendem as mi
norias.

V. S· citou aqui o exemplo dos homossexuais.
Nesse artigo, eles estariam Inseridos na expressão
"qualquer particularidade ou condição social"

Perguntamos a V. S' se os homossexuais não
estariam, digamos, melhor representados com a
expressão "orientação sexual?"

O SR. CÂNDIDOMENDES -Acho que é uma
contribuição extremamente rica e inovadora. Essa
expressão, talvez deixe mais explícito esse proble
ma. A única questão que me aflige é se a noção
de orientação envolveria por si mesma um exces
so de subjetividade ou não. Quer dizer, os grupos
homossexuais são mais ativos na defesa da sua
cidadania. Eles estiveram várias vezes com a Co
missão de Justiça e paz e com a Comissão Afonso
Arinos.

A noção de orientação possivelmente não ga
rantiria a noção da discriminação como a particu
laridade ou a condição social, porque tiraria o
elemento subjetivo. Inclusive essa sugestão, con
fesso. é muito melhor, muito mais precisa, porque
se trata de um problema ligado à orientação. Mas
veja bem. O que me pergunto é se a homosse
xualidade é hoje um problema - a doutrina hesi
taria sobre isso - ligado ao sexo ou a modos
de comportamento social global, onde o sexo é
apenas um determinado tipo de orientação.

O SR. RELATOR (DarcyPozza) -A ambos.

O SR. CÂNDIDOMENDES - Daí é que. mes
mo que se aceitasse a tese da orientação, a grande
defesa constitucional não poderia deixar de definir
a particularidade ou a condição social, porque
estamos fazendo uma Constituição para durar pe
lo menos mais cem anos.

Congratulo-me profundamente com a força da
inovação. Acho que por aí - este é um assU'lto
que ternos visto dentro do Direito Público C0mpa
rado - a inovação será admirada por todo o
mundo. Eu gostaria até de poder relatá-Ia no pró
ximo plenário da Gnesco sobre direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Viana.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ VIANA-Sr. Pre
sidente, Sr. Expositor. componentes da Mesa,
companheiros Constituintes, queria, inicialmente,
mencionar uma frase do Apóstolo São Paulo: "O
amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de
males".

Sabemos queem 1948,após a Segunda Guer
ra Mundial, foi elaborada a Carta Universal dos
Direitos do Homem, da qual o Brasil é partici
pante. Essa Carta fala dos direitos do ciclBdão.
Todos têm direitoà vida. Nenhum cidadão pode
ser preso injustamente, espancado ou escraviza
do. Mas, durante todos esses anos observamos
que tudo isso tem acontecido no Brasil. Os direi
tos humanos não têm funcionado neste Pais. O
pobre, no Brasil, sempre é sacrificado.

Durante os anos do regime autoritário, muitqs
brasileiros perderam a vida até dentro dos quar
téis; e esses comandantes naturalmente são h0
mens cultos, doutos.

Durante esses anos, temos verificado as perse
guições neste Pais. Ainda ontem observévamcs,
diante dacâmera de televisão, senhoras chorando
porque os tratores derrubaram suas casas. Elas
ficaram sem condições de vida.

Durante esses anos, temos observado que os
direitos à vida não têm sido respeitados. Ainda
anteontem, no programa "Brasil do SéculoVinte",
recebíamos urna denúncia do interior do Pais,
onde o~ j~s mandam prender lavradores, que
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são espancados dentro dàs delegacias. Esses de
legados são homens formados em Direito.

IiQje, nós, Constituintes, nos preocupamos em
fazer uma Constituição justa neste País. Preocupa
mo-nos se teremos condições de mudar a cons
ciência dos homens que são formados em Direito
e qUE: mandam espancar e prender.

O dinheiro ainda manda. Se o cidadão é preso
e não tem dinheiro, mas tem direito à vida, en
quantoo cidadão que tem dinheiro ainda continua
mandando.

.Justamente aí entra a frase dita pelo Ap6stolo
São Paulo: "O amor ao dinheiro é a raiz de toda
a espécie de males".

Nossa pergunta é como faremos para mudar
a consciência dos homens, porque sabemos que
os pníses capitalistas continuam escravizando os
países pobres. As multinacionais e os homens
ricos também agem assim.

ESi>a Carta a que me referi, de 1948, cita os
direitos do homem. Todo cidadão tem direito à
vida, e isso não se cumpre em nosso País. N6s,
Constituintes, sofremos, durante esses anos, todo
esse tipo de coisa. Uma jovem que é estuprada
e denuncia o fato à delegacia, se é pobre e não
1Iem dinheiro, não tem direito, porque o dinheiro
CClIltirtua mandando neste País.

Selráque, após essa nova Constituição, teremos
condições de mudar a consciência dos homens,
mesmo a dos homens doutos, para mudar tudo
isso? Esta é nossa pergunta.

o SR. CÂNDIDOMENDES - Acho que é uma
das questões fundamentais da própria vigência
do que seja o Estado de Direito, no sentido de
queum texto exímio não vai adiante sem, primei
ro, ter as condições de implementação objetiva
plII'a se poder realizá-lo e, segundo, desenvolver
uma consciência necessária a sua permanente
possibilidade de vigência, que é a angústia funda
mentai de V.Ex. neste momento.

t:; ,evidente que o problema exorbita apenas de
uma declaração. Mas de uma declaração bem
formulada - e é o que se pode fazer aqui 
l' avllllça muito tanto na implementação quanto
na conscíêncía.

t:; por aí que tenho certeza de que em primeiro
lugar, em .direitos humanos, não se brinca com
a pmcisão e o detalhe. A idéia de que é preciso
fazer uma Constituição sumária e de que se pode
delegar a matéria à~ão ordinária é negar
a pr<iprianoção de que direito é agora ou nunca.

t:; evidente que defendemos uma declaração
casuística, precisa, rigorosa, pois sabemos que
quem quer declarações sumárias está a meio ca
minllO do fascismo. É evidente que se entende
que, na Declaração de Direitos Humanos, não
se pude ser "operacionalzinho", não se pode que
rer ser sumário. Não há lei ordinária para suprir
direiltoshumanos.

Dtú essa primeira e veemente colocação que
fiz de que é preciso que se chegue, inclusive,
a uma sistemática de auto-aplicação desses direi
tos. Daí a responsabilidade desta Subcomissão.
A segunda é este problema: os direitos humanos
não podem ser entregues ao Estado, por maís
bem-intencionado que ele seja para defendê-Ios.
Temos que vacinar os direitos humanos contra
o pré)prioEstado,que deve assegurá-Ios. Daíesse
caminho oovo das instituições. ~ auto-organi
zação social.

Voltamos, então, ao defensor do povo, que não
deve ficar apenas na condição dos ombudsmen
de Curitiba ou do Estado de São Paulo.

Talvez a ComisSão de Justiça e Paz seja a que
mais defendeu essa idéia - isso há quinze anos
- no Brasil. Mas, infeIiunente, continua-se com
a tese de que o defensor do poro tem apenas
a função de denúncia e de sugestão de correções
necessárias à administração pública. Não. Preci
samos criar um defensor do poro que possa pro
mover efetivamente a responsabilidade não ape
nas no sentido da violência ativa. A grande violên
cia é a negativa, é a negação da realização do
direito. Isso é muito pior do que a própria violência.
O juiz que não julga é, às vezes, mais criminoso
do que um torturador. É preciso que se entenda
o que acontece quando há omissão do Estado.

Todos nós vimos de grandes campanhas eleito
rais. Que descrença do povo na aplicação tradi
cional da justiça! Que distância entre o povo e
a noção de que um Estado de Direito pode reali
zar-se através da organização convencional desse
poder para tal!

Daí a idéia de que o defensor do povo, aínda
que apenas pedagogicamente como um símbolo,
seja - e aí chego ao terceiro aspecto - um
ingrediente, um componente desta consciência
social que deve permear o desanqullosamento,
a desburocratização dos aparelhos constituídos
do poder.

A justiça aqui nem tardia chega. É evidente
que se entende que a possibilidade de criação
está aí diante da imaginação e da coragem desta
Subcomissão, fadada e ter a maior comunicação
com a sociedade civil. Que outra Subcomissão
vai falar à sociedade civil?Que outra Subcomissão
tem uma responsabilidade histórica como esta?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Maguito Vilela.

O SR. CONSTITQJNTE MAGUrrO VILELA 
Prof. Cândido Mendes, a inteligência dassuas co
locações, a firmeza de suas idéias e o brilhantismo
de suas palavras não constituíram uma surpresa
para nenhum de nós da Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuais. Quero cumprimen
tá-lo por isso.

Tenho aqui uma indagação a fazer a V.S'. Obje
tivamente, por que o nome luIbeas data?

O SR. CÂNDIDOMENDES - Porque habeas
é a expressão latina do imperativo ut babeu.
Data é para que tenha os dados, porque o grande
problema do registro informático é a condição
de acesso imediato ao que está lançado, da mes
ma maneira que o lIIIbeu corpus vem dentro
da Magna Cart.II do edito que dizhIIbeu corpus
fades lmmlnentem aptunm. A idéia é a se
guinte: para que tenhas o dado em face do emi
nente lançamento e registro. Porque aí é o dado
que se quer. O que se quer é a captura do dado,
como se tem a captura do corpo diante da prisão
iminente. Qual é o conteúdo da proteção que
se está definindo? No caso da prisão iminente,
é ter-se o corpo; no caso do registro, o dado.

O SR. CONSTITQJNTE MAGUffO VILELA 
Há uma segunda observação. Gostei muito da
instantaneidade e proporcionalldade do direito de
resposta. Achei issoextraordinário. Cidadãos hon
rados têm, às vezes, sua honra e a da sua própria
famíliA.~adas.Porquet.amb6m. professor,
não incluir aí a conclusão? Por exemplo, a instan-

taneidade,a proporcionalidadee, ao mesmo tem
1'0, a conclusão.

O SR.CÂNDIDOMENDES - Refina e melhora
a texto.

O SR. CONSTITQJNTE MAQUrrO VILELA
Inclusive estou fazendo essa observação porque
muitas vezes uma facção política, para derrubar
um ministro, inventa milhões de coisas a respeito
dele, como corrupção e outras coísas.maís,Ainda
que ele tenha a instantaneidade e a proporcio
nalidade na resposta, o grande público que leu
uma e outra possivelmente não tira suas próprias
conclusões.

Seria bom que existisse a conclusão para que,
de posse dela, ele pudesse inclusive mover um
processo, para ver reparados os danos morais
que lhe foram causados.

É apenas uma observação.

Professor, gostaria também de ouvir a opinião
sábia de V. S' com relação a um tipo de crime
que está muito em voga no Brasil, ao ponto de,
na Bahia, já terem sido registrados vinte e dois
casos. Em Goiás e em todos 05 Estados do Pás
isso tem ocorrido.

Acho que ele tem que ser uma preocupaçio
também nossa. É o problema dos linchamentDs.
Gostaria de ouvir o que pensa e o que propõe
V. S' a respeito desse tipo de crime, que realmente
se está proliferando com muita celeridade em
nosso País.

Ao finalizar, agradeço a V. S' pelo brilhantismo
com que pautou a sua palestra, que, sem dúvida,
enriqueceu muito 05 nossos conhecimentos.

O SR.CÂNDIDO MENDES -Isso é gentileza
de V. Ex'

Estou de pleno acordo com a introdução desse
terceiro elemento na definição do balanço, que
é o essencial para que o direito de resposta nio
morra.

I:: evidente que o problema da penalização e
da responsabilização devem também vir para a
Constituição. Fico muito contente - inclusive pe
lo seu sentimento - que isso já esteja sendo
pensado.

Na redação da Comissão Afonso Arinos, a ma
téria estava ligada ao seguinte: é assegurado o
direito de resposta, sem prejuizo do processa
mento da indenização anterior. Porque é preciso
também que se dissocie a imediateza, que é a
restauração imediata, digamos assim, da idéia de
que não é ela apenas que irá eliminar, depois,
a composição pecuniária, que é outro problema.
A colocação clássica é a seguinte: de que adian
tam todas as indenizações do mundo, se a honra
é irrecuperável?

Então. é evidente que as duas colocações têm
que ser definidas para garantir o direito de respos
ta na atribuição do direito à vida. É preciso que
se mostre que, às vezes, o problema da lesão,
que dá direito à invocação dessa garantia, não
é apenas, como na velha Constituição, no caso
da honra, mas é também no direito à imagem,
pois essa não se associa necessariamente-à. hon
ra. Por exemplo: o Papa Paulo VI, as defendeu
numa tese da Comissão Pontifícia - e prepara
mos o texto da sua declaração às Nações UnidaS,
em 1976 - disse-me: "bocejei nas Nações Uni-

. das". Imaginem o que aconteceria se um fotó
grafo pegasse o Papa bocejando diante do Plena-



70 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSmrnNTE (Suplemento) Malode 1987

rio mundial. Não era agressão à honra, mas à
imagem, porque inclusive ela era verdadeira.

Acontece que era uma imagem que estava em
dissonância com o normal dessa figura. E o aci
dente, pela implacabilidade das mídias, se trans
formaria numa figura de denegrimento, numa fi
gura menor do que seria sua comunicação.

Daí parecer-me muito importante o estabele
cimento dessa equivalência entre afirmação co
mo direito da imagem e como garantia do direito
de resposta.

No que se refere ao linchamento, o que nos
parece é que a matéria dificilmente irá, nesta colo
cação, encontrar um tratamento técnico dentro
dos direitos individuais.

Enfrentamos o problema na Comissão Afonso
Arinos, quando discutimos um direito que está
na Constituição portuguesa, e que certamente os
Srs. Constituintes terão diante de si, que é o cha
mado direito de resistência. Quer dizer, que capa
cidade tem a sociedade de fazer justiça com as
suas próprias mãos? Esse é outro aspecto dessa
colocação.

Só uma Constituição moderna chegou, depois
do período de ditadura, a esse ponto do direito
de resistência, que inclusive é uma outra grave
responsabilidade desta Comissão. Ele será o
constitutivo da defesa, por exemplo, dos sem
terra.

Pergunta-se: o direito de resistência, permitindo
a imediação de determinadas relações de integri
dade fisica ou até de inserção num espaço jurídí
co, pode, de fato, ser compatibilizado com o Esta
do de Direito? Esse é um dos maiores problemas
que temos. O problema da comoção instantânea,
como resposta ao problema do linchamento, fica
nesse aspecto ou ligado ainda ao Código Penal
- vejo que há exímios penalistas aqui dentro
- ou ao ponto de vista de que a matéria vem
para a Constituição.

Não vejo como se pode tratar dessa definição
dentro dos Direitos e Garantias Individuais. Qual
seria o direito contra o linchamento? É dificilarti
culá-lo dentro do ponto de vista jurídico, Qual
seria o direito ao linchamento? Esse direito não
existe, mas o mais próximo dele, e, no caso, o
contrário do que se está aqui querendo defender,
seria o direito de resistência ou de imediação,
já colocado dentro dessa linha.

Eu entendo, portanto, a importância da sua co
locação, mas dentro desse outro aspecto. Não
vejo o linchamento dentro de um tratamento
constitucional. Como problema de defesa inconti
nente de determinados tipos de manífesteção da
pessoa, ele tem que ser defendido dentro do qua
dro do direito de resistência.

Aliás, espero que esta Subcomissão tenha a
coragem - a Comissão Afonso Arinos não che
gou a isto - de estudar de fato esse direito e,
talvez, ver como ele foi aprovado na Constituição
portuguesa que veio da Revolução dos Cravos.
Demaneira que veio de um outro quadro.

Acho que amanhã teremos problemas, por
exemplo, como a invasão de terras, como os que
caracterizam uma das mais dramáticas e impres
sionantes fotografias que já vi na minha vida, liga
da ao problema de justiça e paz, estampada em
"O Globo" de hoje - não sei se V.f:xl"já tiveram
oportunidade de ver - mostrando os sabres de
sembainhados da cavalhada policial investindo
contra posseiros. É uma fotografia que deve fazer

com que reflitamos. E tenho a impressão de que
é uma das vinhetas do que ainda é um problema
dramático: direitos humanos. Parece uma foto
grafia do Encouraçado Potenquim, parece uma
fotografia ligada ao penado czarista.

Tenho a impressão de que isso não é de an
teontem. Isso está no jornal que V. Ex'" têm diante
dos olhos hoje. Acho que esse problema está,
para a honra do Brasil, sob a responsabilidade
desta Comissão.

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

A SRA.CONSTIT(JJNTELÚCIA BRAGA - Prof.
Cândido Mendes, queremos aqui registrar nossa
grande satisfação por ouvi-lo e dizer da impor
tância da honrosa presença de V. S' nesta Subco
missão, de onde saírão os princípios fundamen
tais da nova Constituição que estamos elaboran
do.

Solicito a V. S' um esclarecimento sobre um
trecho da sua brilhante conferência.

É o seguinte:
"Afigura-se à Comissão Brasileira de Justiça

e Paz que alguns destes direitos a medir-se a
dicotomia entre o que seja afirmação peremptória
da pessoa e obrigação do Estado a coadjuvá-Ia.
É nesse limite que se toma inseparável dos direi
tos à vida e/ou a liberdade à condição comunitária
que suporte este exercício, antes de passar à orga
nização pelo Estado destas exigências de melho
ria social. Não é outra a característica do direito
a constituir família e à educação."

Professor, gostaria de abrir ,o debate sobre a
grande questão do planejamento familiar. Con
cordo inteiramente com V. S' quando colocou
que o planejamento familiar deve ser da responsa
bilidade da família, coadjuvada pelo Estado.

O SR. CÂNDIDOMENDES - Perfeito.

O SRA. CONSTIT(JJNTE LÚCIA BRAGA- E
ousaria ir mais além, professor. Pergunto a V. S'
como poderíamos inserir já no texto constítucio
nal dispositivos auto-aplicáveis que obrigassem
o Estado a proteger as famílias dos programas
massificadores, criminosos, dos pseudoprogra
mas de planejamento familiar, porque acho que
a responsabilidade é do casal, cabendo ao Estado
subsidiá-lo, apoiá-lo e protegê-lo contra os pro
gramas massificadores, por trás dos quais, todos
sabemos, há interesses de multinacionais. Eles
são criminosos quando esterilizam mulheres e
populações de baixa renda.

Era o que queria colocar. Muito obrigada.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Agradeço a V.
Ex-, profundamente, a nitidez e beleza de sua preo
cupação, com a qual concordo em gênero, núme
ro e caso.

Não entramos em maiores detalhes sobre isso
por entendermos que há uma Subcomissão dis
cutindo o problema da família. Mas estamos de
acordo quando entendemos que na Comissão
de Direitos Individuais o direito ao suporte comu
nitário da família tem que ser definido. É por aí,
exatamente.

A SI'"Vice-Presidente viu muito bem que é aqui
que se segura o abuso lá, ou seja, garante no
pórtico da Constituição que há o direito individual,
que a família, como comunidade, seja respeitada.
Essa é a colocação de Vicenzini, por exemplo,
na Declaração dos Direitosdo Homem. Damos

à família o direito de se opor a que o planejamento
familiar seja matéria de Estado. Acho que aí há
a pega para elidir o problema e subordiná-Io à
Declaração dos Direitos Individuais, dentro da
quela colocação.

Quanto ao problema das políticas familiares,
há ingerência não só do poder econômico nacio
nal, mas de algumas das maiores companhias
internacionais, que hoje contribuem com enor
mes recursos para esse tipo de condicionamento.
Isso teria quer ser resolvido. Apenas a tríncheírac
para eliminar esse abuso - viu muito bem a
SI'" Vice-Presidente - não está na discussão da
família enquanto família dentro da ordem social,
mas enquanto família direito à comunidade, den
tro da Comissão de Direitos Individuais.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Esgo
tada a pauta dos debatedores, consulto ao Sena
dor Bisol se deseja fazer considerações sobre os
debates até aqui travados e sobre a brilhante inter
venção do Prof. Cândido Mendes.

O SR. CONSTIT(JJNTE JOSÉ PAULO BISOL
- Prof. Cândido Mendes, V.S' não pode imaginar
quanta alegria colocou em nossos corações e
quanto estímulo nos deu para cumprirmos essa
dificilmas honrosa tarefa de elaborar, sem dúvida
nenhuma, o capítulo mais importante de uma
Constituição.

Como precisamos sugar o máximo da sabe
doria de V.S', ao invés de desdobrar minha palavra
em cortesia, reconhecimento e gratidão peço li
cença para levantar uma questão que me parece
relevante. Somos uma sociedade desorganizada
e desequilibrada. Os distanciamentos entre oa
segmentos sociais, entre as classes sociais - em
pregue-se a palavra que se quiser-são abismais.
Temos nitida e dolorosa consciência de que gran
de parte - quiçá até a maioria - da populaç6o
brasileira não chega à vida, isto é, não alcança
a condição ética e, conseqüentemente, não tem
cidadania, não tem exercibilidade de seus direitos.

Isso me leva a uma conclusão particular: de
que não nos podemos preocupar com o grande
documento constitucional, porque se fôssemos
uma sociedade equilibrada, onde todos tivessem
igualmente acesso aos valores fundamentais da
existência, poderíamos elaborar esse documento
com a posição principialista, definit6riâ dos direi
tos humanos fundamentais.

Mas temos um compromisso diante do futuro
e que, a meu ver, se coloca acima de todos os
demais compromissos. É um compromisso de
natureza ética antes de ser de natureza política
e jurídíca: o compromisso da erradicação pelo
menos da pobreza absoluta.

No mínimo, temos 40 milhões de pobres en
quadráveis na definição de pobreza absoluta. Par
timos - se me permite uma tentativa de síntese
- de uma velha discussão dos direitos subjetivos,
que são vistos, dentro da relação social, como
uma relação na qual alguém tem o direito e a
esse direito corresponde - desculpem-me a sim
plificação - o dever de um outro. Mas a exigibili
dade, que é ajuridicidade, só se realiza fora dessa
relação bilateral ou triádica. Ela se realiza, neces
sariamente, numa relação triádica, onde o Estado
obriga a quem tem o dever, quando não a ele
pr6prio, a cumprir esse dever e, assim, satisfazer
o direito subjetivo, a prerrogativa.
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S60 duas exigências que estão implicadas no
direito subjetivo e, conseqüentemente, em todos
os din:itos humanos: a possiblidade de exigir, de
quem tem o dever, que cumpra esse dever e a
possibilidade de exigir que o Estado cumpra o
seu dever. Essa segunda alternativa é a jurídica
propriamente dita.

Temos Direito Constitucional. Constituição é
direito. Constituição é, antes, um documento polí
tico, mas também um documento jurídico. Por
isso, em nosso capítulo, estamos vinculados à
idéia de direito e sua efetividade, sua exigibilidade.
Se escrevemos na Constituição que "todos têm
direito à vida" e, logo em seguida, acrescentamos
"todos têm direito à existência digna", aqui me
parece estar a obrigação moral de uma nação
de erradícar a pobreza absoluta, porque na pobre
za absoluta não há existência digna. Existência,
a palavra etimologicamente está dizendo, é um
estar 110 mundo com as outras pessoas e com
as coísas em regime de convivência, de partilha,
de participação dos valores fundamentais, dos va
lores humanos.

Concluo, desta síntese que tentei fazer, dizendo
que ainda não podemos elaborar um documento
constitucional exemplar, porque vamos ter que
inserir', de algum modo, nesta Constituição, sua
instrumentalidade. Quer dizer, temos que atribuir,
no caso que estou mencionando, a cada pessoa
\'ftima da pobreza absoluta a exigência frente ao
Estado de que o Estado tenha pelo menos um
planejamento e em execução - são dois detalhes
importantes - para erradicar essa pobreza.

Minha preocupação fundamental é de que isso
não fique escrito simplesmente para que nós, ao
chegarmos em casa, coloquemos a cabeça em
nossos travesseiros e nos sintamos com a cons
~daaliviada por termos cumprido nosso dever:
"se existem entre nós pessoas que não têm exis
tencia digna não é nossa culpa, porque escreve
mos a Constituição". É nossa culpa, Professor:
somos responsáveis! Essa é uma responsabili
dade individualizada, a mais fácil de ser individua
lizada, porque não há um brasileiro que não seja
responsável; no mínimo, por sua cumplicidade.

Prof. Cândido Mendes, atormenta-me a idéia
de investir numa novidade, porque quando se tra
ta de um direito subjetivo no plano do direito
privado, do direito comum, o sistema estatal fun
ciona. Justamente quando se constitucionaliza
um direito, a tutela estatal se debilita. Retiro isso
da experiência de 30 anos no exercício da magis
tratura. Lá o direito de propriedade tem imediata
mente a ação correlata e aqui o direito constitu
cíonal à existência digna não tem essa ação corre
lata. Não sei por que diabólica sabedoria a consti
tucionalização quer dizer, a exaltação do direito,
a publicização de uma subjetividade, enfraque
ce-o. Na doutrina tradicional do Direito Constitui
cíonala declaração da inconstitucionalidade é Ii
mitadissima. As Constituições que mais avança
ram -- e V. S' mencionou duas maravilhosas,
as Constituições portuguesa e espanhola - che
garam ao conceito de declaração de inconstitu
cionalidade por omissão apenas em dois casos:
no caso de o Congresso não legislar quando está
estabelecído que ele precisa fazer a lei comple
mentar e no caso de o Executivo não realizar
um alo administrativo que lhe é imposto por uma
Constituição ou por uma lei de hierarquia supe-

rior. Mas isso não dá exigibilidade ao direito de
uma existência digna.

Pergunto-me se nós, brasileiros, não podemos
dar uma lição ao mundo de inteligência, de digni
dade e de criatividade. Nós, brasileiros, com uma
defensoria pública, com a defensoria do povo,
não podemos estabelecer até de forma exaustiva,
descritiva, casuística, o problema das inconstitu
cionalidades por omissão, desde o caso da omis
são da sociedade, da omissão do Estado, no caso
da pobreza absoluta? Será que não temos condi
ções de colocar em nossa Constituição que o
conceito de declaração de inconstitucionalidade
não tem limitações e dar a qualquer pessoa que
não tenha condições de exercer o seu direito 
como o pobre na pobreza absoluta, como a crian
ça em idade escolar sem escola, como a mulher
na hora da discriminação, como o negro na hora
do problema racial, e assim por diante - o direito
à ação de declaração de inconstitucionalidade por
omissão? Tecnicamente, não vejo qualquer difi
culdade. Do ponto de vista da ciência jurídica,
também não encontro obstáculo algum. O obstá
culo talvez esteja na Comissão da Ordem Econô
mica, porque a satisfação de certos direitos, como
o direito à existência digna, supõe o direito a um
suporte material que possibilite a existência digna.
É neste suporte material que surge a grande con
testação: "Mas, Bisol, você está maluco!" Descul
pem-me a simplicidade no jeito de dizer. "Se são
40 milhões de pobres, são 40 milhões de ações
de declaração de inconstitucionalidade por omis
são por parte do Estado e da sociedade, e o Esta
do não têm condições financeiras de atender."

Pergunto-me, apesar disso, não se deve estabe
lecer a amplitude cabal do direito à declaração
de inconstitucionalidade colocando apenas um
adendo realista. Quer dizer, se a defensoria do
povo entra com uma ação de declaração de in
constitucionalidade por omissão no caso de uma
pessoa integrada no conceito de pobreza abso
luta, o Estado pode alegar na ação que a presta
ção jurídica - no caso, a prestação constitucional
- é impossível. Poderíamos colocar que a presta
ção constitucional é individualmente impossível,
mas do ponto de vista social, de todos que estão
na pobreza absoluta no País, ela é viável.Ao invés
de se tomar uma obrigação do Estado atender
cada caso em particular, a declaração de inconsti
tucionalidade envolveria a obrigação de o Estado
ter um plano de erradicação da pobreza e provar
que este plano está em execução, está dividido
em etapas, e provar que a etapa está sendo cum
prida, sob pena de perda da investidura.

Precisamos ter coragem e ousadia.
Prof. Cândido Mendes, reconheço que seria

uma novidade constitucional para o mundo intei
ro, mas será que não somos suficientemente
grandes e ousados para tentar esse caminho, que
é pacífico, para a organização de uma sociedade
democrática?

Democracia para mim é igual acesso à existên
cia digna, é a possibilidade, em outras palavras,
de desfrutar dos valores fundamentais em igual
dade de condições com todos os outros.

Possa esperar de V.S' uma palavra de estímulo
para que tentemos armar este esquema constitu
cional e fazer da nossa nova Constituição o grande
instrumento da transformação da sociedade bra
sileira?

Com esta pergunta, homenágeio V. S· pela sa
bedoria e brilhantismo das suas palavras. Estou
muito alegre por ter participado deste momento
com V.S' Obrigado.

O SR. CÂNDIDO MENDES - Senador Bisol,
cada momento aqui tem sido para mim uma retri
buição imerecida e demasiada a um trabalho con
junto, a um esforço que é realmente colegiado,
como sinto colegiado o trabalho que está sendo
feito na inspiração deste momento, com tantas
vozes, todas coletadas no aparelho, e, sobretudo,
neste arremate que o Senador José Paulo Bisol
nos dá. Esta convocação é uma coragem à imagi
nação criadora e à perfeição do instrumentojurídi
co. Nos debates que teremos hoje à noite em
Itaici não vou ter que dizer nada. Basta reproduzir
esta fita com tantas e tantas lições que mostram
o que se pode ter, na palavra de cada um, de
confiança no que está sendo este trabalho de
Constituinte, que tantos querem denegrir, que tan
tos querem reduzir, que tantos não sabem que
hoje, numa sexta-feira, aqui está, dentro desta ple
na e eficaz Comissão, cheia de atenção, de traba
lho ~ de criação, a varar a noção profunda do
mandato que esta Comissão e que a ConstitulrR
está desenvolvendo.

Senador, juridicamente V. Ex" sabe da beleza
da sua construção. Quero agradecer a V. Ex' e
levá-Ia à Comissão dos Direitos Humanos da
Unesco, mostrando que pode ser, como avanço,
já de implicação internacional, como tão bem dis
se V.Ex", esta declaração de inconstitucionalidade
por omissão, dentro de uma tarefa que pode ser
cometida ao trabalho da Constituinte, mas que,
como disse muito bem, não pode exaurir-se na
retórica pomposa de uma declaração farfalhante,
que nos deixa como os "Inocentes do Leblon",
de Carlos Drummond de Andrade, "com aquele
óleo bom nas costas, poder dormir tranqüilamen
te", o que ninguém aqui vai de fato fazer. Apenas
somaria à riqueza da sua construção, depois~
vi o Magistrado, o Professor de Direito e a elegAn
cia sem restos da construção triádica com que.
a partir da noção de direitos e deveres, constituiu
a dimensão da sua exeqiJibilidade. Mas uma ousa
dia leva a outra. E extamente cansado da decla
ração pletórica e vã, V. Ex" prefere estabelecer
implementações por meio de um instrumento co
rajoso como este, a declaração da existência dig
na. Apenas pergunto se não deveríamos também
- sobretudo nesta Comissão, que é de um meta
enunciado - complementar o que está enun
ciado de maneira tão lucidamente temerária pelas
suas palavras, se não poderíamos ir adiante e
colocar alguns outros princípios que são essen
ciais a esta colocação. É evidente que o Estado,
como está, não vai conseguir implementar este
direito. Mas pergunto exatamente para assegurar
esta eficácia e complementar esta estratégia de
uma declaração genética dos direitos humanos.
Estaé a Comissão de uma consciência devorando
texto; esta é uma Comissão que avança, rompen
do suas próprias barreíras, esta é uma Comissão
de um grande dinamismo e que tenho a impres
são de que precisa, ao lado desta sua corajosa
declaração de inconstitucionalidade, afirmar eo
mo direitos individuais algo que, a primeira vista,
parecia ficar apenas na parte das cauções sociais
e das comissões que as definiriam. O que deixei
para o fim- e agradeço tanto a V. Ex' pela sua
sugestão, porque aqui posso situb·1a - se refere
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a esta noção de que o direito indMdual existe
também como uma prerrogativa do cidadão a
conseguir o permanente aperfeiçoamento das
instituições estatais. E é para aí que esta sua decla
ração teria sempre possibilidade de ser imple
mentada. O que afirmamos aqui é algo que está
dentro do art. 9° da proposta da Comissão Arinos,
onde se declara, como tão bem colocou o Sena
dor Bisol: "Não basta a vida; direito é existência
digna". V.Ex" se revolta contra o enunciado mera
mente teórico e com toda a razão. Mas há que
atentar também que, dentro da nossa proposta,
abrimos a declaração de direitos com este art.:
'Todos têm direito ao pleno exercício da cidada
nia nos termos desta Constituição, cabendo ao
Estado garantir sua eficácia formal e material
mente". O materialmente é o plano contra a po
breza absoluta, o planejamento neste aspecto e
a busca, lá naquela Comissão - espero que isso
aconteça - de garantir a participação popular
dentro do quadro vasto do planejamento, onde
a sua dimensão social e o plano de erradicação
da pobreza podem ficar, inclusive como uma des
sas iniciativas que transborde a própria dimensão
da democracia representativa para a participat6
ria. É isto que esta Constituição pode, de uma
11Wleira extraordinária, vir a definir. Daí esta su
gestão de se colocar como essencial aos direitos
tunanos a idéia de que a mera representação
niovai poder atentá-los e de que é uma condição
fiIldamentaI do direito individual a participação
de todos nas decisões do Estado. Reduzindo o
~? A distãncia entre o governante e o gover
nado, que o Estado burocrático, sem retomo, ex
propria. Quantos dos desgovernados podem de
fato, na rotação da democracia, esta a que se
referiu tão bem o Senador, participar dessas deci
sões? É possível garantir esses direitos humanos
apenas com a democracia representativa ou va
mos corajosamente, ao seu lado, definiro impera
tivodesta democracia participatória, com Os seus
institutos, que vão começar a chegar a esses ple
n6rios e que espero, dentro desta Comissão, terá

. o seu eco necessário, pela força dos depoimentos
queaqui ouvi. Não só a democracia participativa,
mas esse outro direito individual, a que se refere
a Constituição espanhola, de exigir o continuo
aperfeiçoamento das instituições. Nenhuma
constituição aindá reconheceu isso como seu ele
mento fundamentaI.

Mas, võltando à eximia distinção e simetria entre
direitos e deveres, quem é o titular do direito,
do aperfeiçoamento das instituições? Não é o pró
prio Estado, mas o individuo.Não bastam as insti
tuições como definidas pela Constituição. Há di
reitos em gênese permanente. É um dírejto indivi
duai o do aperfeiçoamento continuo das institui
ções, que nos parece, será o fundamento primário
para, reconhecendo a beleza da sua construção
e do aprisionamento que ela nos dá do ponto
de vista da força de enunciados meramente satis
fatórios à nossa consciência, encontrarmos a ma
neira pela qual podemos exigir também este me
ta-efeito, não só do ponto de vista da subjeti
vidade, cuja armadilha foi tão bem colocada pelo
Senador, mas, objetivamente, do ponto de vista
de que nunca teremos suficientes garantias de
parte de um Estado e será sempre incessante
a tarefa de, como direito individutll, pedir o seu
aperfeiçoamento,;~ lado da sua declaração de
,inconstitucionalid~, deixando debates abortivos

das Constituições primas das nossas, que não
chegaram à força talvez do mandato popular que
esta tem, eu pergunto: vamos chegar a afirmar
ser o direito ao aperfeiçoamento institucional algo
ligado imediatamente à cidadania? É outro dos
vossos grandes reptos e que, tenho certeza, vão
ser respondidos com a consciência exemplar que
estou vendo nesta manhã. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Profes
sor Cândido Mendes, estou certo de que restaria
à Presidência simplesmente agradecer-lhe e ma
nifestar a importância que sua contribuição tem
para esta Subcomissão. Mas, dentro das lições
do Senador Bisol, confesso que não consigo fur
tar-me à tentação de extrair o máximo dos subsí
dios que V.S' possa trazer aos nossos trabalhos.
Nesse sentido, se V. S' me permitir, farei ainda
algumas observações finais. Urna, referente à ma
téria já aqui abordada, a de que a declaração
dos direitos e garantias deva permanecer onde
se encontra no projeto da Comissão Constitu
cional, no pórtico da nova Constituição, assina
lando, desta forma, uma opção que toma a Nação
brasileira ao acentuar, ao dar relevo, ao enfatizar
o seu compromisso com esses direitos que se
desdobram no compromisso com a democracia
e com a liberdade e assinalar, ainda, uma inova
ção, muito menos de forma do que de conteúdo,
na abertura dessa declaração. Enquanto a Consti
tuição em vigor e as que a antecederam assegu
ram, aos brasileiros e estrangeiros residentes no
País a inviolabilidadede quatro direitos - o direito
à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade
- fazendo deles osdireitos efetivos,fundamentais
dessa declaração, a Comissão Arinos altera isso,
inova, constrói ao enunciar a garantia do efetivo
exercício da cidadania e fazer de cada um dos
parágrafos das Constituições anteriores, que se
riam meros instrumentos da realização daquelas
quatro verdades fundamentais, daqueles quatro
direitos essenciais, de direitos autônomos e, por
citáveis por si mesmos.

Este é um aspecto que me parece fundamental
dentre as inovações trazidas pela Comissão Arinos
e, especialmente, por V.S', como Relator do capi
tulo da Declaração de Direitos e Garantias. Farei
algumas observações rápida sobre certos pontos,
como o da obrigatoriedade que se impõe aos
tribunais de aplicarem esses direitos, dando-Ihes
eficácia e exigibilidade,independentemente de t0
da e qualquer regulamentação posterior em lei
complementar ou ordinária.

Há um aspecto que talvez merecesse indaga
ção: por que, aindã assim, atribuir ao Supremo
Tribunal Federal a faculdade de instar o Poder
Legislativona hipótese da inexistência dessas leis?
Isso não criaria - quem sabe? - a pior hipótese
de omissão do Poder Judiciário em alguns casos,
sob o argumento, verdadeiro ou falso, de que
inexistiria a possibilidade efetiva de assegurar a
lei?

Em relação ao habeas data, permita-me V.
S' uma observação quanto ao § 1" do art. 17,
cuja inteligência estimaria conhecer, - não pro
priamente do habeas data, mas do que lhe dá
fundamento-que é o direito de acesso a referên
cias e informações. O caput do art, 17 diz:

'Todos têm direito de acesso às referências
e inforri1ações a seu respeito registradas por enti
dades .p(Iblicas ou particulares, podendo exigir
a retifi~~ de dados, sua atualização e a supres-

são dos incorretos mediante procedimento judi
cial sigiloso."

O § 1" do art. 17, a que me referi, diz:
"É vedado o registro informático sobre convic

ções pessoais, atividades politicas ou vida privada,
ressalvado o processamento de dados não identi
ficados para fins estatísticos."

É esta ressalva que me preocupa, sobretudo
no que diz respeito aos dados da vida privada.
Por que essas entidades, sem fins estatisticos, não
se confundiriam exatamente com os órgãos re
pressivos, .os serviços de inteligência oficiais e
também com aquelas entidades privadas que
constituem um martírio da vida do cidadão no
que diz respeito à proteção ao crédito e coisas
similares? Por que fazer essa ressalva? Por que
permitir que se façam registros informáticos sobre
convicções pessoais, atividades políticas e da vida
privada? Esta é outra observação.

Finalmente, nesses pontos tópicos, mas nem
por isso menos substantivos e importantes, na
questão da propriedade exclui-se esta da condi

, ção privilegiada de um dos quatro direitos funda
mentais. Atribui-se a ela função social.

Por qr-e dar autonomia ao direito de herança,
que é reflexo do direito de propriedade? Por que
distingui-lo entre os direitos enumerados nesta
declaração? Este seria outro ponto.

Finalmente, professor, num plano mais geral,
estimaria também ouvir a opinião de V.S' sobre
a viabilidade, do ponto de '4sla técnico-consti
tucional ou jurídíco-constítuciohal, de se incluir
nesta declaração uma diretiva à política externa
brasileira que obrigasse o País a se esforçar no
sentido de participar de pactos intemacionais que
assegurassem a existência de úm tribunal interna
cional dos direitos do homem. É sabido que, ao
conceber a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, imaginou-se que ela fosse parte de um
tríptico no qual a declaração dos direitos seria
o painel principal eede um lado estariam justa
mente esses pactos definidores, juridicamente,
desses direitos e, de outro lado, os organismos
intemacionais capazes de assegurar jurisdição e
exeqüibilidade a esses direitos.

Há exemplos concretos de tribunais ínterna
cionais em pleno funcionamento, como a Corte
de Strassburgo, no âmbito do conselho da Euro
pa. Há o pacto de São José da Costa Rica, na
esfera de ação da Organização dos Estados Ame
ricanos, pacto já subscrito por número expressivo
de nações e que pode, no momento em que al
cançar o quorum exigido em suas próprias cláu
sulas, instituir esse tribunal americano de direitos
do homem. Não seria oportuno inserir também,
ao final dessa declaração, uma diretiva à politica
externa brasileira que conduzisse o País a uma
participação efetiva nesses entendimentos inter
nacionais, nessas convenções e pactos interna
cionais, de tal forma que ao cidadão brasileiro
se assegurasse uma garantia extraordinária, a de
que, mesmo no colapso das instituições nacio
nais, tivesse ele acesso a uma Corte acima das
contingências da politica brasileira, mas que ali
houvesse um foro para defender os direitos que
são imanentes à pessoa humana?

Quem sabe, se esse tribunal já existisse em
funcionamento na América, ter-se-ia se não elimt:
nado, ao menos reduzido em termos quantitativos
e até mesmo qualitativos, as viol~cias contra a
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pessoa, a tortura e todas as formas de violência
pratic,!Ida contra o homem e contra a mulher?

Estas as considerações que queria fazer ao Prof.
Cândido Mendes no encerramento desta reunião,
que, tenha V. S· a certeza, constituir-se-á, sem
dúvids alguma - esta, minha convicção - no
marco das audiências públicas aqui realizadas.

V. S' trouxe, inegavelmente, subsídios da maior
expressão a esta Subcomissão, não fosse V. S·
o Relator do capítulo da Declaração de Direitos
e Garantías da Comissão Constitucional.

o SR. CÂNDIDO MENDES - Sr. Presidente,
quero agradecer-lhe muitíssimo que me dê ainda
a festa dessas suas palavras, trazendo-me a sua
visão de jurista hermeneuta, e que alegria vê-lo
profundamente interessado em desenvolver a no
ção dos direitos humanos à luz da sociedade inter
nacional, a riqueza da parte final de toda a sua
exposição. Entendo que várias das suas observa
ções, tão ricas, estão ligadas apenas quase que
a um embargo de declaração explicitável do que
procurei avançar nos meus comentários.

A noção da íntervenção do Supremo Tribunal
federal para evitar a vacatlo Iegls na auto-apli
cação dos direitos humanos vem do fato de que
se procurou - foi uma sugestão do Procura
dor-Geral da República, Dr, Sepúlveda Pertence
- enfrentar o problema da auto-aplicação dentro
de seus dois aspectos. Se aceitássemos a teoria
americana do consbucto da sentença para im
plementação dos direitos, mais amanhã - aqui
falo especíalmente ao Senador José Paulo Bisol
- encontraríamos, rapidamente, deixando a ma
téria apenas dentro da noção do constructo,
umavisão profundamente heter6clita, senão con
traditória dessa mesma aplicação. Daí entender
'se que era preciso que se criasse um instrumento
de coef'çio, a que a vacatlo não continuasse,
e que era preciso pedir-se que essa norma 
e aí disse muito bem o Presidente - não fosse
apenas de produção legislativa; ela pode estar
surgindo essencialmente da própria área regula
mentar. A competência constitucional do Supre
mo aqui é rigorosamente exógena. Ela está dando
a noção de que tem que haver, no espaço jurídico,
um ator que convalesça o poder omisso a poder
de fato,imediatamente, suprir a ordenação neces
sária para que não prolifere, amanhã, o cens
truct<1 heteróclito. Não encontramos uma outra
autoridade mais eminente para isso do que 
vejam bem - este Supremo Tribunal Federal,
que -- exatamente dentro da construção da Co
rníssâo é preciso que se diga isso - tenha suas
funções dicotomizadas diante de um Supremo
Tribunal de Justiça, que irá, de fato, dividir essas
funções e que daria a esse tribunal, sim, esta fun
ção essencial de ser o corregedor da provisão
da produção normativa necessária à matéria. É
perfeitamente procedente a sua interrogação e
espero ter-lhe mostrado a ratlo legls que definiu
esse tratamento de parte de matéria. E perfeita
mente cabível, também, a sua observação quanto
ao parágrafo único do art. 17, porque também
tivemos lá o mesmo problema de toda uma série
de solicitações recebidas quando quisemos criar
o sistema do habeas data e definir esse direito
ao sigilo da informação; tivemos o IBGE dizendo:
"Mas,então, amanhã acaba o censo". O que se

, quis, nesse parágrafo, e reconheço que a redação
ainda tem de ser melhorada, foi ç1efinir os três

tipos de colocação. É evidente que a informação
defensora da coletividade, para muitos, inclusive
a questão da proteção ao crédito, por exemplo
ou o problema da possível definição de ações
contra a segurança nacional, envolveria um deter
minado tipo de registro que não se define como
convicções pessoais, atividades políticas ou vida
privada. Estas ficam banidas. Agora, é evidente
que, se há ainda a função social da informação,
ela tem que ser acompanhada do controle da
cidadania imediata pelo habeas data, e o ha
beas data com sua tríplice função: acesso ao
conhecimento, correção - correção necessaria
mente - e retificação sigilosa, porque, às vezes,
a correção eorum populum ainda é muito pior
do que o próprio registro. Daí a definição que
foi feita com cuidados e amores muito grandes
dentro disso.

A resposta a sua pergunta: tentamos conciliar
o problema da defesa do Estado, da defesa do
cidadão, do sagrado direito à intimidade, neste
particular, com duas obrigações públicas. Uma,
a da própria informação em defesa da sociedade;
outra, em função da própria função social do cen
so - e é como ficou o sentido da ressalva que
se encontra aqui dentro desse enunciado.

Muito aguda também a sua observação sobre
a pOSSÍVel contradição em que se garante o direito
de herança e não se fala no direito fundamental
à propriedade. No tratamento da matéria - e
aqui fala mais a lógica da sua ordenação, talvez,
do que a perfeição úhima do enunciado - defi
niu-se nos direitos, porque é aí que entra o proble
ma, e acho que esta é a que está certa. Fui voto
vencido nisso. A Comissão fala em direitos funda
mentais e não entra na distinção entre direitos
individuais e os outros. Havíamos proposto os
individuais, os sociais e algo que espero seja trata
do não sei onde, mas todos os direitos difusos
na sua importância moderna e essencial. Como
vamos situar o direito ao meio ambiente, à ecolo
gia, à referência histórica, tríade que a Unesco
sugere para a sua proteção? Não sei se é algo
que gostaria de ver no futuro, como a teoria do
direito difuso, onde o seu titular não é quem está
gravado, mas qualquer um que possa assumir
essa proteção, aí sim, como verdadeiro tribuno
da plebe irá definirdentro desse elenco, sobretudo
para regular a nova fisionomia que daí emerge
para a ação popular. Espero que esta matéria,
inclusive, venha a ser tratada pela Comissão em
razão dos projetos de iniciativa popular que já
estão chegando a esta Assembléia. De qualquer
maneira, queria só dizer que o direito individual
e o direito à propriedade estão no projeto da Co
missão Afonso Arinos e se entende que a herança,
sendo a projeção desse direito no tempo, está
portanto subordinada à mesma cláusula social,
está no caput do artigo. Não há contradição entre
os dois tratamentos na sistemática adotada pela
Comissão. O que há, sim, é o reconhecimento
de que, como não se fala em direitos individuais,
ele está elencado dentro dos direitos fundamen
tais, cada um dentro desse particular, e o direito
à propriedade, como procurei adiantar aqui, ficou
exatamente na chameira ou ponte entre os direi
tos sociais e os indMduais. E a discussão, talvez,
mais alentada da Comissão, a quem gostaria de
passar, inclusive, não só o texto, mas os Anais.
Entendemos o direito de propriedede, ali, como
um direitosubordinado - ele mesmo, direito-

à sua funç~social e ao mesmo estaria vinculado
também, à sua seqüência, o direito de herança.

A parte final e fascinante de sua exposição diz
respeito ao fato de que não basta um comprome
timento com princípios de defesa no front inter
nacional dos direitos humanos, mas também que
ali se instaure uma instãncia judicante para se
poder, de fato, assegurar a sua validade. Registrei
e vou poder citar permanentemente a sua referên
cia, sobretudo ao que se pensa, através da Corte
de Strassburgo, a esse respeito. Procuramos, co
mo outra sugestão complementar, trazer, ainda
que dentro de um tratamento implícito, a mesma
preocupação dos trabalhos de Justiça e Paz para
a Comissão Um, do texto Afonso Arinos, ou seja,
a de que não só temos que nos vincular a esses
princípios, mas a todo o seu conjunto, tornan
do-os imperativos dentro da ordem interna. E aí,
pergunto ao Presidente: será que amanhã, de vez
por todas, sempre dentro dessa visão prospectiva
emergente, dinâmica, da construção dos direitos,
na mesma medida em que esses órgãos já estão
dentro de convenções e tratados a que se vinculou'
o Brasil, não podemos assegurar a sua incorpo
ração à ordem interna dizendo exatamente isso
dentro da parte introdutória da Declaração dos
Direitos? É o que nos parece muito importante
e é o que acredito que a Declaração dos Direitos
permite. Ela é a junção, a ponte, o embee, pelo
qual o Brasil participa da sociedade internacional.
E aí é que esse princípio não poderia deixar de
ser considerado, porque ele resolve o problema
sem que tenhamos que enfrentar, a cada passo.
o fato. Aceitamos o princípio, mas aceitar o tribu
nal é violentar a soberania interna da construção
do nosso Direito.Aceitar o princípio sim, não acei
tar a condição da sua implementação, pelo levan
tamento de uma questão prejudicial de soberania,
que, talvez,se a Constituição aceitasse a plenitude
desse princípio, nós poderíamos resolver. O Brasil
participa da sociedade internacional, por meio dos
pactos, tratados e acordos com os Estados, sobe
ranos, com os organismos ínternacíonaíse com
as associações de relevantes serviços à causa da
humanidade e do amparo e promoção da pessoa
humana. O que se está fazendo por aqui? Reco
nhecendo a vigência dos org,anismos internacio
nais na sua competência específica e na parte
relativa à proteção dos direitos humanos, evitan
do, por esse artigo, o escândalo que vimos du
rante um túnel ditatorial: o Brasil não reconhe
cendo a ação da Amnusty Intematlonal não
deixando que, efetivamente, essa organização
possa trabalhar em função dos direitos humanos;
o Brasil não reconhecendo a ação de movimentos
como o Green Peace, hoje essencial para a defe
sa da ecologia. É o fim deste artigo, aqui, que
vai permitir que, por essa declaração, o Brasil
participe da sociedade internacional, maior do
que a dos Estados-membros, e nos vinculamos
a ser, já, uma persona dessa sociedade. Esse
artigo tem esse impacto, essa abertura e se com
pleta pelo que se segue, quando se diz~"O conteú
do dos compromissos de que trata esse artigo
incorpora-se à ordem interna". isto é o que nos
parece fundamental: não permitir, como quer, por
exemplo, a constituição francesa de 1958, que
dependa de nova emenda constítucíonala vigên
cia de tratados que impliquem essa posição nor
mativa. Teremos ou não, na mesma coragem a
que nos convida o nosso Senador Bizol,a~-
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lidade de dizer que participamos da sociedade
internacional e na parte relativa à defesa dos direi
tos humanos, dos tratados que sufragamos por
este vinculo e já se incorporam à ordem intema.
É uma construção de maior audácia, é uma cons
trução que já existe, não nessa dimensão, mas
que, novamente, os nossos exemplos ibéricos já
permitiram chegar. A sua palavra, Presidente, é,
realmente, uma injeção de coragem, de premo
nição; já posso dizer que princípios dessa candên
cia possam vir na Constituição sob a sua respon
sabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Prof.
Cândido Mendes, só nos resta, diante de tão bri
lhante exposição e de tão notável participação,
dizer a V. S' muito obrigado.

O SR. CÂNDIDOMENDES - Eu gostaria de
dizer mais o seguinte, agradecendo as palavras
do Presidente, na hora em que nos levantamos:
vivi, aqui, os melhores momentos de minha vida
pública. Tentei participar desta Constituinte. Tra
balhei no esforço da Comissão Arinos. No mês
de agosto recebi, por parte do Presidente da Repú
blica, o convite para que, tardiamente, pudesse
ir às umas e disputar o mandato. Fi-lo em dois
meses. Sou o quarto suplente do PMDB do Rio
de Janeiro, não creio que possa chegar a este
P1enáriq.Mas, entendam, exatamente em função
cisso, como sinto a mobilização por este trabalho,
como aceito a responsabilidade histórica dos que
ganharam esta extraordinária noção de um man
datoe do seu desempenho. Quero, portanto, dizer
que, como quase Constituinte, me coloco à dispo
sição de todos os que aqui estão, companheiros
do mesmo sonho ao lado da SI'" Secretária, do
meu contato com a D. Aelia - para prover os
subsídios, trazer a história intema e me transfor
mar em um colaborador continuado e entusias
mado do que entendo ser o trabalho fundamental
da Assembléia Nacional Constituinte.

Muito obrigado pela enorme alegria que me
deram nesta manhã. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a reunião.
Está encerrada a reunião.

9" Reunião realizada
em 27 de abril de 1987

3' Reunião de Audiência PúbJk:a
Doia expositores

Aos vinte e sete dias de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, às quinze horas, na sala D-2
do Anexo ll da Câmara dos Deputados, em Brasí
lia-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais, em Terceira reunião de Au
diência Pública, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Antonio Mariz, com a presença dos
Senhores Constituintes: José Viana, Costa Fer
reira, Narciso Mendes, Djenal Gonçalves, Joaquim
Haickel, Ubiratan SpineUi, Darcy Pozza, José Fer
nandes, Usâneas Maciel, Artur da Távola, Eliel
Rodrigues, Antônio Câmara e José Mendonça de
Bezerra. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, dispen
sada a leitura d'tata da reunião anterior, tendo
sido considerada aprovada. O Senhor Presidente
comunicou ao Plenário a presença do Escritor
José Louzeiro, Presidente da Associação dos Es-

critores do Riode Janeiro, primeiro expositor, para
falar sobre o tema: "Direito Autoral", convidan
do-o ~ tomar assento à mesa dos trabalhos, pas
sando-Ihe a palavra. Após a exposição do orador,
fizeram interpelações os Senhores Constituintes:
Joaquim Haickel, Ubiratan Spinelli, José Fernan
des, Costa Ferreira e Eliel Rodrigues e os Senho
res Participantes. Edson de Souza Miranda, Pro
fessor de Economia da Universidade Federal de
Mato Grosso, Maria Uvia Fortaleza, Censor Fede
ral e Fátima Silva,Jomalista e Escritora. Em pros
seguimento à audiência pública, o Senhor Presi
dente convidou o Doutor José Antônio Rodrigues
Dias, Presidente do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Viçosa-MG,a tomar assento à Mesa
dos trabalhalhos e passou-lhe a palavra para expor
sobre "Direitos e Garantias lndívlduaís". Após a
fala do expositor, fizeram interpelações os Senho
res Constituintes: Costa Ferreira, Ubiratan SpineUi,
Eliel Rodrigues, José Víana e Narciso Mendes e
os Participantes: Otávio César da Silva, do Centro
de Defesa dos Direitos Humanos de Santos-SP;
Márcia Miranda, Teóloga do Centro de Defesa
dos Direitos Humanos de Petr6polisIRJ; Edson
de Souza Miranda, Professor da Universidade Fe
deral de Mato Grosso e José Moura Filho, Vice
denador do INESC.Após as indagações, o Senhor
Presidente passou a palavra para a Doutora Rosa
Marga Rothe, Presidente da Sociedade Paraense
dos Direitos Humanos, para fazer uma exposição
durante cinco minutos sobre o tema "Movimento
Nacional sobre os Direitos Humanos". O Senhor
Presidente agradeceu as presenças dos senhores
ilustres expositores e demais participantes, convo
cando os presentes para a reunião de amanhã,
quando estarão presentes os Senhores Doutores
Jorge José Lopes Machado Ramos, Presidente
da Associação dos Atores do Rio de Janeiro, Artur
Pereira Nunes, Diretor da UBIPe Márcio Thomaz
Bastos, Presidente do Conselho Federal da OAB.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reu
nião às dezenove horas, cujo inteiro teor será pu
blicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Arria
Tobias, Secretária, lavrei a presente ata, que, após
lida, e aprovada $erá assinada pelo Senhor Presi
dente. - ConstituinteAntonio Mariz, Presidente.
ConvidadolDepoente: Escritor José Louzeiro; Dr.
José Antonio Rodrigues Dias.

Data da Reunião: 27-4-87

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
aberta a reunião da Subcomissão de Direitos e
Garantias Individuais.

Está dispensada a leitura da Ata, conforme deli
beração do Plenário na última reunião, enquanto
durarem as audiências públicas.

Passamos à Ordem do Dia.
Ouviremos o escritor José Louzeiro sobre o

tema "Direito Autoral". José Louzeiro, Presidente
da Associação dos Escritores do Rio de Janeiro,
escritor consagrado, discorrerá sobre um tema
de alto interesse para os trabalhos desta Subco
missão, pois integra o-elenco dos direitos e garan
tias individuais, constitutivos da área de delibe
ração desta Subcomissão.

Convido o Sr. José Louzeiro, assim como o
Relator Darcy Ppzza. para tornarem assento à Me
sa.

Conforme estabelecido informalmente no Regi
mento da Subcomissão, José Louzeiro fará uso
da palavra durante 20 minutos, após o que seguir
se-á o debate, do qual podem participar os mem
bros desta Subcomissão e o público interessado
na discussão, que terá igualmente acesso aos de
bates.

Tem a palavra o Escritor José Louzeiro, para
discorrer sobre o tema "Direito Autoral".

O SR. JOSÉ LOOZEIRO -Meus amigos, agra
deço aos ilustres Parlamentares a oportunidade
de estar aqui como representante daminha classe
para esta pequena reflexão sobre matéria tão con
trovertida que é o direito autoral.

Escrevi algumas coisas em poucas páginas,
porque tenho horror a longas conferências.

Começaria lembrando que o direito de autor
implanta-se tãoprofundamente nas necessidades
primordiais da civilização,da cultura e do progres
so, que transcende os estreitos limites das legisla
ções internas, dando origem não apenas a impor
tantíssimas convenções intemacionais, mas lan
çando suas raízes na própria Declaração Universal
dos Direitos do Homem, aprovada na RI sessão
ordinária daAssembléia Geral das Nações Unidas,
aos 10 de dezembro de 1984:

"Art, 27. Todo homem tem o direito de parti
cipar livremente da vida cultural da comunidade,
de fruir das artes e de participar do progresso
científico e de seus beneficios."

É assim que se ínícía o livro "Direito de Autor
- Princípios Fundamentais" - que o ilustre Prof.
Antônio Chaves acaba de lançar.

Ressalto a importância desse livro, porque é
dificil encontrarmos no Pais uma obra sobre o
tema direito autoral. Antônio Chaves é presidente
do Instituto Interamericano do Direito do Autor
e mémbro do Conselho Nacional de Direito de
Autor (CNDA),organismo que luta pelo respeito
aos artistas e escritores deste Pais.

Podemos dividir em três etapas a história do
direito do autor no Brasil: a primeira vai de 1827
a 1916; a segunda estende-e dai 1916 - até
o ano de 1973, a terceira é a fase em que vivemos,
sem muitas novidades legais, embora sejam gran
des e complexos os problemas que se vão crian
do, principalmente aqueles que decorrem da tec
nologia avançada e de alcance inimagináveI.

É bom lembrar que o direito de autor no Brasil
sempre caminhou devagar. No amplo período
que vai de 1834 a 1937, ele não é sequer mencio
nado no AtoAdicional (Lei de 12-8-1834) nem
na Constituição de 37. E foi nessa ocasião que
a Convenção de Bema, de 9 de setembro de 1886,
estava sendo completada em Paris a 4 de maio
de 1896, depois revista em Berlim a 13 de novem
bro de 1908. Mas,com a Emenda Constitucional
n° 1, de 1969, o quadro do direito de autor entre
nós começou a se modificar.

a § 25, da Constituição, estabelece: "Aos auto
res de obras literárias, artísticas e científicas per
tence o direito exclusivo de utilizá-Ias.Esse direito
é transmissivel por herança, pelo tempo que a
lei fixar".

Até 1961, embora já com relativo progresso
em matéria de legislação autoral, o que tínhamos,
na verdade, era um amontoado de leis dispersas
sobre o assunto. Foi feito estudo pormenorizado
da matéria e dai surgiu o ambicioso projeto de
um Código de Direitode Autor e Direitos Conexos,
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que resultaria na Lein°5.988, de 14 de dezembro
de 1973.

Embora essa lei contenha ímperfeíções, não
podemos deixar de reconhecer que ela aponta
para novos caminhos. É justo dMdir o direito de
autor no País em antes e depois da Lei rr 5.988.

Greças a ela instituiu-se o Conselho Nacional
de Direito Autoral (CNDA), atualmente Conselho
Nacional de Direito de Autor; o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição (ECAD)e a recente
criação das Delegacias de Proteção à Propriedade
Intelectual.Já existe uma Delegacia dessa em São
Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Mas é necessário lembrar o ponto mais contro
verso da Lei rr 5.988, o art. 49, que autoriza a
reprodução:

1-.1. de trechos de obras já publicadas, ou
ainda que integral, de pequenas composições
alheias no contexto de obra maior, desde que
esta apresente caráter científico, didático ou reli
gioso e haja a indicação da origem e do nome
do autor;

b, na imprensa diária ou periódica, de notícia
ou de .!Irtigo informativo,sem caráter literário,pu
blicadas em diários ou periódicos, com a menção
do nome do autor, se assinados, e da publicação
de onde foram transcritos:

c. em diários ou periódicos, de discursos pro
nunciados em reuniões públicas de qualquer na
tureza;

d. no corpo de um escrito, de obras de arte,
que silvam, como acessório, para explicar o texto,
mencionados o nome do autor e a fonte de que
provierem;

e. de obras de arte existentes em logradouros
públicos;

f. de retratos ou de outra forma de represen
tação da efígie, feitos sob encomenda, quando
realizada pelo proprietário do objeto encomen
dado, não havendo a oposição da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros;
, fi - a reprodução, em um só exemplar, de qual
quer obra, contanto que não se destine à utilização.
com intuito de lucro;

m_.a citação, em livros, jornais ou revistas,
de passagens de qualquer obra, para fins de estu
do, cJifjca ou polêmica;

IV-,0 apanhado de lições em estabelecimen
tos de ensino por aqueles a quem elas de dirigem,
vedada, porém, sua publicação, integral ou par
cial, sem autorização eJlPressade quem as minis
trou;

V- a execução de fonogramas e transmissões
de rádio ou televisão em estabelecimentos comer
ciais, para demonstração à clientela;

VI -. a representação teatral e a execução musi
cai, quando realizadas no recesso familiarou para
fins exclusívernente didáticos, nos locais de ensi
no, não havendo, em qualquer caso, intuito de
lucro;

vn--a utilização de obras intelectuais quando
indispensáveis à prova judiciária ou adrninístra
tiva. Como dá para perceber, essa coisa, que é
bem brasíleíra, por ",ais um pouco o art.49 anula
alei.

Mesmo assim, ressaltamos dois excelentes arti
gos na mesma lei que, embora não sejam respei
tados, nem por isso deixam de ter grande valor
ou - quem sabe - valor pedagógico. Estamos
falando dos artigos 63 e 64 da Lei (lo5.988.

o primeiro estabelece:

"Aoeditor compete fixaro preço de venda,
sem, todavia, poder elevá-lo a ponto que em
barace a circulação da obra."

Obviamente que isso não é cumprido. A
maioria das editoras multiplicao preço indus
trial do livropor 10 a fim de auferir maiores
lucros, num setor onde nunca houve fisca
lização.

O art. 64, determina:
"A menos que os direitos patrimoniais do

autor tenham sido adquiridos pelo editor, nu
merar-se-ão todos os exemplares de cada
edição."

Os editores não cumprem esse artigo por dois
motivos: consideram-no antiquado, argumentam
que a comprovação de tiragem eles preferem fa
zer exibindo notas fiscais da mercadoria livro.E,
como o CNDA- Conselho Nacional do Direito
do Autor - não tem poder de polícia, a lei outor
gada cede lugar à lei de mercado ou, melhor
dizendo, à lei da selva, uma selva de papel.

O art.49 é, também, uma porta aberta ao roubo
xerográfico ou à reprografia criminosa.

Outra falha que os legisladores deixaram esca
par na Lei n° 5.988, é relativaao contrato de edi
ção.

O art. 57, diz:

"Mediante contrato de edição, o editor,
obrigando-se a reproduzir mecanicamente e
a divulgar a obra literária, artística ou cientí
fica que o autor lhe confia, adquire o direito
exclusivo a publicá-Ia e a explorá-Ia."

Esqueceram-se os legisladores de determinar
que o contrato de edição deveria ser contrato
padrão - como existe em outros países. Como
isso não foi definido, abriu-se outra larga porta
para a instituição dos contratos mais disparata
dos, todos eles leoninos, com muitas vantagens
só para o editor. No setor dos didáticos, os contra
tos chegam a ser vergonhosos.

Hoje em dia, particularmente em função das
experiências adquiridas no CNDA, onde tive a
honra de ser conselheiro, fala-se na substituição
da Lein°5.988 por outra que representa o espírito
dos novos tempos em que vamos aos poucos
ingressando. •

Necessitamos de uma Lei de Direitos de Autor
que seja a favor daqueles que produzem intelec
tualmente no País, uma lei sem artimanhas e que
não seja ínôqua, como a Lei do Silêncio, por
exemplo.

Queremos no bojo da legislação específica do
Direito de Autor algumas conquistas que serão
fundamentais para nossa sobrevivência cultural,
artística e científica; queremos reserva de mer
cado para o autor nacional, nos termos em que
a Embrafilme funciona, por isso o cinema brasi
leiro tem conseguido sobreviver; queremos um
Escritório Central de Arrecadação para o autor
nacional; queremos a manutenção da isenção do
leM para editoras comprometidas com a cultura
nacional e reestudo desse benefício quando o
editor se dedica quase que exclusivamente à pu
blicação de autores estrangeiros; queremos linha
de crédito para o livreiro que trabalha, preferen
cialmente, com obras de autores brasileiros; que
remos o barateamento do papel para o uso em
obras de aytores nacionais de todos os níveis,
inclusive"tN:nicos e cientfficos; queremos que o
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Governo deixe de ser editor, competindo, como
compete, com as editoras que enfrentam as difi·
culdades do mercado; queremos a regulamen
tação da profissão de escritor, para que deixe de
ser marginal.

São estas as breves considerações que tinha
a fazer em torno de um problema da maior impor
tância. Acrescentaria, em cima de uma reflexão
do meu querido companheiro .Joequím Haickel
a sugestão de que aos autores de obras literárias
artísticas e científicas pertence o direito exclusivo
de utilizá-Ias. Esse direito é transmissível por he
rança, pelo tempo que a lei fixar. Em cima de
coisas como essa, acredito que possamos trocar
idéias. Como dizo Prof.AntônioChaves: "O direito
autoral é um direito que se insere ao lado de
qualquer outro tipo de trabalho". O escritor, o
ator, o artista, de rnodo geral, que não tem carteira
profissional assinada, faz-se valer desses direitos,
pois esse é o seu pagamento. Esse direito não
tem sido respeitado. Esses homens colaboram
com o melhor de si para o futuro cultural de
um país e só eles não têm nenhum resultado
prático com isso. (lm exemplo concreto e dramá
tico disso que estou afirmando: Lima Barreto, o
escritor, passou sua vida inteira arranjando dinhei·
ro para publicar seus livros - todos os livros
de Uma Barreto foram publicados com o dinheiro
que arranjava emprestado e, de modo geral, não
pagava, porque nem vendia os livros. Assim se
fez a obra deste grande escritor chamado Lima
Barreto, que hoje é uma glória do Pais, e que
morreu louco num hospício. Morreu porque era
um desesperado, não ganhava absolutamente na
da com o trabalho intelectual, a respeito do qual
hoje tanto falamos. Essa é uma questão que pas
sa, sem dúvida, pelo direito autoral, não nos ter
mos em que está sendo colocado, mas, sim, um
direito autoral que tenha validade, tenha poder
de afirmação e, se possível, com a Policia atrás,
para fazer valer esse direito. Nos tempos em que
fui Conselheiro do CNDA, instituição da maior
seriedade, causava-me muito incômodo passar
dias e dias discutindo, quando sabíamos que o
resultado daquela discussão seria o seguinte: en
caminhe-se ao autor os resultados dessa reunião
e diga-se a ele que recorra à Justiça Comum.
Ora, para ele recorrer à Justiça Comum, primeiro,
vai ter de fazer um depósito de 10% sobre o mono
tante da queixa; segundo, vai ter que contratar
um advogado para lutar contra os advogados das
grandes empresas editoriais; terceiro, vai passar
dez anos esperando que a Justiça se manifeste,
porque, também, mais da metade dos juizes do
Rio deJaneiro e de São Paulo que conheço não
têm habilidade sobre a matéria - muitos já me
disseram isso pessoalmente - nem, comumente,
há livros publicados a respeito. Por isso, louvo
o Prof. Antônio Chaves pelo seu livro, que é o
primeiro livro de direito autoral que me chega
às mãos, com cara de livro de direito autoral,
nesses últimos cinco anos. É claro que as editoras
não vão publicar livros que serão usados contra
elas. Era isso que gostaria de colocar. Se houver
um editor presente aqui, fico i1mensamentegFé1tQ;
se não houver, espero que em outras ocasiões"
possamos ter essa discussão de perto. É muito
difícil discutir com o editor, ele nunca partícipa
das discussões.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Passe
mos aos debates.

Concedo a palavra ao primeiro inscrito, Consti
tuinte Joaquim Haickel.

O $R. CONSm(llt'{H::'JOl\~W!C.HEL
Sr. Presidente, Sr. Relator, meu caro José Lou
zeíro, Srs. Constituintes, senhoras e senhores, é
um prazer ouvir as palavras de um companheiro
escritor na defesa dos direitos da nossa classe.
Gostaria apenas de fustigar o tema, talvez porque
já seja um pouco mais conhecedor da proble
mática do escritor. Apenas para melhorar os deba
tes e dar início à coisa, José Louzelro, gostaria
que colocasse a possibilidade e falasse um pouco
a respeito da regulamentação da profissão de es
critor. E, mais, que nos dissesse algo sobre como .
funciona a editoração de um livro,quais os cami
nhos que temos de trilhar em Ul11a editora para
chegar a ver o nosso trabalho, do escritor, sendo
explorado e sem nenhuma regulamentação pc,:
parte doGoverno, sendo explorado pelos editores
e pelas grandes empresas editoresdo Brasil.

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Vall10s dividir isso
em dois itens. A primeira parte, quanto à regula
mentação. Andando nos corredores desta Casa
com o companheiro Ézio Pires - um candango
antigo de Brasllia - candango ê palavra nobre
aqui em Brasília,particularmente paramim e com
o ex-Deputado Freitas Nobre, que tanto lutou,
na condição de nosso patrono, para que ficasse
de pé essa regulamentação, qulll não foi nosso
espanto quando escritores renomados, bem si
tuados e bem acomodados em suas editoras, fo
RII1l os primeiros a se manifestar contra a regula
mentação. Isso também é muito natural porque
a categoria, não sendo ainda regulamentada, s0

fre desses altos e baixos e dessas contradições.
Nada disso nos assusta. O que nOS assustou, e
a todos os Constituintes com os quais pudemos
prlwrnaocasião, é que nenhum de nós os tivésse
mos procurado antes, para eles ficarem mais a
par da matéria. E por que não vínhamos mais
a Brasllia? Simplesmente porque o escritor brasi
leiro não tem dinheiro para andar, muito menos
de avião, de Brasília para São Paulo e vice-versa.
Os que conseguem ter algum dinheiro trabalham
muito o dia inteiro em outras coisas, fazendo ou
tros serviços: são bancários, escriturários, publici
tários e escrevem de noite, de madrugada, nos
feriados, nos fins de semana. QUCilnc::lo todos estão
na praia se divertindo, ele estét M, escrevendo
aquelas colsas que muitas pessoas, na própria
familia, acham maluquice. Está $()frendo. O poe
ta, então - gostaria de falar sobre ele mais à
frente - foi abolido do sistema editorial: Essa
foi uma etapa. Infelizmente, Freitas Nobre não
se reelegeu e perdemos o patrono, embora não
tenhamos perdido o amigo. EstamoS em busca,
agora nesta fase de renovação do Congresso, de
novos companheiros e até, se possível, dentro
de nossa modéstia, de estabelecer nOSSO pequeno
Iobby para encaminhar essa coíea de regulamen
tação.

Outro item dramático é de como publicar o
livro. Hádois aspectos: se o pretendente, digamos
assim, chega com o fívro de poesill na porta de
uma editora, não é nem recebido, fica do lado
de fora, talvez nem entre. Se ele levar um romance
ou W1UI novela, talvez ainda dê para entregar o
original. Entregue o original, ele é encaminhado

para uma comissão que ninguém sabe que dia
se reúne, e fica o autor angustiado, com justa
razão. Imaginem que uma pessoa que escreveu
trezentas págjnas quer saber o que acham do
seu trabalho. Às vezes, um, dois anos depois ele
não tem o resultado deste trabalho e o recebe
de novo em um envelope com uma cartinha mui
to amável, e seu trabalho, às vezes, não foi nem
lido.E como o autor sabe que não foi lido? Porque
eles colam, às vezes, algumas páginas ou colo
cam certas pistas no correr do originai. Se o origi
nal for folheado, ele sabe que aquelas marcas
se apagaram, e as rnarces todas voltam intactas
se o livro não for lido. Diria que isso acontece
para cada dez candidatos a escritor, isso falando
em termos comerciaís, porque o escritor para
mim é aquele que escreve; publicar, a esta altura,
é outra etapa.

O SR.CONSlTTOl!"ITE JOAQUIMHAICKEL
Louzeiro, só para in~luir na questão que levantei,
gostariadesaber, COtttO funciona a mália editorial
no tocante à tiragelll de livros. Você escreve um
livro, leva, tem a sorte de ser editado e recebe
um percentual pela quantidade de livrosvendidos.
Como o autor pode ter esse controle efetivo da
quantidade de Iivroll que foi colocada no mer
cado?

O SR. JOSÉ Loozt:IRO -Isso, meu querido
Joaquim Haickel,não é possível, Por isso mesmo,
fiz questão de frisar o art. 64, que determina a
liberação dos livros. Jio.je, o editor argumenta que
isso é retrógrado e nijo tem sentido. Mas, quando
participei do CNDA,~hegamos inclusive a chamar
uma pessoa de uma empresa japonesa que fez
uma demonstração com uma máquina eletrônica
que controla a tiraqem por uma determinada
mancha na capa do livro, mancha essa que seria
o sigilo do escritório arrecadador. Então, o núme
ro passou a ser uma metáfora. Ora, o que quere
mos saber, com ou sem número, é quantos livros
vendemos, porque não sabemos. Não' vamos
querer coisas inteiramente precisas. Todos sabe
mos que não se acaba com a corrupção. No máxi
mo consegue-se reduzi-la a níveis suportáveis. O
que não se admite _ e eu, como presidente de
um sindicato de escritOres, fico-me sentindo co
mo o bobo da corte - é ser presidente de um
sindicato, o escritor perguntar qual é a tiragem
do seu livro e eu responder que não sei nem
a do meu. Até reCelltemente, em 1975, quando
~cl:>\\l;lUe\um\MO que~eüragemurzoáve\, esse
livroestava numeraclo. E muitos livros de autores
de Direito, como o do Prof. Valadão, são nume
rados. Mas o dicion~o do Prof. Aurélio Buarque
de Holanda, por exemplo, não é numerado. Como
a máquina conseg4e numerar os livros do Ha
roldo Valadão e não numera o dicionário doAuré
lio?Este é um mistétio que, se não tiver um poder
fiscalizadorportrás, Oão será corrigido nunca nem
será desfeito, continuará mistério, porque é um
mistério que dá dinheiro. Todo produto tem um
número. Este copo, por exemplo, o fabricante
sabe quantos fabricc>u. Então, para saber quantos
livrostiro por edição, tenho que exigir a nota fiscaJ
do editor. Ora, errt&o, o editor exige da gráfica
a nota fiscal que ele quer que a gráfica me apre
sente. Mas, é claro, qualé o problema? Há duas
coisas graves no setor editorial que envolvem.
obviamente, a lei especifica: primeiro, não somos
uma categoria re9\llarnentada, ou s~a, somos
marginais; segundo, não sabemos quantos livros

tiramos. Assim, fica difícilfazer uma avaliação de
como posso deixar o meu emprego no Banco
do Brasil para me dedicar à literatura. Como fazer
isso? Você será sempre não só um amador, mas
quase urn homem de circo, um mágko, p<Xqul':
os livros são vendidos na medida em que as pes
soas dizem que o foram. Só isso.

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

O SR. CONSlTTOlNTE UBIRATAN SPINEllI
- Sr. José Louzeiro, minha satisfação é írnensa
de tê-lo conosco.

Estamos avaliando nosso trabalho sobre a atu!l1
legislação do direito autoral, no sentido de criticar
e propor alterações. Sentimos que os artistas pre
tendem agora alterar esta situação. Entretanto
como defender os artistas brasileiros quanto à
expropriação de suas obras por autores e cornpa,
nhias ewangeiras?Já houve caso no Brasil nest~
~nti.do ç;oma obra "" Su<:~ssora", de uma escl\.
tora b~ileira, que virou .~ Sombra de Rebeca",
de uma escritora inglesa.

Amanl1ã, teremos a continuação desses traba,
lhos cOl11 uma outra autoridade, sobre a violação
do direito dos artistase os direitos autorais cone
xos. É sobre todas essas situações que precisa
mos atinar melhor. Temos aqui o Constituinte
Artur da Távola, que está participando pela pn
meira vei, acho que em homenagem a V.Sa,no
sentido de como defender a obra e o artista bra
sileiro.

Outro questionamento: como o Estado pode
regular 09 direitos autorais sem controlar a produ
ção do artista?

Como os escritores podem garantir seus direi.
'tos, quCilndo uma produção televisiva, teatral e cio
nematográfica se apropria, taJvez da remuneração
do artista? Isto é, o artista vai, vende sua obra,
a televisão adultera, muda o texto e ele nada pode
falar.Já que ele vendeu, fica subjugado à televisáC),
ao rádio, que muitas vezes fogem completamente
do roteiro que ele estabeleceu em sua obra. Quer
dizer: pagou, acabou. Por exemplo, a 1V GIoIIc»
vende para Portugal e para outros países, até para
a Cortina de Ferro - parece vão vender - obras
de autotell brasileiros. O que fazer com essa situll
ção, no meu entender, meio esdrúxuIa?

O SR. JOSÉ LOOZEIRO - Começando a res
ponder pela sua última colocação, ou pergunta,
o trabalho para a televisão, de modo geral, pressu,
põe uma sinopse. Agora mesmo estou envolvido
com UIl1 projeto de televisão e parti deuma sinop
se: a pessoa entrega uma sinopse e, em cima
dela, discute-se projeto; em cima dessa sinopse
desenvolve-se o roteiro; em cima desse roteiro
entram cincoenta idéias diferentes que nada ti·
nham a ver com você, muito menos com a sinop
se. Então, acontecem duas coisas: ou o autor
pára, suspende o trabalho, e partepara uma luta
jurídica,ou parte para um entendimento. Ora, de
modo geral a televisão paga por uma sinopse
vinte vezes mais do que um editorpaga para qual.
quer alltor. Veja bem, começa por ai. Segund0,
o autor da sinopse sabe que é dificil ir à Justiç<l,
porque a primeira pergunta que vão fazer sere
a segutnre·. quanm vai. cus\ar a ncvcla?E e\e não
sabe. Aliás, dificilmente alguém sebe, dentro da
própria empresa, porque é uma obra aberta.
quanto aquilo vai custar. Se elenão souberquanUJ
vai custar, a ação dele tem que ficar parada, espe
rando o custo total, para, em cima desse custo.
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ele registrar 10%, que vai ser uma loucura; esse
projeto do qual estou participando está em tomo
de nove milhões de dólares. Onde vou tirar 10%
para colocar na Justiça para ter o direito de discu
tir? O que, então, acaba acontecendo? Um certo
amolec:imento por absoluto c1esamparo do direito,
arnoledmento esse que leva à aceitação. E as
coisas vão sendo feitas. O autor, coitado, amargu
rado, pratícarnente desmoralizado, toca aquilo pa
ra a frente.

O SR CONSm(JJNTE (J8IRATAN SPINElli
- E Co caso, por exemplo, do "A Sucessora",
que foi feito por uma escritora brasileira, transfor
mande. em "Rebeca", prejudicando a autora real?
Como V. S· defenderia, neste caso, o artista brasi
leiro?

O SFt.JOSÉ LOOZEIRO- Precisamos de um
Escritório de Arrecadação de Direitos agindo, co
mo o ECAD, com uma importante equipe técnica
e jurídica, com poderes de abrir questões fora
do Pais, com âmbito para questionar fora do País.
Ora, se somos inclMduos, se não tempos um sin
dicato forte, se não temos um corpo juridico forte,
se não temos um amparo legal, é dificil discutir
essa questão lá fora, visto que não conseguimos
fazê-lo nem aqui. Imagine discutir lá fora! Então,
lamenta-se profundamente essa questão e muitas
outras que têm surgido, principalmente na área
científica, inclusive com cientistas baianos. Fica
mos asslsííndo a areia vazar por entre os dedos,
sem poder fazer nada. De outra parte, eles sabem
que, não havendo um direito autoral robusto neste
Pais, que funcione, são dados os maiores trambi
ques. Vou contar uma hist6ria prática, a respeito
de um filme do qual participei, o "Pixote", filme
que foi para os Estados Unidos, fez uma bela
carreira e até hoje ninguém recebeu um tostão
dessa bela carreira. O exibidor não recolheu o
produto da exibição aos cofres da Embrafilme
e está sendo processado por ela. Só que a Embra
filme, daqui, com um advogado ou dois, e o exibi
dor, de lá, com um montão degente. Obviamente,
uma pessoa dessas é um trambiqueiro profis
sional. Então, fica muito dificil se não temos um
amparo legal, com poderes mesmo, inclusive
com capacidacle de acionar nossas embaixadas
lá fora para nos darem esse apoio, o que não
tem acontecido.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Gostaria de interferir em relação ao direito do
autor de fazer ou de resguardar o direito da coisa
feita por ele. Desejo falar um pouquinho da censu
ra. Temos censores aqui que querem pedir a pala
vra pam falar sobre os problemas concementes
à censura e aos censores no Brasil. Veio-me à
cabeça agora o que estávamos conversando an
tes sobre a possível passagem do aparelho censor
para os, Ministérios da Educação e da Cultura,
para que os censores deixem de ser policiais, ou
tornarem atitudes policiais, e passem a simples
mente regular idades, horários e locais de exibi
ções, livros, espetáculos, filmes ou novelas. Te
mos, recentemente, um caso curioso com o autor
Dias Gomes, que antes da sua novela ir ao ar
foi censurada

O SR. JOSÉ LOOZEIRO-Antes de ser escrita.

O SR. CONsm(JJNTE JOAQ(JJMHAlCKEL
Sim, desculpe-me, só foi escrita a sinopse.

O SR. JOSÉ LCXIZElRO- Desejo apenas para
completar suas colocações, que são muito boas,

relatar mais um fato que, inclusive, nunca revelei
em público, até por esquecimento. Há algo tão
dramático entre escritores profissionais brasilei
ros, que o que lhe vou dizer é para ser um dia
corrigido. Temos vários companheiros com uma
obra extensa. Um deles já escreveu 380 livros,
só que escreve com o nome de Tony Carlson.
Para ser aceito em uma editora, teve que escrever
com um pseudônimo americano a vida inteira.
O seu nome é Antônio Ribeiro. A única coisa
que pode aproveitar do nome foi Tony, passou
a ser Tony Carlson. Ele é autor de metade desses
livrinhos de banca de jornais, de faroeste, de FBI,
de espionagem, e ainda traduzido. Ora, é uma
verdadeira piada. Ele escreve todos os livros com
limite de páginas, não podem ser mais de 120
páginas, recebe um dinheiro que é urna miséria,
um terço do que um redator de um jornal como
"O Globo" recebe, não tem mais nenhum percen
tualsobre esse livroe agora ele descobriu, e todos
n6s sabemos que os livrossão vendidos na Argen
tina, na Itália,em todo o mundo, E o Tony Carlson
aqui em Brasília, coitado, em uma miséria abso
luta. De um de seus livros foi feito em filme na
Europa, que ele só soube depois. Ora, isso é uma
aberração. Estou citando um exemplo. Temos
urnaporção de exemplos no Pais deautores brasi
leiros se submetendo a esse vexame, em função
de quererem ser um autor profissional, de um
dia deixar isso de lado e passarem a ser um escri
tor de cara limpa. Essa é outra aberração que
coloco aqui até para futuras reflexões, para que
os parlamentares, nossos companheiros, sail:>am
que setor é esse do qual não se fala, ou nunca
se fala nesses termos.

Sobre o problema de censura, nosso pensa
mento é o de que, no mínimo, se tem que existir,
esteja vinculada à problemática cultural a qual
se destina.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Se V.
S' me permite, há aqui uma indagação escrita,
de uma participante desta reunião, que talvez fos
se interessante, para sistematizar o debate, fazer
a leitura preliminar. Assim, V.S' poderia responder
simultaneamente a essa questão. É da Sr' Maria
Uvia, de Fortaleza, censora federal vinculada ao
Departamento de Polícia Federal - Divisão de
Censura - que propõe a seguinte pergunta:
"Com fulcro na legislação vigente, a censura,
quando da programação dos espetáculos de di
versões pública, garante ao direito autoral a arre
cadação do direito do autor. Como o CNDA pro
cederia para exercer essa atividade sem o poder
de polícia caso a censura seja extinta com a nova
Constituição, corrente bastante forte no Congres
so?

O SR.JOSÉ LOOZEIRO-Essa é uma questão
que nos preocupa muito no Conselho Nacional
de Direito Autoral. Eu e o companheiro Jorge
Ramos fomos duas vozes fortes atentas a isso.
Não se pode de repente tirar a censura. É a mes
ma coisa que tirar o Imposto Sindical: acaba-se
com o sindicato. É claro que o sindicato fecha
se o tirarmos da tutela do Governo. Se se retira
a censura do exercício das diversões públicas,
ninguém vai pagar mais direito autoral durante
muito tempo, até se arrumar novamente a casa.
Não sou de medidas intempestivas. Acho que tu
do deve ser feito com reflexão paraque haja evolu
ção. Vamos encontrar caminhos. Como seria a
transição da censura para a não censura? Isso

é uma utopia, porque todo pais tem sua forma
de censura. Mas, no caso específico em que a
censura está forçando o pagamento do direito
autoral, se há uma quebra nesse esquema, seria
loucura geral, seria a falência da pequena e mo
desta indústria cultural do Pais. Que se faça a
evolução, mas dentro de pressupostos profundos
que nos levem a soluções sem prejuízos maiores
para a classe, quejá tem tantos. O caso da censura
especifica, ou seja, aquela que atinge o artista
no pressuposto de que isso escarldaliza mais ou
menos, estabelece maus costumes, foi enfocado
pelo Constituinte Joaquim Haickel, que respondo'
agora. Primeiramente, a sociedade brasileira, que
tantas demonstrações de maturidade já deu, não
precisa, a essa altura, desse tipo de paternalismo.
Se sabemos eleger deputados, senadores, se sa
bemos aturar as crises - e até que não nos deses
peramos tanto - por que não nos sabemos con
duzir ética e moralmente? Acho que ninguém vo
tou em deputado imoral nessas últimas eleições.
Todos votaram bem naqueles em que quiseram.
Esse é um comportamento democrático. Assim
sendo, o paternalismo censório está inteiramente
fora, porque indica que você é menino, não racio
cina direito e não sabe se comportar. Ora, se
sei votar, se sei o que é bom para mim e para
o País, ~i o resto. E claro que podemos ter um
instrumento capaz de evitaraberrações e loucuras
que surgem na área, que não precisa estar ocu
ocupações, esse instrumento tem que estar numa
área da cuhura, da troca de idéias. O lugar próprio
para tal é o Ministério da Cultura ou o Ministério
da Educação. Como ocorrerá a censura? Anovela
que Dias Gomes está escrevendo já tem cinco
capitulos escritos e já censuraram a novela toda.
Isso não procede, é loucura. A questão deve ser
reaprecíeda.

O SR. CONSm(JJNTE JOAQ(JJMHAICKEL
Os jomais de hoje dizem que a censura referente
à novela "Mandala", de Dias Gomes, é devida
a cenas de incesto, cocaina e de tráfico de entor
pecentes. Todos os enlatados americanos que
nossos filhos e nós gostamos de ver são bastante
violentos - e aí a censura poderia ser mais rigida
-estão repletos de cenas sobre cocaína, entorpe
centes, traficantes. Em se tratando de incesto,
temos a obra maravilhosa de Sófocles, "Édipo",

\ que, ninguém pode negar, é uma obra milenar.
,Ninguém desconhece tais coisas.

, O SR. JOSÉ LOUZEIRO-Além disso, tem-se
de lembrar que estamos lidando com um autor
da maior respeitabilidade, de extrema tradição na
quilo que faz, chamado Dias Gomes, patrimônio
cultural deste Pais.

O SR. JOAOO/M HAlCKEL - Até hoje não sei
por que se proibiu a exibição, no território nacio
nal, do filme "Je Vous Salue, Marie", de Jean
Claude Godard, por simples intervenção purita
nista da Igreja brasileira. A obra de arte deve ser
encarada como tale não com qualquer conotação
social. Quem gostar de "Je Vous Salue, Marie"
irá ao cinema. Quem não gostar, irá ver "O Semi
narista", ou outra coisa que o valha.

O SR. JOSÉ LOUZERO - O que lhe posso
dizer é que vi só um pedaço desse filme e não
gostei. Tenho certeza de que a maioria das pes
soas que o visse provavelmente não iria entender.
Trata-se de um dos filmes de GocIard que consi
dero mais fraco.
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o SR. JOAQUIM HAlCKEL - Que o censu
rassem então pela qualidade, jamais pelo con
teúdo.

O SR.JOSÉ LOOZEIRO-Acho que não cabe
ria nem um nem outro quesito.

O SR. CONSmmNTE ARTUR DA TÁVOLA
- Gostaria de ter uma opinião conceitual de V.
S, Certa vez, o músico Maurice Ravel, cujos cin
qüenta anos da morte passam-se neste ano de
1987, foi agraciado com a Legião de Honra da
França, a qual se negou a receber. Não era ho
mem polêmico; simplesmente se negou por uma
razão conceitual profunda. Disseele que não reco
nheciaao Estado o direitode escolherquem eram
as grandes figuras da pátria. Isso se pensando
em um homem quesaiu da PrimeiraGuerra Mun
dial, da qual participou como voluntário, e por
essa razão recebia a Legião de Honra da França,
o mais altotítulo de honra da República Francesa.
Pergunto a V.S· se podemos estender esse con
ceito nesse sentido. Noto que justamente setores
da vida pública, econômica e social brasileiraque
mais condenam a intervenção do Estado nos se
tores variados, defendem a intervenção do Estado
quando se trata da censura. Do ponto de vista
conceituaI, V.S' acha que cabe ao Estado exercer
o poder de censura ou se esse poder, com outro
nome ou forma, deverá ser exercido pela socie
dade, organismos profissionais ou pelas próprias
empresas?

O SR. CONSmmNTE JOAQLOM HAlCKEL
QJe fique resistrado nos Anais que o Constituinte
Arturda Távora é Relator da Comissão de Educa
ção,Cultura e Esporte.

O SR.PRESlDENlE (AntonioMariz) -A inter
venção deV. Ex' é oportuna. Nesse sentido, diri
gia-se também a interferência da Mesa.

Com a peIavra o escritor José Louzeiro.

O SR.JOSÉ LOUZEIRO - Nobre Constituinte
Artur da Távola, é bela sua colocação e coincide
muito com o que penso. Penso que o Estado
é reflexo da comunidade. Temos que entender
isso. Ele não é um poder independente que fica
jogando poderes sobre os outros, é co-partici
pante. O que custa ao Estado, se quiser agir de
maneira inteligente, chamar as comunidades e
dizer que cabem a elas a cênsura, escolas, con
sertar calçadas, não poluir o lago? Mas, não. O
Estado centraliza, erra, erra e a comunidade ape
dreja.O que resulta é uma guerra, porque o poder
está MS mãos de uns poucos que estão errando
e dando caneladas. Ninguém pode, a nível de
Estado, resolver todos os problemas da comuni
dade. A censura é um problema tão pequeno,
mas que grandes problemas ocorrem quando te
mos uma peça censurada, como o foi o "Tele
deurn".

O SR. ÉZIo PIRES - Sou jomalista, escritor,
Presidente do Sindicato dos Escritores de Brasília.
Venho aqui em homenagem não só à sua pre
sença e de outros companheiros escritores, mas,
principalmente, por esta Comissão, que, acho,
tem uma importância histórica ainda não suficien
temente compreendida, que é a de garantia de
direitos individuais. Isso na Constituição é da
maior importância. Sem isso não existe Consti
tuição, não existecidadão, não hágarantia alguma
neste Pais. Vejo que o debate se está enrique
cendo na medida em que surgem colocações

como as que V. S' está respondendo, Mas eu
teria duas questões essenciais. A primeira é a de
como controlar os direitos autorais neste País,
em termos de leis que obriguem realmente o edi
tor a deixar de ser um espertalhão. É evidente
que não cabe tudo na Constítuíção, AConstituição
pode indicar isso em regulamentação de lei, mas
uma lei que realmente garanta ao autor o direito
de saber se sua obra está sendo vendida em todas
as capitais. Para se ter uma idéia - V. S· sabe
disso, temos estatísticas do mapeamento - o
Brasil tem milhares de editoras e pouco menos,
parece-me, de seiscentas livrarias.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM fiAICKEL
Um pouco mais de quatrocentas livrariascadas
tradas.

O SR. ÉZIOPIRES- Enquanto isso, há milha
res de editoras. Alguma coisa está errada e não
descobrimos o que ocorre nessa torre de babel,
que V. S· chama de selva de papel. Nunca vi um
país produzir tanto papel, tanta constituição, tan
tas leis, um emaranhado de leis, como as dos
Direitos Autorais. A questão da censura, em si,
que tem conexão com essa, é preocupante na
medida em que sabemos que ela está ainda com
aquela c1icheria do século passado: moral e bons
costumes. A Igreja inventou isso, botou isso na
cabeça do Constituinte: moral e bons costumes.
Queria saber se a moral e os bons costumes do
século passado, de D. Pedro 11, são os mesmos
de hoje, do mysses Guimarães e de outras figuras
da República. Acho que, hoje, a conceituação de
moral não é a daqueles bons costumes. É evi
dente que no inicio do século não se conceberia
um padre olhar para uma menina com "fiodental"
em Copacabana. Hoje,as irmãs de caridade usam
"fio dental". Então, que moral e bons costumes
são esses que a Censura está defendendo? Embo
ra não seja esse, talvez, o pensamento unânime
do meu sindicato, sou radicalmente contra a cen
sura. Inclusive, proponho que seja Conselho de
Liberdade de Criação e não Conselho de Censura.
Não sei se V.S· ajudaria a pensar nesse ponto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Gos
taria de intervirapenas para restabelecer, de certo
modo, esse Regimento flexível e informal que te
mos aqui. Há uma lista de inscrições para o deba
te; há alguns Constituintes inscritos, há interven
ções de participantes que não integram a Comis
são e já se encontram na Mesa.

Solicitaria apenas aos que desejassem parti
cipar desta discussão que fizessem sua inscrição
prévia ou, na outra hipótese, que enviassem suas
indagações à Mesa no formulário que está sendo
distribuido.

Pediriatambém permissão para tentar controlar
o tempo das intervenções, apenas e constrangida
mente, em função do fato de que haverá uma
audiência em seguida, a partir das dezessete ho
ras.

Muitoobrigado a todos pela compreensão.

O SR.JOSÉ LOUZEIRO-Gostaría de comple
mentar o que estava dizendo, pouco antes de
responder ao que indagou o Ézio.Pelas observa
ções que faço, tenho como organização da maior
importapcia as associações de bairros, que tNe
ram um crescimentorápido e de repente sofreram
uma segurlldana sua evolução, um desestimulo,
até uma certa campanha contra. Acredito que

são organizações genuinas, boas, que se pode
riam incumbir de trabalhos junto ao Estado, no
dia em que o Estado quiser que assim seja.

Com relação ao que o Ézio colocou, gostaria
de fazer um reparo não na opinião dele - ele
fica livre para dizer o que quiser - sobre o meu
conceito de editor, que é um pouco diferente do
Ézio. Não considero que o editor seja, na sua
essência, um alguém que está dando trambique,
não é bem isso. Acho que são pessoas que estão
metidas com grandes negócios, com o sufoco
dos grandes negócios, os papéis dos grandes ne
gócios, as loucuras-dos grandes negócios. E esse
grande negócio editorial é sempre uma empresa
pequena ou média, salvo duas ou três grandes
multinacionais que aí estão. As demais são peque
nas empresas.Tanto é assim, que é muito comum
se olhar no jornal "editora tal abriu" e, no dia
seguinte "editora tal fechou". Elas abrem e fe
cham com a maior facilidade,até por que é muito
comum os intelectuais pensarem que podem ser
editores, dois ou três se reúnem e fundam uma
editora. Ninguém funda distribuidora,porque tem
de carregar caixas de livros,tem de andar na korn
bi; e este País precisa de distribuidoras. Então,
três intelectuais se juntam e formam uma editora.
Chegamos a ter, em 1975, mil e seiscentas edito
ras contra quatrocentas e poucas livrarias, não
papelarias. O conceito de papelaria, quero aqui
deixar claro também é um coisa muito sutil e
interessante. O papeleiro pendura três livros na
porta porque ficaisento do ICM. Se ninguém com
prar aqueles três livro~ melhor, porque não tem
que pedir outros três. J:. só para estar pendurado
ali para quando o fiscal chegar, dizer: "o livro
está aí". Então, ele goza da ísençêo do leMo Acho
interessante que cada um conquiste o que pode
conquistar, só que acho que isso é uma malandra
gem. O que precisamos? Uma linha de crédito
para o livreiropreocupado com o autor nacional,
preocupado com este País, preocupado com a
cultura, preocupadô com as livrarias do Mara
nhão, do Piauí,do Ceará, já que não existem mais
livrariaspor aí e, sim, papelarias. Quando sai de
São Luis havia três grandes livrarias. Hoje, não
temos uma. A indústria editorial evoluiu, mas a
livraria involuiu. Com esse processo de aluguel
a1ucinante,o que vai fechar de livraria "não está
no gibi" - permita-me a gíria- porque é muito
difícil pagar um aluguel de cinqüenta mil em Co
pacabana ou lpanema, mais outros vinte mil de
despesas gerais e esperar faturar isso em cima
de livros. Nem que se trabalhe dia e noite vai
ser possível.

Ora, então é preciso essa reflexão em cima
do editor. O que estamos propondo? A profissio
nalização do nosso lado e do lado deles. O que
o editor brasileiro está precisando é ser profis
sional. Se ele fosse profissional, trataria o autor
direito, o qual também seria profissional. Então,
como ninguém é profissional,é um faroeste literá
rio; cada uma puxa para cá, livro tem número,
não tem número. Fiz uma história um dia que
foi parar numa antologia de um'cidadão que não
sei nem quem era, coisas do tipo.Temos histórias
no sindicato de pessoas que entregam o original
numa editora, passa muito tempo e esse original
aparece publicado em nome de outro; ou o cida
dão manda um originaI dele para a televisão, é
recusado, mas no ano seguinte aparece numa
minissérie ou coisa semelhante, com outro nome.
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Enfim, é um faroeste. Só a lei pode disciplinar
isso, a lei com tranqüilidade, a lei sem ódio; senão,
não é lei; lei tranquila e funda, com o organismo
fiscalizador atrás, senão, não adianta.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Vou
conceder a palavra ao Constituinte José Fernan
des, ao mesmo tempo anunciando que intercala
remos entre cada Constituinte as indagações que
vierem dos participantes. Peço vênia aos que inte
gram este debate para que seja feito um controle
mais ri<;Joroso de tempo, em virtude de serem
muitas as indagações aqui catalogadas.

Concedo a palavra ao Constituinte José Fer
nandes por três minutos.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Dr,José Louzeiro, agradecemos a V. S· o modo
pedagó!~icocomo colocou o problema do escritor
e dos direitos autorais dentro do atual contexto
jurídico, até do costume dos editores e de tantos
quantos estão envolvidos com o assunto.

Tenho observado que todas as palestras feitas
em qualquer Comissão se remetem a uma grande
dificuldade ao funcionamento das leis do País.
Na realidade, dír-se-ia que há um aparato relativo
a tantas leis que publicamos - códigos e outras
leis extravagantes - sobre determinado assunto.
Tem-se ido ao Judiciário e, depois, chega-se à
conclusão de que não adianta haver instrumento
jurídico, porque, por essa ou aquela razão, não
funciona.

Foi citado aqui um dispositivo claro sobre a
necessidade de numeração dos exemplares, que
não é cumprida. Este é um país em que estamos
acostumados a dar a justificativa que queremos
e, nisso, sobrepassamos o legislador e até margi
nalízamos o Estado juiz.

Tenho a impressão de que seria necessário so
bretudo moralizarmos a aplicação da lei, senão,
chegaremos à conclusão de que não adianta fazer
uma Constituição, para que, depois não seja ado
tada, caia em desuso pela refutação da sociedade
em face de seus costumes diferentes. Então, repi
to, seria necessário moralizarmos a aplicação da
lei e ainda termos muito cuidado ao reestruturar
O nosso Poder Judiciário.

Realmente, fiquei impressionado com o que
V.5' disse, porque muitos dizem que vão ao Judi
ciário e I:> juiz não sentencia, quando o seu próprio
juramento e suas atribuições não lhe permitem
negar a prestação jurisdicional, porque não está
bem informado sobre o assunto, não demonstra
o menor interesse em julgar, notadamente aque
las causas que não têm grande valor, como sói
ser o caso, por exemplo, de um direito autoral,
e assim por diante.

Gostaria de deixar aqui um pedido, não tenho
pergunta, no sentido de que o sindicato que V.
S· preside lutasse também para que dentro dessa
reforma constitucional- é praticamente uma re
forma, já que estamos participando de um Con
gresso Constituinte - fosse dada atenção espe
cífica, primordial ao Judiciário. Então, resolvería
mos muitos casos pendentes no País, dede que
nos acostumássemos a fazer com que o Judi
ciário eJdjada sociedade o cumprimento da lei.

Quanto ao segundo assunto, diria a V. S· que
ainda teríamos de discutir muito o problema da
censura. V. S· disse algo com que concordo: o
Estado é o reflexo da sociedade. Nesse reflexo,
muitas vezes não estamos vendo a figura que

queremos. Muitas vezes, a censura que é boa para
mim não o é para meu filhoou para a comunidade
do interior do Estado do Amazonas, e assim por
diante. Não podemos nivelar o Brasil nem os bra
sileiros dos diversos rincões da nossa Pátria. Preci
samos estudar com muita cautela o problema
da censura. É provável que a censura para Copa
cabana não seja a mesma para Invira.Quero pon
derar isso, porque, na realidade, temos muitas
dificuldades. Se somos o reflexo da sociedade,
esta é comutativa nas diversas regiões do País.
Precisamos levar isso em conta para condenar,
para eliminar de uma vez ou para transmudar
a ação da censura.

Muito grato pela sua atenção. Parabéns pela
sua explanação.

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Sou eu que lhe
agradeço. Sugiro que essa evolução - esse é
o meu pensamento-se faça em cima das comu
nidades de bairro das diferentes regiões do País,
das mais longinquas, desde Santa Rosa, no Rio
Grande do Sul, até Picos, no Piauí, sem nenhuma
ofensa a essa última, a qual gosto muito.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Há a
mesma indagação feitapela Sr' Fátima Silva, jor
nalista e escritora da Oltima Hora, Assunção,
Paraguai: como seria possível o controle da venda
de uma obra, para que o autor possa receber
a parte que lhe corresponde? Quanto por cento
do preço da obra é direito do autor no Brasil?

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Começarei respon
dendo à última pergunta. O direito do autor, cha
mado direito universal, é 10%, o que também
contestamos, porque é 10% na primeira edição
e também nas subseqüentes. Isso não tem senti
do, porque é na primeira edição que há investi
mento do editor. Ele vai pagar - hoje não se
fala mais em gráfica, não se fala mais em linotipo
- perfuração, todo o processo de offset, fotoli
tos, enfim, vai fazer tudo para publicar o livro,
e o direito do autor é 10%. Nas edições subse
qüentes, em que o editor não vai investir em com
posição, nem obviamente em fotolitos, o percen
tual continua sendo 10%.

A sugestão do sindicato é no sentido de que
na primeira edição seja 10%, na segunda, 12%
e, da quinta em diante, 15%.

Se eu estivesse dizendo isso entre editores, já
haveria uma briga formada, mas acredito que é
discutindo que nos entendemos. Acho que essa
escala de percentuais é justa.

A outra pergunta é: como seria possível o con
trole da venda de uma obra, para que o autor
possa receber a parte que lhe corresponde?

Como eu disse ainda há pouco, se conseguir
mos, ou quando conseguirmos, criar nosso Escri
tório Central de Arrecadação nos mesmos moldes
dos músicos, isso será possível. Quando há boas
coisas funcionando não devemos inventar nada
novo, mas copiar. A EmbrafIlme funciona bem?
Então, vamos copiá-Ia para defender nossos direi
tos e reserva de mercado. Se a indústria automo
bilística deixasse os automóveis japoneses entra
rem aqui, não haveria indústria brasileira funcio
nando. O que está acontecendo com a indústria
de livros? Os best seDers estão ocupando todos
os espaços das livrarias. Os grandes autores na
cionais são colocados do terceiro balcão para trás.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA
Prof. José Louzeiro, mui digno Presidente do Sin
dicato dos Escritores do Rio de Janeiro, esta Sub
comissão sente-se honrada em ouvir a exposição
de V. S· a respeito do direito autoral. Na legislação
constitucional brasileira, o art. 25 dá as diretrizes
para os autores de obras literárias, artísticas, cien
tíficas etc. A Lei n° 5.988, citada por V. S', e que
veio dar certa robustez ao movimento dos autores,
parece que ainda está precisando ser aperfeiçoa
da. A fim de que haja mais respeito, por parte
da sociedade, aos escritores e outros artistas, esta
mos procurando criar melhor estrutura para o
amparo dessa classe. Acho que deveríamos rece
ber da parte de V. S· alguma coisa já condensada,
a fim de que pudéssemos, respaldados nisso, dar
uma melhor contribuição, em que pese maior
interesse para proteger direitos e garantias indivi
duais. Não somente no âmbito interno, mas, com
relação às nossas relações internacionais, tam
bém inserir dispositivo que proteja o autor nacio
nal quando sua obra for reproduzida no exterior,
a fim de que também possa auferir desses bene
fícios oriundos da sua inteligência, que, não foi
por acaso, custou-lhe muito trabalho, sendo mui
tas vezes até hospitalizado, porque a mente está
em grande ação. Baseado nessa argumentação,
essa classe deve ser melhor protegida, haja vista
ser um trabalho que foge à força, mas emerge
do intelecto, parte essencial da inteligência do
ser humano, tem servido para melhorar e ajudar
não apenas à sociedade brasileira, mas interna
cional.

Quero aplaudir V.S· quando se manifesta con
tra o término da censura, o que praticamente dei
xaria os autores sem qualquer apoio.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Só para frisar, acho que o Louzeiro se referiu
ao término da censura apenas em relação à prote
ção do cumprimento da legislação que defende
a arrecadação.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA 
É claro. É sobre que estamos falando. A prova
de que não estamos cítaruío o tipo de censura
em que V. Ex' pensou é que V. Ex' defendeu
o filme "Ave Maria" ele o condenou. Então, não
nos estamos interessando por isso, é uma questão
de juízo de cada pessoa. O que defendemos é
justamente essa classe que vivepraticamente ludi
briada, vive,apesar de um grande esforço intelec
tual, sempre marginalizada, por falta dos poderes
públicos. Como ele disse, o próprio Conselho não
tem poder de polícia. Por isso, os escritores ficam
sofrendo.

Também não queria fazer perguntas, simples
mente uma sugestão, porque já há um parágrafo
a respeito na Constituição vigente. Seria muito
melhor se pudéssemos dar melhor reformulação
a esse parágrafo, inserindo o apoio necessário,
a fim de que essa classe seja melhor protegida,
tanto no âmbito interno como no internacional.

O SR. JOSÉ LOUZEIRO- O que lhe prometo
é que, em cima do que V.Ex' acaba de colocar,
eu me reunirei com alguns amigos, entre os quais
o Prof. Antônio Chaves, e faremos" uma minuta
dessas sugestões para passar a V.Ex' com maior
agrado. Só queria - sei que o tempo está acaban-
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do - relembrar algo, para motivar novas reflexões
nossas, lembrança um pouco desagradável até,
mas que deve ser colocada, quando o nobre De
putado lembra que é uma classe desamparada.
Recordo-me do meu amigo Mário Quintana, um
homem que passou a vida inteira numa editora,
trabalhando, traduzindo e há um ano e meio so
freu um acidente e ficou praticamente inválido.
Nesse mesmo mês em que ele estava inválido,
morando num hotel graças ao bom coração de
um jogador de futebol, o Falcão, esse homem
tinha seis livros lançados nas bancas de [ornais
pela AbrIl, em traduções que fez não se sabe
em que ano, sobre os quais não tem nem um
tostão de direito. Então, é doloroso estar numa
situação extremamente difícil, vendo seus livros
republicados, cada vez mais bonitos, só que nada
tem a ver com eles. Esta é uma lembrança que
me parece chocante: o caso do grande poeta
e escritor brasileiro gaúcho Mário Quintana.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Per
gunta de um participante, o Sr. Édson de Souza
Miranda, professor titular de economia da Univer
sidade Federal de Mato Grosso: o autor realiza
wn trabalho artesanal; o modo de produção no
Brasil é o modo de produção capitalista. Como
poderá, através da Constituição, o autor, escritor,
artista etc., ter os seus direitos garantidos de tal
maneira, que o processo de produção literária
e cultural tenha continuidade, gerando renda ao
autor?

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - O autor é uma
individualidade. Somos artesãos produzindo para
cima de indústrias. Assim como a indústria de
modas, de confecções funciona - no momento
até que não está funcionando tão bem, mas em
função de outros problemas, não de questão de
quem trabalhe para ela - assim como essa indús
tria de confecções é abastecida pelas costureiras
e os artesãos longe, fazendo individualmente sua
blusa e seu paletó de tecido, a mesma coisa é
o escritor. A editora é uma soma de trabalho de
todos. O que está acontecendo é que ela é uma
soma de trabalho de autores estrangeiros de mo
do geral. Certos editores, por falta de profissio
nalismo, colocam a coisa nas seguintes termos:
o dia em que a indústria nacional de editores
passar a abrir as portas para autor nacional, como
vão ficar essas editoras? Essa pergunta era a mes
ma que se fazia no cinema. É tudo para escamo
tear. Nesse dia, os autores trabalharão de fato,
sairão dos bancos, das repartições públicas, irão
para casa escrever e encherão as editoras de li
vros. E nós, nesse dia, vamos poder ler. Em vez
de eu estar lenélo aqui o caso que se passou
na Virgínia, que não me interessa, esta é que é
a verdade, vou ler sobre o caso que se passou
na Amazônia, que não sei. Sabe-se mais do costu
me norte-americano do que do costume do Brasil,
de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Goiás Velho.
Apresentamos Goiás Velho como se fosse uma
miragem. Metade dos brasileiros não conhece
Goiás Velho, que está bem aqui. É isso que quere
mos: ver refletida na nossa literatura a nossa pos
tura, a nossa condição de cidadão, a nossa alegria,
a nossa tristez{, as nossas decepções, as nossas
falhas. A literatura, então, discutirá isso. Por en
quanto, estamos discutindo nas brechas. Quando
há a falha de um autor, sai o mês que vem. Se
chegar um best seOer suspende; faltou papel.

Falta papel para autor nacional. Fui de uma edito
ra que uma vez me disse que meu livrosó poderia
sair com duzentas páginas e essa mesma aditora
estava publicando um best seUer de setecentas
páginas. Esse é um negócio parecido com as
placas pregadas em Pequim, antigamente: "Neste
hotel é proibida a entrada de cachorros e chine
ses." Então, temos que reverter esse processo,
do contrário, vamos sair da nossa cultura, da qual
já estamos meio saídos. Vamos ficar de fora, va
mos virar leitores de livros não mais estrangeiros,
é bom ressaltar, mas de livros norte-americanos.
Noventa por cento da produção que está aí entu
lhando as livrarias são best sellers da pior quali
dade, todos de autores americanos, muitos feitos
por escritórios que elegem o autor, pagam uma
pessoa para andar pelo mundo, como uma se
nhora que passou outro dia pelo Brasil, disse que
era autora de um livro, com toda uma promoção
em cima dela, e o escritório produz os livros.Estas
são histórias a respeito das quais ficariamos um
dia inteiro conversando.

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

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Dr. José Louzeiro, foi pena eu não ter chegado
no começo da sua exposição, mas ainda ouvi
alguma coisa. Junto-me àqueles que acham justo
apoiar o nosso escritor. A proposta do meu com
panheiro Costa Ferreira, realmente eu a aguar
daria com muita ansiedade para que tivéssemos
mais elementos para estudar na nossa Subco
missão, dentro daquilo que ele pediu a V.S', que
nos desse subsídios que nos ajudassem a concei
tuar melhor, de maneira mais prática, como aju
dar a nossa Subcomissão em relação a esses
direitos autorais. Paralelamente, como um evan
gélico que sou, não poderia deixar passar a opor
tunidade de dizer de meu cuidado com a minha
Pátria e com o meu concidadão a respeito da
moral e da ética. Creio que, por mais que um
povo seja evoluído e avançado, sempre há que
se respeitar as minorias dentro dos seus princí
pios, das suas convicções, para que não se extra
pole para o sentimento de inferioridade, já que
todos são iguais perante a lei. Então, assegurado
como está, em nossa Constituição, o direito de
cada um de manifestação livre de pensamento,
também assim como pensa aquele que vai escre
ver o 'Teledeum", ou que vai escrever "O Pastor
e o Pai-de-santo" ou "Je Vous SaIue, Marie", acha
mos que, realmente, esta é uma luta inglória. Ne
nhum país será um país forte, saudável, se não
forem, saudáveis e fortes seus princípios morais
e espirituais.

Era o que queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
bem!

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Queria lembrar,
pedindo permissão aqui ao Presidente, que, quan
do me refiro à literatura estrangeira - é bom
fazer aqui um reparo, porque outro dia fIZ um
pronunciamento parecido e surgiram dúvidas 
não sou contra os bons autores da literatura es
trangeira, o que seria uma loucura, sou contra
o lixo cultural que tomou conta do nosso espaço
nas livrarias, nas bancas de jornais e nos super
mercados, sufocando, inclusive, os bons autores
estrangeiros de outras procedências. É muito dífí-

cil hoje - muito difícilmesmo - encontrar algu
ma coisa de alguns bons autores franceses, de
alguns bons autores ingleses, de alguns bons au
tores espanhóis - principalmente argentinos,
que quase não conhecemos. Aliás, é um negócio
curioso: à medida que vimos para a América lati
na, vamos desconhecendo. Por exemplo, faço
aqui apenas uma sugestão para que cada um
reflita em casa: pensem em dois romancistas uru
guaios - é difícil saber; e um romancista para
guaio - é muito dilicil saber. Sei de todos os
americanos, canadenses, até dinamarqueses.
Aqui, da América Latina, não sabemos. Parece
até de propósito, bem-armado: "Vamos deixar,
eles não sabem de nada deles mesmos". É um
negócio curioso. Tirando Garcia Marquez, na Co
lômbia, não há mais escritor. Mas há mais de
cinqüenta grandes escritores dos quais nunca ou
vimos falar. No México, nomeou Juan Rufo, aca
bou a literatura mexicana. Eles têm mais de 200
grandes escritores que não conhecemos. Esta é
uma curiosidade que deixo aqui para descobrir
mos o porquê. Não é curioso? A última pessoa
que escreveu o último romance no porão lá de
Nova Iorque - às vezes produzido por um escri
tório, tudo bem, cada um produz como quer 
é logo publicado, é um livrochamado carro-chefe,
esse é o nome dele, é pendurado nas livrarias
e fica girando. O meu e o do Artur da Távola
ficam lá nos balcões, por baixo. O Haickel, que
está começando, nem fica ainda. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Encer
rada a lista dos debatedores, passo a palavra, mais
uma vez, para o escritor José Louzeiro, para suas
considerações finais.

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Como disse no
começo, fico extremamente orgulhoso e satisfeito
de estar aqui porque, quando estávamos na luta
pelas campanhas de Constituintes que hoje estão
no Congresso, sempre havia aquela dúvida:
"Bom, quando será que vamos nos reunir de no
vo, para bater um papo?". Acho que não. O Con
gresso está aqui, as portas abertissimas; o que
falta são as pessoas virem para discutir, coloca
rem seus problemas e, não só colocar, fazer com
que esses problemas sejam resolvidos; não só
transferir problemas para os outros, mas fazer
com que as coisas caminhem. Acredito que, do
nosso lado, como responsáveis por um pequeno
sindicato, mas grande por dentro, cumpriremos
a proposta que nos foi feita aqui, de conseguir
subsídios no setor do direito autoral para esta
Comissão, como estamos abertos a novas discus
sões em tomo inclusive da legislação sindical.
Namedida em que nos entendermos, na medida
em que nos solidarizarmos de verdade - este
País precisa sair do terreno da mentira - os pro
blemas ficarão menores e as dores doerão menos.

Era isto o que tinha para dizer, porque, afinal,
Brasília não é tão longe assim. O que temos de
fazer é ocupar este grande foro, aqui, com a cum
plicidade de tantos companheiros.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de encerrar a reunião, atendo à solicitação do
Constituinte Artur da Távola, que deseja pronun
ciar-se.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sou uma es
pécie de adventício, aqui, nesta Subcomissão...
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
apoiado.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- ...e o faço com muito prazer. Mas fiz questão
de vir hoje aqui por dois motivos: primeiro, por
julgar correlata a matéria dos direitos individuais
relativos a direitos autorais, à censura, a direito
de criação, com a matéria relativa à educação,
cultura', que é específica de minha relatoria na
Comissão temática, à qual pertenço. A segunda
razão se prende - e me permito neste momento
dizê-lo à figura de José Louzeiro.

O SR. JOSÉ LOUZEIRO - Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Gostaria de deixar este depoimento público
nesta Comissão. José Louzeiro é um dos escri
tores brasileiros que conseguem o milagre de rea
lizar a mais elitista das profissões do modo mais
diretamente engajado no dia a dia da sua popula
ção. Ele é um escritor realista - já numa fase
em que o realismo é contestado por muitos, como
escola política - cujo realismo não se prende
a urna escola literária, nasce de duas vertentes
absolutamente fundamentais e ambas dolorosas
para este País: nasce de sua consciência de ho
mem ,engajado numa sociedade profundamente
injuste, - e nisso sua condição de nordestino
ajuda, porque é onde o drama social se estabelece
com maior vigor - e a carreira de José Louzeiro
se faz no auge dos anos de autoritarismo neste
País, realizando, como dizia,não o realismo como
aspiraçêo da escola literária, mas um estilo de
realismos jornalístico, saído das páginas de jor
nais, no qual a reportagem e a ficção se fundem
numa amálgama de alto valor político, social e
literário. Não nos podemos esquecer de que ele
é o autor do caso Aracelli, em uma hora em que
este País calava diante de certos crimes. Ele é
o autor do drama do menino Pixote, depois filme,
depois, famoso, e hoje um dos escritores brasi
leiros que podem dizer não com orgulho, porque,
ao que parece no seu jeito de sábio oriental, o
orgulho hão é senão uma instância muito pro
funda de quem não cede ao fundamental, ao es
sencial de sua crença, mas com a segurança de
que é um autor, um escritor que realiza a possibi
lidade rara entre os escritores brasileiros de ser
escritor de livro, escritor de cinema, escritor de
teatro e escritor de televisão. Raros escritores bra
síleiros conseguem tal pluralidade. E é justamente
porque a obra de José Louzeiro tem tal grau de
inserção na sociedade brasileira, de participação,
que ela desborda a si mesma os limites da própria
literatura escrita clássica, tradicional.

Hojl~, José Louzeiro é escritor de televisão, faz
o gênero telenovela, sem nenhum preconceito,
como cabe aos verdadeiros escritores da contem
poraneídade. Já tive o orgulho - perdoem-me
a digmssão pessoal - de ver um filho meu, ator,
trabalhar em peça de José Louzeiro. O cinema
de José Louzeiro aí está em muitos filmes, como
roteírísta. Ele é, põrtanto,o oficiante da literatura.
Como se isso não bastasse para a obra de uma
vida, ele é Presidente da Associação dos Escri
tores do Rio de Janeiro. Raros escritores, repito,
viveram em plenitude a sua tarefa, como o nosso
expositor,

Na condição de seu síndícalízado, gostaria, nes
te momento, de deixar este registro: não estamos

apenas ouvindo um homem experiente nesse
sentido. Estamos ouvindo um escritor que tem
a relação com o real, e com o real doloroso, como
o real social brasileiro, como a razão de ser da
sua vida. É, portanto, acredito, um momento im
portante. Acredito que se fezneste País uma Cons
tituinte, para que um dia, um homem como José
Louzeiro pudesse dar aqui um depoimento. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - APresi
dência agradece ao escritor José Louzeiro e, mais
do que isto, subscreve as palavras aqui proferidas
pelo Constituinte Artur da Távola, que traçou o
perfil do conferencista, e dizda satisfação de tê-lo
tido entre nós, pela propriedade dos temas aqui
debatidos, pelas questões suscitadas, pela oportu
nidade em que esta discussão se estabeleceu.
Muitos dos pontos aqui tratados naturalmente in
tegram a legislação ordinária ou complementar
da Constituição. Evidentemente, no momento em
que se prepara a Assembléia Nacional Constitunte
para construir a nova Carta Magna do País, é fun
damental conhecer a realidade de cada setor da
vida da coletividade, no caso, de uma área espe
cíficae tão rica em participação e significado para
o País, para daí se tirar a síntese que deverá inse
rir-se justamente no texto constitucional.

Discutiram-se aqui sobretudo duas questões
que creio devam ser aprofundadas no debate:
a da censura e a da reserva de mercado. Certa
mente esta Subcomissão e a Assembléia, na sua
totalidade, não deixarão passar essas questões,
mas se definirão sobre elas.

Em meu nome e em nome de toda a Comissão,
escritor José Louzeiro,quero agradecer-lhe a par
ticipação e dizer-lhe do nosso grande interesse
em ouvi-lo nesta tarde.

O SR.JOSÉ LOUZEIRO-Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Peço
ao Constituinte Darcy Pozza que acompanhe o
escritor José Louzeíro, tendo em vista que a reu
nião prossegue, com a segunda audiência pública
que se inicia ato contínuo. Os Srs. Constituintes,
por isso, são solicitados a permanecer, já que,
em seguida, ouviremos o Presidente do Centro
de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa, Dr,
José Antônio Rodrigues Dias, que será convidado
a participar desta Mesa. A sessão está suspensa
por dois minutos.

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
vido o Presidente do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Viçosa, Dr, José Antônio Rodrigues
Dias, a tomar assento à Mesa.

Esta Presidência foi consultada pela Sociedade
Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, na
pessoa de sua Vice-Presidenta, Dr' Rosa Marga
Rhote, sobre a possibilidade de ser igualmente
ouvida nesta sessão pelo curto prazo de cinco
minutos. Consultado a esse respeito, o Dr. José
Antônio Rodrigues Dias, que é convidado desta
reunião, S. S' não só não mostrou objeção, como
aquiesceu em ceder essa pequena parcela do seu
tempo para que pudéssemos ouvir a represen
tante paraense.

Consulto os Srs. Constituintes. Se não houver
objeção, a Mesa concordará em ouvir também
a SI" Rosa Marga Rhote ao final da exposição
do Dr.José Antônio Rodrigues Dias. Aliás,é inten-

ção da Mesa, em consultas informais que proce
derá em seguida, fora das reuniões com seus
Constituintes, organizar para as últimas audiên
cias painéis em que participem vários conferen
cistas ou debatedores, de tal modo que não se
restrinja, mas se amplie o leque das participações
nesta Subcomissão. Estamos contidos por um
dispositivo regimental, que estabelece o máximo
de oito audiências públicas em cada Subcomis
são. A agenda dessas audiências, infelizmente,
começa a se tomar congestionada. No entanto,
tudo faremos no sentido de termos o máximo
de presenças de entidades representativas da so
ciedade e o máximo de participações nas audiên
cias que nos restam.

Dr. José Antônio Rodrigues Dias, permita-me
dizer-lhe da satisfação em recebê-lo. V. S' falará
sobre tema que é o núcleo da preocupação da
atividade desta Subcomissão: os direitos e as ga
rantias individuais. Seja bem-vindo. V. S' tem a
palavra por vinte minutos.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS 
Exm" Sr. Constituinte Antônio Mariz, Presidente
desta Subcomissão, Srs. Constituintes, Sr. Relator,
é com muita honra e satisfação que estou aqui
presente para trazer pequena contribuição, vinda
da base, não no sentido básico da palavra, mas
no sentido de que é a partir das preocupações,
da luta do dia-a-dia do povo, que podemos perce
ber na came todos esse processo que, em suma,
resulta na violação dos direitos fundamentais da
pessoa humana. É pelo reconhecimento claro e
profundo da disposição desta Subcomissão em
ouvir as bases que viemos aqui e, antecipada
mente, estamos agradecendo essa possibilidade,
que realmente expressa a boa intenção que perce-,
hemos, a nível de Constituição.

Trouxemos um pequeno documento, que diz
alguma coisa sobre determinados itens de viola
ção de direitos humanos, percebidos a partir da
base, isto é, a partir da luta do dia a dia, corno
disse anteriormente. É evidente que não estamos
focalizando o aspecto jurídico-formal, e, principal
mente, após ouvirmos tão ilustres personalidades
que nos antecederam, hoje e em outras ocasiões,
quero dizer a V.Ex'sque tudo isso são sugestões
que, se acolhidas, certamente terão o seu tramite
jurídico-formal normal. Dentro dessas quarenta
e uma proposições, para ganhar um pouco de
tempo, destacaria algumas. Ficarei à disposição
dos Srs. Constituintes para eventuais perguntas
sobre qualquer uma delas.

Primeiro, chamaria atenção para o item 3 do
nosso documento, que reputamos ser de grande
valia, e de grande importância, que poderá 
quem sabe - pôr fim aos grandes conflitos de
invasões:

'Todos têm o direito de resistir a qualquer or
dem que ofenda os direitos, liberdades e garantias
e de repelir qualquer agressão, inclusive quando
proveniente de autoridade pública."

Estamos verificando, no dia a dia, constante
violação de alguns direitos; por exemplo, o direito
à moradia, à habitação. Basta ligar a televisão
ou ler os jornais para ouvir e ver pessoas dizendo
que gostariam de morar no Morumbi.Mas, como
vão fazê-lo se o aluguel de um barraco, que era
de um mil e quinhentos cruzados, foi para três
mil cruzados e o salário delas é de mil, mil e
duzentos ou mil e trezentos cruzados? Se forem
morar embaixo da ponte, a polícia não deixa, se
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forem morar aqui ou ali, não podem. Então elas
têm mais é que invadir,segundo a palavra dessas
mesmas pessoas.

São dados que colocamos aqui e que poderão
servirde orientação, para que a própria população
possa reivindicar seus direitos na Constituinte.E
isso está entrelaçado com o item 5, que diz:

"A dignidade humana é inviolável e a ela são
inerentes os seguintes direitos: habitação, traba
lho, alimentação, saúde, educação, transporte e
lazer."

E, todas as vezes em que a dignidade humana
for violada, diz o item 6:

"O Estado e demais entidades públicas têm
a responsabilidade civil, de forma solidária com
seus agentes, por ações e omissões praticadas
no exercício de suas funções ou a pretexto de
exercê-Ias, que resultem na violação da dignidae
humana."

O item 7 diz:
"Consideram-se penalmente responsáveis os

agentes do Estado que venham cometer viola
ções de Direitos Humanos, no exercício de suas
funções ou a pretexto de exercê-Ias, inclusive no
item anterior."

Nesses quatro itens, procuramos exatamente
dar às próprias pessoas a faculdade de resistir,
de teimar de lutar por aquilo a que todos têm
direito.

A seguir, no item 11, destacamos assunto que
tem sido polêmico até então, com relação à pena
de morte:

"Não haverá pena de morte, prisão perpétua,
nem banimento."

Quanto a isso, estamos à disposição, para expli
citar melhor no debate.

O item 18 diz:
"O Estado deverá oferecer, gratuitamente, as

sistência judiciária a todos aqueles que dela ne
cessitarem em circunstâncias especiais."

A inovação aí é a palavra "gratuitamente", por
que já vimos e pudemos sentir que muitas prisões
não estou generalizando, o problema é evidente,
mas já destacamos alguma coisa - têm sido
feitas por abuso de autoridade, com o fim de
sustentar determinadas caixas que, às vezes, estão
baixas. Então, é por isso que está aí a palavra
"gratuitamente".

Vou citar um fato concreto e recente, não a
título de denúncia, mas apenas de exemplo: um
juiz de direito mandou prender determinada pes
soa por abuso de autoridade, e essa pessoa teve
de pagar cinco mil cruzados, a título de habeas
corpus. Com isso, muitos cartórios ganharam.

O item 30, um pouco mais à frente, que tam
bém reputamos muito importante, diz:

"Todos têm o direito de tomar conhecimento
do que consta nos registros governamentais a
seu respeito e do fim a que se destinam as infor
mações, podendo exigir a retificação dos dados
e a sua atualização.Os dados obtidos não poderão
ser utilizados para fins de repressão política."

Muitos de nós, que lutamos em várias áreas,
inclusive nas áreas dos direitos humanos, temos
conhecimento apenas de que há possibilidade
de o nosso nome estar em muitos órgãos gover
namentais, com informações de que não temos
conhecimento. Esse item, de certa forma, permite
que atualizemos determinadas considerações que
ali estão, que, àc vezes, são até inoportunas ou
inconseqüentes, e também que essas informa-

ções não possam ser utilizadaspara finsde repres
são política.

O item 34 se refere ao habeas corpus:
"Qualquer pessoa poderá, sem necessidade de

mandado, impetrar habeas corpus sempre que,
ilegalmente, sofrer ou se achar ameaçado de so
frerviolênciaou coação em sua liberdade de loco
moção, expressão ou reunião, mediante autori
dade judicial competente. Esta providência tam
bém poderá ser tomada por terceiro em nome
do interessado."

Item 36: "O habeas Cgrpus não tem fórmula
preestabelecida e poderá ser impetrado verbal
mente" -aí está a novidade, porque muitos anal
fabetos, às vezes, não querem impetrá-lo por não
saberem redigir,ou por redigirem mal, outras ve
zes são coagidos - "ou por escrito, seja através
de petição, carta, telegrama ou qualquer outro
modo, e deverá ser respondido em vinte e quatro
horas, a contar do momento do pedido".

Item 38: "InexistirãoEstado de Sítio ou quais
quer outras medidas de emergência ou salvaguar
das que suspendam, mesmo temporariamente
e mediante controle, os direitos humanos e suas
garantias".

O item 39 diz:
"Inexistirão foro privilegiadoe tribunais de exce

ção."
Entendemos que esse foro privilegiado tem

causado, em muitos países e até mesmo no Brasil,
a complacência com determinados delitos. Por
isso, solicitamos essa inclusão. Existe outro nível
que eu queria destacar, que se relaciona com
o item 20. Entendemos que cada cidadão tem
direito a uma propriedade que lhe dê garantia.
É um ponto pacífico que defendemos. Exatamen
te para que cada pessoa possa ter uma proprie
dade, defendemos esse estímulo de parte do Go
verno.

"O Estado deve estimular e apoiar a proprie
dade coletiva dos principais meios e fatores de
produção. A lei definirá,nesse caso, os benefícios
fiscais e financeiros, bem como o favorecimento
ao crédito e auxiliotécnico, além de suas relações
econômicas, que se destinarão exclusivamente
ao bem-estar social."

Logo a seguir, diz o item 23:
"Aspropriedades privadas dos meios de produ

ção, salvo as micro e pequenas empresas, não
receberão nenhum estimulo do Estado e terão
efetivo controle nas relações econômicas nacio
nais e internacionais, na remessa de lucros e divi
dendos para o exterior e em qualquer forma de
abuso de poder econômico."

Estão ressalvadas as micros e pequenas em
presas porque elas representam uma propriedade
familiare são de grande importância para a eco
nomia brasileira, com uma geração enorme de
empregos.

Srs. Constituintes, destacamos esses itens, não
menosprezando, evidentemente, os outros que
aqui estão, apenas com o intuito de chamar a
atenção de V.Ex'"

"Como se vê, tentamos esboçar alguns pontos,
abrangendo a igualdade, a integridade física, a
liberdade pessoal, a proteção judicial, a saúde,
a velhice, o bem-estar social, a propriedade, a
cidadania, a inviolabilidadedo domicílio, a liber
dade de expressão e informação, a ação popular,
o habeas corpus e mandado de segurança, a
suspensão de garantias e Estado de Sítio, todos

discutidos e analisados a partir das chamadas
vítimas das arbitrariedades e abuso de poder.

A nível institucional, no plano jurídico-formal,
os direitos humanos sempre representaram abs
trações genéricas para as camadas populares,
sem nenhuma correspondente efetivação e ga
rantia na prática. Inúmeras associações, conse
lhos e entidades, nos períodos mais negros de
nossa história, levantaram a bandeira dos direitos
humanos para denunciar as violações desses di
reitos, nos planos político, econômico e social.

Hoje,embora haja uma aparente trégua, as vio
lações continuam com outra roupagem, e a socie
dade civil, particularmente as classes populares,
lutam para uma verdadeira efetivação de suas
conquistas e a coibição definitiva dos fins atenta
tórios à liberdade e à vida.

Ponho-me ao dispor de V. Ex' e dessa Subco
missão.

A esse propósito, quero dizer que aqui estou
falando em nome do Centro de Defesa dos Direi
tos Humanos de Viçosae como membro do Movi
mento Nacional de Defesa dos DireitosHumanos,
cuja Comissão está aqui presente in totum. São
nove elementos, mais três companheiros do Cen
tro de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
obrigado.

Passamos agora ao debate. O primeiro deba
tedor inscrito é o Constituinte Costa Ferreira.

Mais uma vez, quero assinalar que aos presen
tes não integrantes da Subcomissão é assegurado
o direito de intervenção, mediante a formulação
escrita de perguntas, que devem ser encaminha
das à Mesa.

Com a palavra, o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Mui digno preletor, Dr. José Antônio Rodrigues
Dias, foi com grande satisfação que ouvimos a
contribuição de V. S' em defesa dos direitos e
garantias individuais. O trabalho que V.S' apre
sentou a esta Subcomissão é digno de destaque
e de elogio,pela coragem em defesa do ser huma
no, que, afinal de contas, é o maior bem jurídico
que o Estado tutela.

Gostaria de fazerapenas uma inquirição àcerca
do habeas corpus verbal, porque temos o ha
beas corpus preventivo e o habeas corpus Iibe
rativo.No caso do habeas corpus Iiberativo, justi
fica-se o paciente dirigir-se à autoridade compe
tente e exercer seu direito de reivindicarsua liber
dade através de habeas corpus. Já no caso do
habeas corpus preventivo,no meu entender, difi
culta, porque, se o cidadão está sendo coagido,
está sendo perseguido, não pode parar, recorrer
à autoridade competente e dizer que quer sua
liberdade. Gostaria de saber como poderíamos
esclarecer esse ponto de vista, porque, no meu
entender, nesse caso do habeas corpus preven
tivo, isto é, no caso em que alguém precisa ter
um habeas corpus impetrado em sua defesa,
pelo simples fato de estar sendo perseguido ou
mesmo tolhido em seu direito de movimentar-se,
isso dificultaria esse trabalho. Gostaria de saber
qual seria a mecânica para se aplicar o habeas
corpus preventivo.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DIAS 
Na nossa sugestão, não mudamos nada -do que
já consta na legislação existente. Inclusive, está
escrito no item 34: "esta providência também po-
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derá ser tomada por terceiro em nome do interes
sado".

Evidentemente, da mesma forma, a única ino
vação que apresentamos foi a palavra "verbal
mente". O resto fica como está, segundo nossa
opinião.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Quero louvar a atitude de V.S· e dizer que, nesta
Subcomissão, o que for possível de minha parte
ser empreendido eu o farei, claro que auxiliando
o Reletor e o Presidente. Estaremos ao inteiro
dispor dessa entidade, que demonstra alto inte
resse pela soberania do ser humano.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DIAS
Muito obrigado.

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

O ::íR. CONSmUlNTE UBIRATAN SPINElli
- DI'.José Rodrigues Dias, infelizmente, cheguei
um pouco atrasado. Estava em outra reunião, mas
pude perceber a amplitude das sugestões do Cen
tro de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa,
do qual V.S· é Presidente.

Estamos aqui com o melhor intuito, com a
melhor boa vontade, para colocar tudo o que for
de direito ao cidadão, na sua segurança, na sua
tranqüilidade. Também temos em conta que não
basta tão-somente que isso esteja assegurado no
corpo da lei constitucional para que seja obser
vada. Vunos aqui os itens la, 11, 12, 14, que
se relacionam a discriminações, que ninguém po
derá ser submetido a tortura, a maus-tratos. A
pessoa tem direito à liberdade, à segurança. Ve
mos, no mundo conturbado de hoje, que tudo
isso continua acontecendo. São entidades como
a que V. S· preside e outras que realmente vêm
atenuar esse problema, fazendo com que nós,
Constituintes, trabalhemos para que tenhamos
uma Constituição enxuta, de respeito aos direitos
e garantias individuais.

Temos também, nas sugestões apresentadas,
itens importantes, como o que trata do auxilio

.aos doentes, à velhice, que devemos estudar com
muita cautela. Esse documento é muito impor
tante para subsidiar nossa Subcomissão. Apenas
não entendi o item 25, que diz:

"O IEstado intervirá nas empresas públicas ou
privadas que desrespeitarem o que estabelecer
o PNDE vigente."

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS
Ai. se refere ao Plano Nacional de Desenvolvimen
to Econômico.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- V.S' acha que o Estado tem que intervir, para
punir as empresas?

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS
Não. Achamos que o Estado deve elaborar um
plano nacional de desenvolvimento econômico.
Esse plano é periódico e deve ser submetido à
aprovação popular. É para evitar que se façam
coisas pelas quais depois o povo tenha que pagar,
como tem acontecido até hoje na economia, se
gundo a nossa visão. Isso vem, no futuro, ou mes
mo no presente, ferir os direitos e as garantias
individuais, porque muitas dessas economias que
deveriam ser derivadas para outros projetos, que
vão, de certa forma, dar bem-estar à comunidade,
serão então desviadas, para que se possam fazer

coisas que não estão no objetivo popular. Sópara
completar, esse plano seria feito periodicamente,
com aprovação popular, e aquelas empresas que
não a cumprissem sofreriam a intervenção do
Estado, com fim disciplinar.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Gostaria de saber de V. Ex'> se existe um inter
câmbio entre todos os outros centros da defesa
dos direitos humanos, porque aqui recebemos
diversos outros organismos, diversos outros ór
gãos que realmente trabalham nesse sentido, so
bre o apartheld na África do Sul etc. Se tivermos
uma Constituição pronta e acabada, seria de bom
alvitre que todos se unissem, para que realmente
o que fosse colocado na Constituição, principal
mente nesta Subcomissão, fosse respeitado, caso
contrário ficaria como letra morta na Constituição.
Tem de haver um intercâmbio - não sei se estou
fazendo entender-me - entre todas essas entida
des que congregam o direito de defesa das garan
tias individuais do ser humano.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS
Com relação a esse intercâmbio, eu adiantaria
a V. Ex" que já temos, a nivel de funcionamento,
exatamente um movimento que parte de baixo
para cima - eu diria -, que é o Movimento
Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Esse
movimento nacional brotou de algumas entida
des que se reuniram, que se congregaram e se
inter-relacionaram entre si para a defesa dos direi
tos humanos. Hoje, essas entidades já somam
mais de trezentas no País. Inclusive a nossa faz
parte desse Movimento. Estamos entrelaçados,
trocando informações e lutando juntos, todas as
vezes em que um direito humano for violado, qual
quer que seja a localidade, inclusive até no exte
rior. Temos recebido ~rtas de vários países, soli
citando ajuda, e a ajuda consiste em cartas, pres
sões, abaixo-assinados, publicações, denúncias,
enfim, todas as formas possíveis de levar o assun
to ao conhecimento público.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Para encerrar, gostaria de saber a posição de
V. S· com respeito à África do Sul. Creio que
o Governo brasileiro deveria romper relações di
plomáticas, comerciais e qualquer intercâmbio
com a Áfricado Sul, por causa desse cerceamento
ao direito humano naquele País.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS
Acho que não só o Governo brasileiro, mas todos
os governos que, no mínimo, assinaram a carta
de respeito à violação dos direitos humanos em
1948. O Brasil é um dos signatários. O que se
vê é um absurdo: o apartheld, o regime racista,
o poder econômico atuando. É evidente - e para
nós não há a menor dúvida - que devemos fazer
não só isso, mas toda e qualquer forma de pressão
que possa, pelo menos, aliviar o sofrimento da
quelas pessoas que lá estão.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS
Por nada. Eu é que agradeço a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de darmos prosseguimento aos debates, consulto
a Subcomissão sobre a conveniência de ouvir,
como foi proposto inicialmente, a representante
da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos

Humanos. Nos termos do acerto feito com o Prof.
José Antônio, a Dra. Rosa Marga Rothe teria cinco
minutos para fazer uma rápida exposição dos te
mas básicos de suas preocupações. (Pausa.) Em
face de nenhuma oposição, daria, então, a palavra
à Vice-Presidente da Sociedade Paraense de Defe
sa dos Direitos Humanos, Dra. Rosa Marga Rothe,
que poderia, de preferência, tomar assento à Me
sa.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DIAS
Para um esclarecimento, permita-me, Sr. Presi
dente. A Dra. Rosa Marga Rothe é companheira
nossa também na Comissão Nacional dos Direi
tos Humanos. Faz parte da Sociedade Paraense
de Defesa dos Direitos Humanos e é Pastora da
Igreja de Confissão Luterana.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra a Dra. Rosa Marga Rothe.

A SRA.ROSA MARGA ROTHE - Exrrr'Sr. Pre
sidente, Exm" Srs. Constituintes, em nome da
Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos e
também do Regional Norte 11, que abrange os
Estados do Pará e Maranhão, agradeço o espaço
aqui concedido. Serei muito breve, mais a título
de ilustração, porque o companheiro José Antô
nio já leu aqui a elaboração do Centro de Defesa
dos Direitos Humanos de Viçosa. Temos também
um documento mais amplo, já inserido no docu
mento do Movimento Nacional.

Como V. Ex>' sabem, com a implantação dos
grandes projetos na Amazônia, isto sem passar
pelo Congresso Nacional, a população e também
o meio ambiente da Amazônia estão sendo rapi
damente sacrificados. O Pará é o campeão em
lavradores assassinados. Em segundo lugar vem
o Maranhão. Trouxe algumas fotografias de chaci
nas e também o vídeo do Tribunal da Terra, reali
zado há um ano em Belém do Pará. É o cúmulo
do absurdo, mas tivemos de recorrer a uma ence
nação teatral, em face da inoperância das institui
ções no nosso Estado, como no Estado vizinho,
o Maranhão, sendo que as testemunhas não eram
atores, eram testemunhas familiares dos mortos.
Lá nos defrontamos, no dia-a-dia do trabalho, na
Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, com
prisões totalmente arbitrárias, torturas em todos
os níveis, nas delegacias de polícia. No interior,
onde a imprensa não chega, a situação é verdadei
ramente calamitosa. Os policiais mais violentos
são transferidos das cidades - como V. Ex"' de
vem ter visto no noticiário nacional, no caso de
Castanhal - são removidos e colocados mais
para o interior. Defrontamo-nos com o trabalho
de escravidão. Ainda a última denúncia recebe
mos de um peão que conseguiu fugir da Fazenda
do Bamerindus. Em pleno final de século xx,
ainda temos trabalho de escravos no Estado do
Pará, a morte seletiva das lideranças camponesas,
a devastação das suas roças, com a destruição
de suas casas, queima das casas, dos seus provi
mentos, inclusive das pessoas assassinadas, que,
em seguida são queimadas. Temos algumas fotos
aqui e outras V.Ex" poderão examinar pelo vídeo.

Diante de tudo isso, é tremendamente impor
tante depositar nossa esperança no trabalho desta
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais,
porque o cidadão, no Pará e no Maranhão, não
tem direitos, como bem disse a lavradora: "Em
Marabá, tem direito quem tem dinheiro".
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Em Marabá, nos últimos dez anos, houve ape
nas dois inquéritos, e esses dois inquéritos desa
pareceram, no trajeto de Marabá para Belém, sen
do um deles o da Irmã Adelaide e o outro da
chacina da Fazenda Ubá.-

Gostaria de passar para V.Ex'" estas fotografias
e também a síntese do vídeo, que será aqui colo
cado bem como a coleção dos últimos quatro
exemplares do jornal "Existência", órgão de divul
gação da Sociedade de Defesa dos Direitos Hu
manos e também do Movimento Nacional de De
fesa dos Direitos Humanos, Regional Norte 11.

Temos a relação bem sucinta dos sete casos
que foram julgados nesse Tribunal da Terra. Esse
Tribunal da Terra teve boa repercussão, e espera
mos que não fique apenas numa encenação, mas
que, num futuro muito breve, os criminosos ve
nham realmente a ser punidos, pois somente as
sim os direitos do cidadão serão garantidos e
respeitados.

Quero agradecer a V. Ex'" e pedir encareci
damente que a Comissão Nacional possa tam
bém ser ouvida, nos próximos dias, por esta Sub
comissão. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Asolici
tação da Comissão Nacional está sob análise.
Oportunamente será submetida ao plenário da
Subcomissão, para a agenda das próximas au
diências públicas. Creio que a exibição do vídeo
poderia ser feitaao finaldos debates, porque have
ria maior disponibilidade de tempo.

Ainda está com a palavra o Constituinte Uriba
tan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Eu gostaria apenas de fazer referência ao pro
blema do trabalho escravo. Não é só no Pará,
mas até em São Paulo e também em outros Esta
dos, existe trabalho escravo. A coisa é bem mais
séria do que pensamos. Acho que, com essa luta
que V. Sol estão travando, mostrando sOdes e
filmes e vindo ao Congresso Nacional, certamente
teremos, com o tempo, condições de acabar com
esse tipo de trabalho escravo. Mas, num Estado
adiantado como São Paulo, ele ainda existe.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Dr,José Antônio Rodrigues Dias, ao analisar aqui
a sua apresentação, o seu trabalho, nós nos deti
vemos em alguns aspectos. No item 1, declarou
V.S', pela entidade de defesa dos direitos huma
nos:

"Todos têm direitoà vída e, conseqüentemente,
à integridade física e moral e ao livre desenvol
vimento da sua personalidade. Respeitá-Iae prote
gê-la é obrigação do Estado e de todos os indiví
duos."
Aqui me atenho a uma questão de princípios,
que é a questão da ética e da moral. Creio que
as entidades de defesa dos direitos humanos de
veriam propugnar pela defesa desse aspecto, sem
discriminação total quanto ao detalhe. Quero sa
ber se estou certo nesse pensamento.

O SR. JOSÉ ANTÓNIORODRIGUES DIAS 
Não entendi bem a pergunta de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Quando à entidade de defesa dos direitos huma-..
nos. da qual faz parte o seu grupo de trabalho

diz aqui que "respeitá-Ia e protegê-Ia é obrigação
do Estado e de todos os indivíduos", referindo-se
à integridade fisica e moral e ao livre desenvol
vimento da personalidade de cada um; por uma
questão de príncípíos, eu colocaria o aspecto mo
rai e espiritual do problema, indagando se a enti
dade de defesa dos direitos humanos, como co
nhecemos no mundo todo, também está preocu
pada com o problema da moral e da espiritua
Iidade de um povo, de uma nação ou da huma
nidade.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS 
É evidente, é obvio que nos preocupamos com
a moral. E não só com a moral, mas também
com os bons princípios.Mas é preciso ter cuidado,
a nosso ver, com o que seja realmente moral,
a que se atém essa moral, se ela tem fundo ideoló
gico ou não. Muitascoisas são ditas como morais
ou imorais, mas, o que está por trás disso, na
realidade, é um fundo mais ideológico. Então,
carece de reflexão, de detectação de cada caso.
Respondendo à pergunta de V. Ex", estamos ple
namente de acordo com os princípios éticos e
morais e com os bons costumes de uma socie
dade.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Muito obrigado. O segundo detalhe se refere ao
item 20, que diz:

"O Estado deve estimular e apoiar a proprie
dade coletiva dos pricipais meios e fatores de
produção."

Aí está inserido, por certo, o aspecto das coope
rativas.

O SR. JOSÉ ANTÓNIORODRIGUES DIAS 
Não só das cooperativas, mas toda forma coletiva
de propriedade e de meios de produção. E evi
dente que V. Ex" verá determinada contradição
com o item 24, mas temos de convir em que
estamos num regime capitalista e que há determi
nada situação possível e impossível de se fazer,
mesmo por causa de outras situações, que exi
gem determinados preparos. Quando nos referi
mos à propriedade coletiva, é porque achamos
que a propriedade privada não pode sobrepor-se
ao bem-estar social, na medida em que o indiví
duo tem uma propriedade privada que, na realida
de, subtrai a propriedade coletivado cidadão, quer
dizer, o seu direito de propriedade - não pelo
direito de propriedade;mas por aquele que está
sem a propriedade.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Entendi. O terceiro aspecto que gostaria de discu
tir com V. S' se relaciona com uma das propo
sições que apresentamos à Constituinte. É esse
aspecto dos latifúndios improdutivos. Tem sido
objeto de pensamento nosso a sua desapropria
ção dada a condição que apresentam. É um as
pecto social justo, que também está dentro dos
nossos sentimentos cristãos.

V. S' considerou o PNDE como instrumento
de um planejamento que deve ser global, ao inse
rir seja submetido à aprovação popular. Pergunto
se essa aferição popular não poderá ser feita atra
vés do próprio Poder Legislativo.

O SR. JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS 
Sem dúvida. Nada temos a opor. Mas o que se
vê até hoje é, que, muitas vezes, nem o Poder
Legislativo- eu me refiro, evidentemente, a épo-

cas passadas - foi ouvido a esse respeito. Além
de não ser um nível popular direto, também não
foi através dos representantes do nível popular.
Nisso estamos de acordo.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Outro aspecto é concernente à questão do idoso.
Está aqui, no final do item 19, letra "d", que ele
"terá direito a aposentadoria justa e beneficios
médico-sociais completos". Isso também está
sendo objeto de trabalho da nossa Subcomissão,
dando ao idoso alguns direitos - não diria rega
lias - ao alcançar idade provecta, já aos 70 anos.
Então, creio que a Comissão já está considerando
esse ponto.

São estas as colocações que eu queria fazer.
Agradeço a V. S' a atenção e as respostas.

O SR. JOSÉ ANTÓNIORODRIGUES DIAS 
Muito obrigado. De minha parte, fico satisfeito
em saber que V. Ex" está imbuído de tão grandes
propósitos.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Faltou uma outra coisa importante. Faço parte
da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.
Como encara a entidade de defesa dos direitos
humanos o aspecto do planejamento familiarnão
como controle de natalidade, mas, sim, como.
problema social dos nossos dias?

O SR. JOSÉ ANTÓNIORODRIGUES DIAS 
Pensamos que o controle familiar deve caber à
própria família. É esta a nossa posição.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
É também o nosso caso. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Vamos
intercalar aqui uma interferência de participantes
não Constituintes. Tenho uma indagação do Sr.
Otávio César da Silva, Administrador de Empre
sas, Técnico de Planejamento da Companhia Si
derúrgica Paulista.

A pergunta é esta: Com relação ao item 3, que
diz que "todos têm o direito de resistir a qualquer
ordem que ofenda os direitos, liberdades e garan
tias e de repelir qualquer agressão, inclusivequan
do proveniente de autoridade pública, "com refe
rência a esse item, repito, com o qual concordo
plenamente, quais seriam os meios que mante
riam o seu cumprimento e quem julgaria esse
direito? Por exemplo, o Poder Judiciário dá direito
à reintegração de posse de uma área invadida.
Os companheiros que estão na área resistem.
Quem lhes garante o direito de resistir e quem
julgará se têm direito ou não?'

O SR. JOSÉ ANTÓNIORODRIGUES DIAS 
É evidenie que o que apresentamos aqui tem
muitas contradições com o que se vê hoje na
prática. A nosso ver, uma opção tem de ser feita.
Com relação ao direito de reintegração de posse,
íssq carece de um aprofundamento, de uma dis
cussão maior. O que é a posse, o que ela produz
em termos de bem-estar social? O que temos
em vista, por exemplo, é a questão muito atual
das invasões de terra, principalmente em São Pau
lo. Dei aquele exemplo onde um favelado - va
mos chamar assim, uma pessoa dessas cuja dig
nidade está sendo violentada tremendamente cu
jo direito de habitação está sendo violado, não
tendo recursos para poder pagar o seu aluguel,
invade uma propriedade. Além disso, vai a polícia,
por exemplo - tivemos casos no jornal, vimos
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isso à vontade - invade, quebra e ainda mata
o cidadão. E vem depois uma senhora, a viúva
de um deles, e diz: "O senhor está pensando que
não queremos morar no Morumbi? Claro que
queremos morar no Morumbi. Só que não cabe
a gente". Então, fica um problema realmente con
tradítórío entre o que existe atualmente e o que
se pretende com a nova Constituição. Dentro des
se esquema, é preciso fazer a opção, que, penso,
deva ser a opção fundamental, por aqueles que
estão despossuídos de tudo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de passar ao próximo debatedor, por considerar
essa questão muito importante - se me permi
tem o Dr. José Antônio e os presentes - gostaria
de fazer minha consideração sobre o item 3 da
proposta. Esse item coincide, de certa forma, com
um dispositivo constitucional em vigor na Consti
tuíçêo portuguesa. É o art. 21 da Constituição
portuguesa, que tenho aqui, que diz o seguinte:

''Todos têm o direito de resistir a qualquer or
dem que ofenda os seus direitos, liberdades e
gllI'antias e de repelir pela força qualquer agres
são, quando não seja possível recorrer à autori
dade pública,"

O que faz diferentes as duas propostas é que
a proposta do Prof, José Antônio não fala em
repefir pela força. Admite que a agressão possa
vir cUl autoridade pública, enquanto que, na Cons
tituição Portuguesa, faz-se a ressalva "quando não
seja possívelrecorrer à autoridade pública". Esse
direfl:o de resistência, que é, de fato, um direito
inovudor no Direito Constitucional, deve ser visto
com muita prudência, porque, evidentemente, é
um direito que cabe a todos. E, da mesma forma
em que o invasor de um terreno, uma propriedade
privada definida poderia reagir a uma ordem, à
ordem do proprietário, por exemplo, o proprietário
poderia resistir à invasão, sem recursos à autori
dade pública. Então, é um direito que deve ser
definido com muito cuidado e prudência, sob pe
na de produzir efeitos contrários ao que se obje
tiva.

Já a lei civil vigente, o Código Civil, permite
a proteção do direito até com desforço físico, em
certas circunstãncias. Quer dizer, o Código Penal
admite a legítima defesa e o estado de neces
sidade que seriam versões desse direito de resis
tência.

Na medida em que o direito é de todos, receio
que, na forma proposta, ele fosse também utiliza
do pelos proprietários dessas áreas invadidas, que
resistissem, sem recurso à autoridade pública, ao
que seria, na sua ótica, uma violação dos seus
direitos, dos direitos de propriedade.

Esta é uma matéria que me parece deva ser
de feto aprofundada na Subcomissão, -se se incli
nar pela adoção do direito de resistência, que,
sendo inovador, e refletindo posição avançada na
visão do legislador português, tem evidentemente,
uma intenção de justiça social, mas que, se não
formulado em termos adequados, poderá rever
ter-se num instrumento de arbítrio e de violência,
justamente dos mais fortes contra os mais fracos.

Era esta a observação que desejaria fazer, pro
longando o debate sobre a questão.

Tem a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmQINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, V. Ex" aborda justamente aquílo
que também está previsto no Código Civil - o

direito à legítima defesa da propriedade - no
caso, não resistindo ao Poder Público. Por exem
plo, se alguém chega para invadir a sua proprie
dade, desde que tome a providência imediata
mente, ele terá O amparo legal. Agora, se deixa
passar, terá de recorrer à Justiça, através da ação
competente para dirimir esse problema.

De modo que, essa parte, príncípelmente no .
que conceme à resistência, inclusive quando a
ordem vier de autoridade pública, parece que cria
uma situação um tanto melindrosa. Talvez vá des
cambar para uma violência muito grande, porque,
se a pessoa que está numa invasão resiste, a uma
ordem judicial que venha legalmente, aí a situação
vai ficar delicada, para quem ela poderá recorrer,
pedindo a garantia dos seus direitos? Aía autori
dade do Poder Público é o máximo. Ela vai reagir,
e fica um pouco difícil.Eu acharia de bom alvitre
que fosse realmente usado aquele mesmo diplo
ma legal do Código Civil, que se poderia adaptar
para cá, em termos de legítima defesa, de a pes
soa no momento exato reagir. Assim como o direi
to à vida; se uma pessoa vem matar alguém, e
essa outra pessoa a mata primeiro, estará ampa
rada pelo instituto da legítima defesa.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS
Gostaria de fazer uma consideração sobre alguns
aspectos. Primeiro, quando se propõe um item
como esse, não se tem em mente apenas o pro
blema da invasão de terra. Evidentemente, exis
tem outras formas de agressão que não somente
essas. Devemos ater-nos a um problema de op
ção por quem está sendo oprimido naquele mo
mento. Diria assim: se um indivíduo chega a inva
dir uma terra, é porque, antes, evidentemente,
nada conseguiu. Já foi oprimido pela própria so
ciedade. Quer dizer, a sociedade já o violentou
de tal forma que ele não teve outra alternativa,
a não ser aquela. Não se trata, aqui, de ferir o
direito de propriedade, absolutamente, mas, sim,
de ter uma visão diferente, a partir daquele que
ali está, que não tem casa para morar. É esse
tipo de gente que consideramos. E isso realmente
cria um impasse, não o negamos. Agora, a opção
é que tem de ser clara: por quem eu quero legislar,
por exemplo - desculpem-me penetrar assim
no problema. É nesse tipo de situação que temos
de verificar os fatos que realmente estão ocor
rendo, porque é evidente o direito de propriedade.
Qual é o direito que tem o outro, que nada possui
e que é também um cidadão, um ser humano?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de passar a palavra, eu gostaria de fazer a seguinte
ponderação, porque, pelo menos do meu ponto
de vista, favoreço a idéia do direito de resistência.
Devemos redigi-los de tal forma, que não se presta
a equívocos, que não se presta exatamente ao
objetivo contrário à intenção do legisládor.

No segundo texto proposto, a resistência pode
ria ser feita inclusive quando provenienté de auto
ridade pública. Ora, da mesma forma em que
há uma ordem de despejo de uma terra invadida,
poderá haver uma ordem de manutenção de pos
se em favor dos invasores. Nesse caso, o proprie
tário da terra estaria no direito de resistir à ordem,
ou seja a ordem judicial de manutenção de posse
dos invasores poderia ser desafiada pelo proprie
tário da terra. Então, com o mesmo direito de
resistência que consignássemos na Constituição,
estaríamos legislando contra os nossos objetivos.
É esse o aspecto que gostaria de SlIIientar.

É possível dizer que as leis, na ordem capitallstll,
são sempre a expressão da classe dominante,
que elas consubstanciam sempre os intereSllea
da classe dominante. É um ponto de vista perfeita
mente defensável doutrinariamente. No entanto,
nada disso tem a ver com a formulação do cha
mado direito de resistência. Essa formulação, se
não for posta de forma extremamente clara e pre
cisa, poderá reverter contra os interesses da parte
mais fraca, exatamente os destituídos de direitos,
os despossuídos de direitos na sociedade em que
vivemos. Esse é um ponto que peço que me seja
permitido assinalar nessa discussão, a par da
questão levantada pelo Constituinte Costa Fer
reira, de que, no momento em que se questiona
a ordem proveniente de autoridade legítima, na
verdade, questiona-se todo o ordenamento jurídí
co. Mesmo com as ressalvas possíveis que acabei
de mencionar, de que as leis pudessem ser leis
de classe, leis de privilégio, ainda assim, o caos,
a ausência, a inexistência de uma ordem juridica,
longe de favorecer a liberdade, a prejudicariam.
Isso dentro da moldura de um Estado de direito
democrático, evidentemente, que é o que esta
mos buscando aqui, com a votação, a elaboração
de um novo texto constitucional.

Tem a palavra o Constituinte José Viana.

O SR. CONSTITOINTEJOSÉ VIANA - Sr. Pre
sidente, nobres membros da Mesa, companheiros
Constituintes, uma das coisas mais belas desta
vida, quando tratamos de direitos humanos, é a
leitura da Carta Universal dos Direitos do Homem.
Sinto na alma a beleza. No Brasil, por exemplo,
como falamos na semana passada - e hoje o
Pais tem compromisso com essa Carta - parece
que nunca se cumpriu o que está escrito ali.

Sou de Rondônia, eleito'por aquele Estado. Co
mo se sabe, Rondônia foi Território por muitos
anos. E, durante os quinze anos em que ficamos
aJi, assistimos a mais de quinhentas pessoas as
sassinadas por fazendeiros, que adquiriam terras
através do INCRA, apesar de, na sua maioria, as
terras de Rondônia serem para se fazer reforma
agrária. O fazendeiro adquiria, através 4e dinheiro,
do funcionário do INCRA, grandes áreas; e o IN
CRAnão dava conta de entregar terra, de assentar
lavradores. E se obrigavam a entrar naquelas
áreas de terras. Aí, então, o~ fazendeiros levavam
pistoleiros, que matavam lavradores desumana
mente. Brigamos durante muitos anos contra isso
e quase morremos por essa causa. Em Rondônia,
durante os anos em que moro lá, já assistirmos
à morte de mais de quinhentas pessoas, lavra
dores pobres, e, fica por isso mesmo. Até hoje.
Ainda na semana, passada, denunciamos, atnrvés
da tribuna da Câmara, mil e duzentos famílias'
despejadas de áreas, inclusive áreas devolutas,
onde os fazendeiros adquirem título de dois mil
hectares de terra e cercam mais de trinta mil hec
tares de terra. Agora, o lavrador não tem direito,
não tem acesso à terra. E continua ainda a mesma
coisa, prendendo, espancando lavradores. Não
são delegados leigos. São cidadãos formados em
Direito, que ocupam aquelas Delegacias e conti
nuam ainda fazendo esse tipo de trabalho.

Gostaria também de mencionar aqui que vive
mos num Pais onde existem assaltos de bancos,
existem pistoleiros ainda assassinando pessoas
em vários Estados, inclusive no meu Estado, Ron
dônia.

Aqui, o item 11 se refere à pena de morte:
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"Não haverá pena de morte, prisão perpétua,
nem banimento".

Na verdade, sou contra a pena de morte, mas
acho que deviamos aprovar a prísão perpétua,
para que não continue dessa maneira. O elemento
assalta, mata e no outro dia está solto. Facilita
aos advogados ganhar dinheiro,e o cidadão brasi
leironão tem segurança. Perguntaria: Como fazer
então, se a própria Carta diz que não pode haver
pena de morte, não pode haver prisão perpétua,
nem banimento? Como faríamos, então, para re
solver o problema do Brasil?Apesar de ser contra
a pena de morte, sou a favor da prisão perpétua,
para que não aconteça dessa maneira. Uma pri
são perpétua onde o Governo possa criar, instalar
a penitenciária agrícola, para que os presos traba
lhem também, não fiquem comendo e bebendo
de graça, dando grande prejuízo à Nação. Como
faríamos, na Constituinte, para resolver esse pro
blema dos elementos que assaltam, dos elemen
tos que matam para ganhar dinheiro no Brasil?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Quanto a esse problema da pena de morte, prisão
perpétua e banimento, temos em mente um fator
muito importante, acho. Se observarmos bem,
e isso as ciências sociais nos mostram, vamos
ver que o delito que determinada pessoa comete
poderá estar antecedido de um delito maior, que
a sociedade praticou com ele. É evidente que
não estamos aqui defendendo o delito - fique
bem claro - mas reconhecendo um fato. O indi
viduo que teve a sua casa tomada, não tem em
prego, não tem dinheiro para comida, muda ob
viamente a sua personalidade. E ele passa a fazer
uma guerra particular e desorganizada, que se
resume nos assaltos e nessa série de problemas
que estamos vendo - não é o caso aqui mencio
nar, mas é visível.

Tememos que a instituição da pena de morte
ou da prisão perpétua vá servír mais àqueles que
dominam do que propriamente aos dominados.
Destacaria o seguinte aspecto: hoje, os grandes
dominantes da sociedade, vamos chamar assim,
contratam pistoleiros- e está ai a série de proble
mas no campo - para matar as pessoas. A nível
pessoal, tenho casos. Quer dizer,são pessoas pa
gas para matar outras, em função de determinada
invasão de terras, por determinada fábrica, ou
multinacional, ou quem quer que seja. Limpa a
área, paga e mata

Pergunto: Será que a prisão perpétua atuaria
também naquele mandante, que, por sinal, pode
ser um alto executivo? Ou a pena de morte, ou
a prisão perpétua, ou o banimento servíriamàque
les que realmente matam? Quem mata mais?
Aquele que matou primeiro a sociedade, tirando
direito de vida ou de sobrevivência, ou aquele
que reage desorganizadamente, não endossado
aqui por nós, mas que reage em função de um
ato anterior? Então aí se teria de matar a socie
dade também, hipótese absurda.

Essa é a novavisão.Nãosei se consegui expres
sar aquilo que realmente pensamos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - O que
seria melhor rntão? A prisão perpétua?

O SR. JOsi:: ANTÓNIO RODRIGUES DIAS 
Em primeiro lugar, uma distribuição justa da ri
queza social. O que vemos no Pais é um mono
pólio muito pequeno, que acumula, em detrimen-

to daquele que simplesmente ajuda a acumu
lação. E toda a nossa organização é feitaem cima
disso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Antônio Câmara, do Rio
Grande do Norte.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARA
Dentro da nossa realidade, ninguém pode fazer
uma distribuição. Não há coisa mais nobre do
que lutar pelos direitos humanos, mas estamos
diante de uma realidade. Não se pode distribuir
uma riqueza do dia para a noite, nem organizar
uma sociedade do dia para a noite, dentro do
tema que o ilustre colega levantou. O Estado,
até se organizar,ou até que a sociedade seja orga
nizada, terá de conter determinadas violências.
Por exemplo: o estupro seguido de morte, o latro
cínio.

Também sou contra a pena de morte. Acho
que é uma arma perigosíssima nas mãos do Esta
do. Mas temos que encontrar um meio, até que
a sociedade se organize, para que possamos li
vrar-nos da prisão perpétua, da pena de morte
e encontrarmos o estado ideal. Não é fácil. É
um sonho, e todo sonho em prol da liberdade
da pessoa humana é mais do que justo, e se
deve perseguir esse caminho. Até aí, não pode
mos ficar de braços cruzados ante toda essa vio
lência. Não vamos distribuira riqueza do dia para
a noite.Acho que, dentro do pensamento do com
panheiro, devemos debater mais.

O SR JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES DIAS 
Perfeito.Achamos simplesmente que a instituição
da prisão perpétua...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Permite-me um aparte? Também não pode
mos colocar aqui uma redação - veja bem 
como se o empresário e o produtor rural fossem
criminosos. Não é bem assim. Temos que respei
tar quem tem propriedade, porque ela faz parte,
nesta Constituição,do nosso direito.Está-se colo
cando o problema de uma forma que parece que
o Estado não tem culpa de nada. Os culpados
de tudo o que acontece no Brasil não são só
os empresários, o produtor rural. Quem fica "nu
ma boa" é o Estado, quando sabemos que ele
hoje dispõe de mais de cem milhões de hectares
de terra para reforma agrária. Outro dia mesmo,
o próprio Constituinte Gerson Péres, do Pará, de
nunciava que, em seu Estado, uma firma com
prou quatrocentos milhectares por cinqüenta cru
zeiros velhos o hectare e estava vendendo para
o Incra por trinta milhões de dólares. Como agora
querer pagar para os outros com títulos da dívida
agrária? São coisas que ninguém entende. O Go
verno está engabelando, tapeando. Com esse di
nheiro, em Mato Grosso, tem mais de dois mi
lhões de hectares de fazendas para fazer reforma
agrária. Agora, dizer que há conflitos sociais, que
muitos grileiros profissionais, como diz o Depu
tado José Viana, têm dois mil hectares e cercam
quinzemil,isso ocorre em Rondônia,em Roraima.
Essas Unidades federadas estão crescendo, isto
está ocorrendo, mas também acontece que mui
tos grileiros profissionais matam o posseiro so
mente para revender a terra. O negócio é muito
complexo. Isso está acontecendo, de modo geral,
com as pessoas que defendem os direitos huma
nos. Elas estão achando que o fazendeiro, que

o produtor, que o comerciante são os grandes
criminosos desta Nação.Acoisa não é bem assim.
Vivemos num Pais capitalista. Devemos respeitar
quem produz e quem trabalha. O Estado é culpa
do de muita coisa. Como vimos na televisão, se
não me engano, no Rio Grande do Sul, há cinco
anos as casas não foram entregues à população,
como ocorreu também no meu Estado. Foram
invadidas porque não as entregaram. Estão pron
tas, mas, como não se completou o asfalto, não
foram entregues. Se há coisa errada, o Estado
é também o grande culpado. Vamos colocar a
culpa no Estado, na União,nos Governos estadual
e municipal, e não jogar a culpa sobre aquele
que trabalha e produz, como estou vendo, não
nesta Subcomissão, mas na Assembléia Nacional
Constituinte.Essa conversa tem que ser um pou
co diferente. Parece que o Estado é o santinho,
e o bandido, o criminoso é quem produz, quem
trabalha.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Deputado, entendi bem a colocação de V. Ex"
Observaria o seguinte aspecto: primeiro, entende
mos que não existe um Estado solto. O Estado
é sempre apoiado em determinada situação. É
Estado de uma classe e, dentro desse princípio,
acho também que o Estado deve ser punido.Tan
to assim que se sugere o seguinte, no item 7:

"Considera-se plenamente responsáveis
os agentes do Estado que venham cometer
violações de direitos humanos, no exercício
de suas funções ou a pretexto de exercê-Ias,
inclusive no item anterior" (é a violação da
dignidade humana).

Está aí visível a nossa posição com relação
ao Estado, e não discordo nem um pouco de
V. Ex", quando coloca o problema dessa maneira.
Agora, é preciso que fique clara uma situação
que acho delicada e importante: primeiro, são
os argumentos que se passam em cima dos gru
pos de defesa dos direitos humanos, quando
atuam em determinada área. Por exemplo, no
interior - não sei se em Mato Grosso, na área
de atuação de V. Ex", passa essa impressão 
é comum se pensar que os grupos de direitoe
humanos são aqueles que defendem ladrões e
bandidos. Essa é uma informação falsa que pas
sam, mas é ideológica, porque é produzida por
aqueles que não querem que entremos na luta.
Ninguém é contra esse ou aquele proprietário.
Sou um pequeno comerciante - tenho uma far
mácia - mas nem por isso me julgo nessa cicr
cunstância, porque eu mesmo utilizo os recursos
que tenho para poder lutarpela defesa dos direitos
humanos. Quando fazemos tal afirmativa nestes
termos, é toda uma estrutura econômica, seja
do que for. Agora, receita pronta, é claro, acho
que é muito difícil. Temos de caminhar nas dis
cussões.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Dr. José Antônio Rodrigues Dias, inicialmente,
gostaria de pedir desculpas por não estar aqui
no momento em que V. S· fazia a exposição da
matéria na nossa Subcomissão. Contudo, servín
do-me do arrazoado e dos itens propostos e discu
tidos por V. S·, gostaria de fazer algumas indaga
ções, porque me parece - e é meu grande medo
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-que a Assembléia NacionalConstituinte se está
preocupando muito em abrir o leque de liberda
des, na edificação da Carta que nos propomos
escrever esquecendo-se de um conceito funda
mentai de Kant, quando dizia que uma Consti
tuíção, para ser democrática, deveria basear-se
no fundamento de que o que deve haver de subs
tancial no corpo dessa mesma Constituição é que
deveremos procurar limitar a liberdade de todos,
paraitomar possível o acordo.

Outra grande preocupação que tenho - e aqui
a confesso publicamente - é que estamos escre
vendo uma Carta em que, ao meu ver, estamos
assegurando direitosque, na prática, serão impos
síveis de se realizar. Por tudo isso, faço a V. S'
as seguintes interrogações: entendo que, de fato,
são direitos da pessoa humana o direito à habita
ção, ao trabalho, à alimentação, à saúde, à educa
ção, ao transporte e ao lazer. Por conseguinte,
gostaria de ater-me apenas a um dos itens daquilo
que V.S' definiucomo direito inerente do cidadão,
com o qual concordo, mas buscaria saber de
que forma o Estado haveria de prover esses direi
tos ao cidadão brasileiro. Hoje, existe reconheci
demente um déficit habitacional, no Brasil,da or
dem de dez milhões de unidades. Sou engenheiro
e construtor. Se imaginássemos que tecnicamen
te poderíamos construir do modo mais econô
mico possível uma habitação que pudesse aco
modar uma família humilde no Brasil, iríamos
gastar em cada unidade dessas cerca de duzentos
mil cruzados, Se o déficit habitacional do Brasil
hoje é da ordem de dez milhões de unidades,
o custo unitário de cada uma dessas unidades
é de duzentos mil cruzados. Multiplicando-se es
ses dois valores e dividindo-sepelo valor do dólar
hoje, para que tenhamos um parâmetro mais fácil
de avaliaçâo, só para suprir nossa necessidade
habitacional o Governo deveria dispor hoje, de
sessenta e cinco bilhões de dólares. Daí a minha
pergunta: como poderá o Estado prover a socie
dade desse direito que, de fato, lhe é inerente,
se ai nossa economia e o nosso Governo não
têm condições de atender a esse requisito que,
também concordo, é um direito inalienável do
cidadão?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Vejabem, Sr. Constituinte,a que ponto se chegou.
Não conheço esses dados de V. Ex", mas real
mente são estarrecedores.

O SR. CONSTlTUINTiE NARCISO MENDES
Cheguei a esses dados agora mesmo, aqui. Nem
prec:isei de máquina.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Aqui está: 10 milhões por 200 mil e dividi por
25. Dá aproximadamente 65 bilhões de dólares.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Veja bem a que ponto se chegou. Por isso se
pleiteiauma reforma agrária justa, porque, na me
dida em que o homem permanecer no campo,
na medida em que, às vezes, até retomar ao cam
po .- quem sabe - esse deftcit naturalmente
será diminuído. É por isso que se pleiteia uma
reforma agrária, a partir do que se chama sem
terras, isto é, aquele que está sem terras, que
nada tem. Nesse sentido, a preocupação dimi
nuiria bastante, porque haveria cehamente um

salário mais justo na cidade, já que o exército
de reserva diminuiria;conseqüentemente, 05 salá
rios poderiam aumentar, e haveria uma redistri
buição mais justa do solo urbano.

Eu diria a V. Ex" que aparentemente não é tão
complicado. Pode ser que isso demande outras
discussões, outros aprofundamentos, outras ar
gumentações, mas basicamente daríamos uma
diretrizdesse tipo.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Gostaria de lembrar que V. S' não respondeu a
minha pergunta. Esse custo de 65 bilhões de dóla
res independe da propriedade da terra, quer seja
urbana, quer seja rural. Esses 65 bilhões de dóla
res são só para a edificação dos 10 milhões de
unidades habitacionais que hoje constituem o dé
ficithabitacional.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DIAS -
V. Ex" me está cobrando uma coisa que, na reali
dade, não tenho como lhe fornecer. Eu diria sim
plesmente que a base do problema está aqui.
Com relação a isso temos os ministérios econô
micos, a política habitacional, a política de desen
volvimento, a .política de reforma agrária, enfim,
uma série de situações das quais não sou porta
voz. Estou aqui na condição de uma pessoa de
base, para dizer aquilo que sentimos na base,
porque a solução é mais profunda do que se
pensa. Podemos dar uma diretriz, urna orientação.
Podemos pensar: é por isso que está acontecendo
o problema. Agora, como resolvê-lo, aí é outra
questão, que demanda inclusive outro preparo,
outro tipo de situação.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Confesso sinceramente que a resposta de V.S'
ainda não me convenceu, porque temos a obriga
ção de entender que, se somos uma economia
de cujos excedentes de exportação e de comércio
hoje estamos torcendo cheguem à cifra de 8 bi
lhões de dólares por ano, para cobrir o déficit
habitacional do Brasil, precisaríamos usar todos
os excedentes, todos os superávits do nosso co
mércio para suprir um só item que faz parte dos
direitos inalienáveis do cidadão. Por conseguinte,
embora entendendo que a habitação seja um di
reito inalienável do cidadão, se colocarmos na
Carta Constitucional que a habitação é um direito
do cidadão, vamos passar a ter de contemplar
uma Constituição cujos direitos fundamentais do
homem vão ser negados por absoluta incapa
cidade do Estado em poder provê-los.

São estas as questões. Por outro lado, gostaria
de fazer uma pergunta a V. S' sobre dois itens
da sua exposição que me parecem perfeita e cla
ramente contraditórios.

V. S' dizaqui, no item 9, que "ninguém poderá
ser prejudicado ou favorecido por causa de seu
sexo, descendência, idade, raça, idioma, origem
social, instrução, situação econômica." No item
23, V. S' diz que "as propriedades privadas dos
meios de produção, salvo as micro e pequenas
empresas, não receberão nenhum estímulo do
Estado e terão efetivo controle" etc. Parece-me
que, no item 9, V.S' prega a indiscriminação e,
no item 23, prega claramente a discriminação.
Quer dizer, ser rico, ter condição social e econô
mica favorável nesta Nação é sinônimo de pena
e de punição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTÔNIO RO
DRlQUES DIAS - Em primeiro lugar, no item

9, está aqui o direito à não-discriminação racial.
O nobre Constituinte UbiratanSpinellifezinclusive
uma intervenção a respeito do que se pensava
sobre o apartheid na Áfricado Sul. Basicamente,
esse item está aí para que não haja situações
semelhantes. Quanto ao item 23...

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Mas eu me refiro ao item 9, na parte que diz
que "ninguém poderá ser prejudicado ou favore
cido por causa do seu sexo", etc; a seguir vem
"situação econômica".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTÔNIO RO
DRIGUES DIAS - Sim, "situação econômica",
crença, preferência sexual", etc. V. Ex" se está
referindo à situação econômica. E, no item 23,
V. Ex" está dizendo...

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Repito, no item 9 se diz que ninguém pode ser
prejudicado ou favorecido, mas, no item 23, é
prejudicado quem tem boa ou excelente situação
econômica.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTÔNIO RO
DRIGUES DIAS - Perfeitamente.Agora consegui
alcançar a sua dúvida.No item 9, trata-se de mino
rias políticas que estão altamente discriminadas
dessa maneira. No item 23, tenta-se limitar um
abuso. Sr. Constituinte, segundo ouvi do próprio
SenadorTeotônio Vilela há alguns anos, enquanto
fazia suas peregrinações - são palavras dele 
para que a Fiat se instalasse em Belo Horizonte
ou em Betim, o Estado deu toda a infra-estrutura
(água, luz, rede de esgoto, telefone, terraplena
gem). Enfim, a Fiat só teve o trabalho de trazer
as máquinas e instalá-Ias ali dentro. Obviamente,
o Estado estimulou uma grande empresa, quer
dizer,uma classe, determinada categoria. Aomes
mo tempo, o que acontece quando qualquer cida
dão de outro nível, um pobre qualquer, diz:"Bom,
o senhor me dá um pedaço de terra também,
quero fazer uma fábrica aqui". Vem logo o plano
econômico, vêm outras situações, os juros altos.
Quer dizer, o Estado é Estado de determinada
classe. É um Estado que está a favor de determi
nada classe.

Quanto ao déficit habitacional, mais uma vez
tentarei colocar aquilo que pensamos. Nesse caso
do déficithabitacional, eu perguntaria - fica uma
pergunta, ao mesmo tempo 'resposta - se, por
ser o Estado exatamente de uma classe e, obvia
mente, por favorecer essa classe com determi
nadas situações, como a da Fiat e outras mais,
o nobre Constituintetem mais condições de saber
do que eu, não estaria aí a causa desse grande
déficit?Agora V. Ex" me pergunta como resolver
a questão. É óbvio que é uma situação muito
mais profunda, muito mais complexa. Não sei
se V.Ex" conseguiu entender o ponto de vista.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Entendi, embora não o aceite. Gostaria de lembrar
também a V. S' um dos assuntos que mais se
discutem hoje, quando se falaem direitose garan
tias individuais. Estamos dando muita ênfase ao
direito do criminoso, prisão condigna, comuni
cação à Justiça imediatamente às 72 horas que
se seguem. Pergunto a V. S' se isso não se cons
titui numa afronta ao direito da família da vítima.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTÓNIO RO
DRIGUES DIAS - É claro que, quando se fala
sobre isso, não se está falando sobre determinado
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indMduo, determinada família. Aliás, nossa ten
dência tem sido até hoje a de individualizar os
problemas.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Estou individualizando a família: a família da víti
ma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTÔNIO RO
DRIGUES DIAS- Sim, a família daquele indivi
duo. Pergunto: Mas e a família do outro, que não
tinha nada em casa e foiobrigado a praticar deter
minado roubo? Não estou aqui defendendo o rou
bo. Fica bem claro isso, porque é importante.
É por isso que se passa a idéia de que direitos
humanos defendem criminoso. Não é. O proble
ma é defender o cidadão. Pergunto: Como está
a família do outro que não tem dinheiro para
comprar leite? Como fica a família do outro que
Mo tem escola, não tem trabalho, não tem habita
ção adequada, enfim, não tem uma série de direi
tos que deveria ter? É um problema sério.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passe
mos às indagações dos participantes externos da
Comissão.

Dr,Edson de Sousa Miranda, Professor Titular
de Economia da Universidade Federal de Mato
Grosso:

"A existência de um PND não é compatível
com o liberalismo econômico, com a economia
de mercado, própria do sistema capitalista. Por
que essa dubiedade de proposição? Ao invés de
intervenção nas empresas privadas, não se diz
logo que os fatores de produção serão de proprie
dadedo Estado, com a revogação da propriedade
privada?"

Esta é a questão levantada.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIG(JES DIAS
Perfeitamente. Pelo que estou entendendo, a
questão é aprofundar mais a discussão, se por
aí for o caminho. O que se pretende é que o
povo participe e diga o que quer, para que não
se repita o que está acontecendo. Se for esse
o caminho, tudo bem. Nada há fechado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Outra
indagação dos participantes.

Márcia Miranda, teóloga, agente da Pastoral,
Centro de Defesa de Direitos Humanos, Petró
polis, Riode Janeiro:

"Dr. José Antônio, gostaria de perguntar sobre
a questão do direito de resistência abordado nesse
debate. Não acha V.S' que muitas das questões
levantadas aqui teriam melhor encaminhamento
de solução se considerássemos os direitos huma
nos dentro de uma dimensão econômica e poIiti
ca, onde a reforma agrária e a questão ao solo
wbano têm, por isso, papel e função essencial
na questão dos direitos individuais tratados no
seu documento?"

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS
Perfeitamente. Acho que a própria pergunta, em
si,i' é uma resposta. Epor aí.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Per
gunta do Sr. José Moura Filho, Vice-Coordenador
do lnesc, em Brasília: "não acha V.S' que a pena
de morte e a prisão perpétua não devem existir,
porque servírão de instrumento apenas aos pode
rosos? Conhece V.S' algum rico influente e deso
nesto na cadeia? Na históriadosEstadosUnidos,
conhece V. S' algum poderoso que morreu na
cadeira elétrica? Esses exemplos não são o bas-

tante para que se justifique a não implantação
da pena de morte? Por que, na Suécia, na Suíça
e na (Jnião Sovíética, os crimes e assaltos quase
inexistem "?

Antes de passar a palavra a V. 5', gostaria de
chamar a atenção para um ponto inovador da
sua proposta e que, parece, ainda não foi discu
tido. Na sua proposta, exclui-se a pena de morte
de forma completa. Não se faz nem a exceção
clássica das Constituições brasileiras de que essa
pena de morte poderá existir, no caso de guerra
externa, da aplicação da lei militar. Então, a sua
proposta elimina, em todos os aspectos, ~m todas
as esferas da ação pública, a pena de morte. Esse
é um aspecto que me parece muito importante
na sua proposição. Não haverá pena de morte
nem mesmo em caso de guerra externa. Esta
é a proposta, e acho interessante que a Comissão
se posicione sobre isso, tendo em vísta a prepa
ração desse anteprojeto, que deverá ser apresen
tado pelo Relator, num prazo que já se está esgo
tando.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sem prejuízo de ser julgado, mas com ampla
defesa, no caso de qualquer i1ícitç penal cometido,
assim como esses tribunais internacionais. Quer
dizer, a pessoa é julgada com toda a garantia,
pois basta o fato de estar presa para merecer
determinada complacência e determinado respei
to.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente. Apenas a pena de morte é banida da legis
lação brasileira.

O SR. JOSÉ ANTONIO ROORIGUES DIAS
Veja bem, no caso da pena de morte, está muito
bem citado o exemplo dos outros países. Para
não referir-nos aos outros países, porque a reali
dade, a Constituição é nossa, ainda refletiriamos
sobre o seguinte ponto - e me desculpem se
já disse isso: muitos pagam pistoleiros para matar
os outros. Tendo a pena de morte, não seria o
caso de legalizar determinada situação de fato,
a partir da classe dominante, hegemônica?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERRElRA
Apenas para fazer uma pequena colocação, todos
nós aqui - acredito que o consenso da nossa
Subcomissão - somos contrários a quaisquer
tipos de maus-tratos, seja tirar a vída de alguém,
seja a prisão perpétua, trabalhos forçados. Acho
antipática qualquer uma dessas penas para o ser
humano. Não são condizentes, em que pese ao
fato de muitos países as praticarem arbitrária e
sumariamente, sem ouvir tribunais, sem ouvír nin
guém. Não nos basearemos em nenhum país
em particular. Estamos fazendo tudo para melho
rar o direito da pessoa em nosso País. Desejo
ressaltar apenas que queremos resguardar com
o que há de mais sagrado essa proteção para
o ser humano, a fim de que não haja pena de
morte. Mesmo que tenha cometido um crime
contra seu semelhante, que seja julgado e tenha
as garantias, para que possa. ser condenado a
determinado número de anos de prisão ou libera
do. Que não seja coagido, mas disponha de certa
garantia do Estado, para que realmente chegue
ao final de sua sentença, condenatória ou libera
tória.

O SR. JOSÉ ANTONIO RODRIG(JES DIAS
Só queria uma oportunidade para esclarecer que,
partindo de uma realidade, a pena de morte já
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existe. Está aí o pistoleiro pago, para provar que
já existe. O que estamos querendo é acabar com
ela, inclusive nesse nivel.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIG(JES
Gostaria de fazer um aparte, Sr. Presidente. O
nobre Constituinte Costa Ferreira deu a impressão
eleque toda a Subcomissão pensa como ele. Pes
soalmente, estou apresentando minha sugestão
e esta Subcomissão, no sentido de que, nos casos
de estupro, de tráfico de drogas, de assaltos que
resultem em morte e em outros semelhantes, os
-esponsáveís sejam punidos com prisão perpétua.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Gos
taria de associar-me a V. Ex' Sou a favor dos
direitos humanos, mas o traficante de drogas, o
pistoleiro, o assaltante a sangue frio, todos esses
elementos precisam ser severamente punidos.
Não é possível a família continuar vívendo sem
segurança e sem tranqüilidade. Que não seja a
pena de morte, mas pelo menos a prisão perpé
tua, para que esses elementos não continuem
como estão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ANTONIO R0
DRIG(JES DIAS- Respeito a opinião de V. Ex-,
que não é a nossa, mas não há o que dizer. Os
argumentos que tínhamos foram colocados. Esse
argumento, por exemplo, interessa profundamen
te às classes hegemônicas. Não podemos dizer
que somoS os donos da verdade, por isso respei
tamos, mas não concordamos.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMAAA.
Hojejá existe a prisão perpétua. Temos elementos
que foram condenados a cento e tantos anos
de cadeia. Isto é uma irrealidade, pois o ser huma
no não víve tantos anos. Portanto, temos, que
encontrar uma fórmula. Lógico, o ideal seria que
a sociedade pudesse víver com todos os seus
elementos produzindo com o bem-estar social.
Isto seria o ideal que devemos perseguir. Estamos
dentro de uma realidade que o Estado não tem
controle de tudo, onde o mais carente, o mais
pobre sofre terrivelmente a pressão dos podero
sos. Temos de encontrar uma maneira de contor
nar isso. Se hoje existe a pena de morte através
de pistoleiros e de agentes de regime de exceção,
que entram, torturam e até fazem linchamentos,
e existem individuos condenados a 100, 120 ou
130 anos de prisão, então existe prisão perpétua.
Não seria melhor encontrarmos uma fórmula?
Por exemplo, se a média de vída do homem brasi
leiro é de 60 anos, então a pena máxima seria
de 60 anos. Dentro desse prazo, se ele tivesse
um bom comportamento, o Estado poderia ofere
cer-lhe, dentro do Direito penitenciário, uma for
ma para conseguir reabilitar-se, não como está
aí, porque nosso sistema penitenciário faz do ho
mem um revoltado. Vai ensiná-lo a ser um mar
ginal de primeira qualidade. Dentro desse prisma,
conseguiríamos a pena máxima de 60 anos. E
se ele tivesse bom comportamento, a sociedade
poderia readquiri-Io ao seu seio e, após 30 anos,
ele poderia reverter à sociedade. Não seria uma
pena de morte, não seria uma prisão perpétua,
mas dentro do limite da idade do homem. Ele
teria e, se tivesse um bom comportamento, pode
ria ser computada a sua pena em 30 anos, então
ele poderia voltar ao seio da sociedade.

O SR. CONSTIT(J)NTE JOSÉ VIANA - V.Ex'
me permite um aparte? O que me parece, colega,
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é que, se existe a prisão perpétua no Brasil, ela
é para os pobres. Para os ricos não existe. Cito
o exemplo de meu Estado onde dois elementos
ricos mandaram matar. um advogado aqui de
Goiás. Os pobres estão na cadeia, os ricos soltos
até hoje. É preciso que haja justiça no Pais,porque
ela, na verdade, não existe.

o SR. CONSTlTCIlNTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra.

(I SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Apenas em corroboração ao pensamento do
Constituinte Antônio Câmara, a Constituição da
Venezuela, por exemplo, prevê a pena máxima
de :30 anos, computadas todas as penas. Quer
dizer, a pena não poderá ultrapassar de 30 anos.
O elemento condenado várias vezes não poderá
ultrapassar esses 30 anos. Penso que tolher a
pessoa na sua liberdade já é uma pena muito
grande para o ser humano, porque todos gosta
mos de ter nossa liberdade. Em que pese ao fato
de li pessoa ter provocado ou não um incidente
na vida, acontece freqüentemente, a pessoa sai
daqui para ali, não está pensando em fazer mal
nem em receber e, de repente, tem um problema,
E, ês vezes, ela mata ou morre. Em decorrência
desses acidentes da vida, em face de tudo isso
é que vejo que não deve haver pena de morte.
Temos a Justiça para dirimir,para resolver esses
assuntos, de uma forma que o indíviduo tenha
ampla defesa para poder defender-se e explicar
o motivo pelo qual cometeu aquele crime. Penso
que, em pleno século xx, voltarmos a aplicar a
pena de morte, parece que estaremos retroce
dendo, quando muitos países do mundo que pra
ticam a pena de morte estão praticamente colo
cando em desuso esse tipo de sentença máxima
contra a pessoa humana. Acho uma crueldade.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Gostaria de, na oportunidade, fazer uma observa
ção. Existe também outro detalhe curioso, do
ponto de vista teológico. Não sei qual a posição
teológica dos ilustres Constituintes. Voudizerpela
média dos brasileiros.Somos cristãos quero acre
ditar que V. Ex' também o seja - e o cristão
acre:ditaprofundamente na conversão. Se se tira
a vida de um sujeito antes dessa oportunidade,
não se estaria também tirando uma oportunidade
dele se redimir na sociedade ou mesmo com
Deus?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Por
esse motivo, somos contra, porque o elemento,
multes vezes,...

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Mesmo na prisão perpétua. Não penso que a pri
são deva ser uma vingança. Entende-se que a
prisão é o meio que separao individuodo convívio
social para que ele se recupere. Teoricamente
é assim. Na prática, sabe-se que não é. Se se
dá a prisão perpétua, qual o reconhecimento des
sa possibilidade? Apenas esse argumento.

O SR. CONSTlTCIlNTE EUEL RODRIGUES 
Gostariade dar uma resposta nesse sentido. Teo
logicamente, essa pessoa poderá arrepender-se
e ir para o céu, inclusive no caso daqueles dois
malfeitores na cruz ao lado de Cristo, somente
um foi salvo, o outro não. É uma questão de

foro íntimo. O tempo que passar na prisão ele
poderá viver uma vida condigna, mas ele pagou
à sociedade por um crime que cometeu. Ressalto
o problema da legitima defesa, que não consta
aqui, mas, nos casos de requinte de perversidade,
em que há um estupro seguido de morte, um
assalto seguido de morte, enfim, esses aspectos
são tenfveis para a insegurança de uma popu
lação que está à mercê desses elementos, que,
por um problema de não ter isso, aquilo ou aqui
loutro, estão invadindo, seqüestrando, matando
impunemente, porque as cadeias estão cheias.
O elemento é preso hoje e solto amanhã. Apopu
lação vive à mercê dessa situação avassaladora.
Não sou a favor da pena de morte. O problema
é lamentável, mas é preciso coibir de certa forma
essas situações. O próprio Cristo disse: "Não ma
tarás". Mandou matar naqueles casos específicos
que a Escritura Sagrada fala. Quando Cristo vier,
não vai tolerar o mal, Ele vai agir com mão-de
ferro sobre as nações.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Gos
taria ainda de dizerque creio na conversão. Nessa
discussão, é preciso apertar o cerco, para ver se
chegamos a um denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Dr.José Antônio, sou dos que defendem a pena
de morte nas seguintes circunstâncias: crime bár
baro, seguido de morte, para o criminoso reinci
dente. Acredito na conversão do criminoso ao
Cristianismo. No entanto, fareia seguinte pergun
ta: Pode-se esperar que a conversão do homem
se venha dar no momento em que ele tenha expe
rimentado seis, sete, oito, nove, dez mortes? O
que se sabe pela grande imprensa - e já ouvi
muitas vezes - é que determinado criminoso,
após ser preso em flagrante delito,após ter come
tido um crime bárbaro, disse acintosamente para
a sociedade escutar, alto e bom som, que aguarda
apenas o momento da sua fuga para promover
os mesmos atos criminosos de antes. Diante des
se impasse, qual seria a saída se não a pena de
morte?

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Ouvimos a argumentação do ConstituinteNarciso
Mendes com referência a algum elemento na His
tória que tenha praticado algum crime e, reinci
dente, se tenha convertido. Gostaria de citar um
caso típico, que está registrado nas escrituras,
que é o do grande São Paulo. São Paulo foi o
maior perseguidor da fé cristã. Inclusive chegou
a participar do assassinato de Estêvão, de lincha
mento, enfim, fez o que bem entendeu. Mas teve
a oportunidade de se arrepender e se tomar o
grande paladino da evangelização no mundo in
teiro, através da pregação da palavra de Deus.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Fico impressionado quando vejo o Constituinte
Costa Ferreira buscar o exemplo de 2.000 anos
atrás, quando esses casos de afronta à sociedade
ocorrem a cada instante por criminosos, logo
após promoveros seus crimes. Entendo que, para
os crimes hediondos, seguidos de morte e após

cessar todos os tribunais de julgamento para o
elemento reincidente, não há outra alternativase
não a pena sumária, a pena capital.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO ROÓRlGUES DIAS 
Dentro dessa colocação do ilustre Constituinte,
eu perguntaria: Como ficam os crimes dos milita
res, que torturaram e mataram tantas vezes?

O SR. CONSTlTCIlNTE NARCISO MENDES
Se comprovada a crueldade e a hediondez dos
crimes, estão igualmente passíveis da mesma pe
na que estamos propugnando para qualquer cida
dão.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Na teoria. Na prática, não sei.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Na teoria e na prática. Se estamos aqui imagi
nando construir e edificar uma Carta Magna para
ser cumprida e partimos do pressuposto de que,
a priori, existem prívilégios, então não estamos
fazendo absolutamente nada.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 
Respeito o ponto de vista de V. Ex' Disse isso
ao Constituinte José Viana e repito: há que se
respeitar a sua opinião. Não há nada mais para
ser dito. Não concordamos definitivamente,pela
série de argumentos que aqui apresentamos, in
clusive argumentos teológicos. E me estenderia
um pouco mais: Um dia, perguntaram a Jesus
Cristo quantas vezes se tinha de perdoar uma
pessoa, se até sete vezes podia, Ele falou: "Não
só sete, mas setenta". Quer dizer, a vida inteira
essa oportunidade tem de ser dada. É evidente
que entendo a preocupação com os crimes da
sociedade. Entendo isso. Masnem por isso pode
mos esquecer-nos de que determinados crimes
maiores da sociedade contra aquele detenninado
indivíduo estão impunes. Pergunto: para aquele
individuocuja estrutura antecede esse crime, qual
seria, então, a punição? Quantas vezes a socie
dade o oprimiu, o violentou, o matou, matou sua
família de fome? E conheço, ilustre Deputado,
gente que morre de fome, pois sou farmacêutico,
tenho farmácia, Então, é ali, no dia-a-dia, gente
que está morrendo. Perguntamos: "Mas qual é
a doença?" "Fome". Tenho um médico que é
meu amigo, brincalhão, e dizassim: ''Voureceitar
para a senhora um quilo de arroz, um quilo de
feijão etc." Quer dizer, a receita é essa, porque
é fome mesmo. Pergunto: Que crime maior do
que um decreto mal assinado do Governo, que
joga centenas de milhares de pessoas nas perife
rias da cidade para passar fome, sem emprego,
sem habitação, com um déficit enorme? Um de
creto desses não é tão criminoso quanto aquela
pessoa que estuprou? Quer dizer, noutro nível,
é verdade. Nem por isso deve ser esquecido ou
omitido.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Esgota
a lista dos debatedores, antes de encerrar a reu
nião gostaria de convocar os membros desta Sub
comissão para a reunião de amanhã, que se inicia
rá às 9:30 horas, com a audiência do Presidente
da Associação dos Atores do Rio de Janeiro, Dr.
Jorge José Lopes Machado Ramos, sobre o tema
"Violaçãodos Direitosdos Artistas,DireitoAutoral
e Conexos". Essa reunião prosseguirá às 11 ho
ras, com a audiência do Diretorda UniãoBrasileira
de InformáticaPública-UBIP- Dr.ArturPereira
Nunes, sobre o tema "AInformática e os Direitos
e Garantias Individuais". Prosseguindo ainda, às
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17 horas, com o Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -,
Dr. Márcio Tomas Bastos, sobre o tema "Direitos
e Garantias Individuais". Quero lembrar aos pre
sentes que, encerrada a reunião, haverá a exibição
do videocassete da Sociedade Paraense de Defe
sa dos Direitos Humanos, de responsabilidade da
IX' Rosa Marga Rothe, Vice-Presidente da referida
sociedade.

Dr. José Antônio Rodrigues Dias e DI"" Rosa
Marga Rothe, ao final desta reunião, quero dizer
lhes da honra que foi para n6s ter a oportunidade
de ouvi-los. Como é do conhecimento de todos,
o debate se revelou produtivo. Temas da maior
relevância foram aqui abordados, e, por essa ra
zão, só temos motivos de regozijar-nos com a
presença de V.S" entre n6s. Muito obrigado.

Está encerrada a reunião. (Palmas.)

10' Reunião, realizada
Em 28 de abril de 1987

4' Reunião de Audiência PúbIca
Quatro expositores

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas, na Sala
0...2 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasllia (DF), reuniu-se a Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuais, em Quarta Reunião
deAudiência Pública, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Antonio Mariz, com a presença dos
Senhores Constituintes: Joaquim Haíchel, Costa
Ferreira, Narciso Mendes, Ubiratan Spinelli, Délio
Braz, Lúcia Braga, Maguito Vilela, Darcy Pozza,
Lúcia Vânia, Ana Maria Rattes, Eliel Rodrigues,
José Mendonça Bezerra, José Carlos Coutinho,
José Viana, Antônio Câmara, Dirce Tutu Quadros,
Artur da Távola e Mansueto de Lavor e os Partici
pantes: Heny Vanzan de Almeida, João Carlos de
Siqueira, Dalva Nogueira, Maria Livia Fortaleza,
Jorge José Lopes Machado Ramos, Francisco
Anl8I'8I Mando, Ronaldo Isoní, Vladimia Almeida,
Nik:e Gomes de Souza, VIViane de Mendonça, Frei
Alfredo, Ronaldi Isoni, Terezinha Lima, Flora
Abreu, Maria Angela Beloffa, Erick WiIly, Floriano
Santos, Otávio Silva e Sérgio Cunha. Havendo
lÚnero ~entalo Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, tendo sido considerada apro
vada. A seguir comunicou ao plenário a presença
do Doutor José Lopes Machado Ramos, Presi
dente da Associação dos Atores, primeiro expo
sitor, para falar sobre o tema: "Violação dos Direi
tos dos Artistas - Direito Autoral e Conexos",
convidando-o a tomar assento à Mesa dos traba
lhos, passando-Ihe a palavra. Ap6s a exposição
do orador fizeram interpelações, os Senhores
Constituintes: Ubiratan Spinelli e Lúcia \'fInia e
OS Participantes: Francisco Amaral Manso e Maria
üvia Fortaleza. A seguir o Senhor Presidente agra
deceu a presença do ilustre Conferencista e convi
dou o segundo expositor a tomar assento à Mesa
dos trabalhos, o Doutor ArturPereira Nunes, Dire
tor da União Brasileira de Informática Pública
UBIP, para falar sobre o tema: "A Informática e
os Direitos e Garantias Individuais", passando-lhe
a palavra. Interpelaram o orador, os Senhores
Constituintes: Eliel Rodrigues e Lúcia Vânia. A se
guir o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos,
convocando os presentes para a continuação da

reunião, às dezessete horas. Reabertos os traba
lhos, às dezessete horas, o Senhor Presidente con
vidou o terceiro Expositor, Doutor Márcio Thomas
Bastos, Presidente do Conselho da Ordem dos
Advogados do Brasil e a Doutora Leonor de Paiva,
da OAB MulherlRJ, a tomarem assento à Mesa
dos trabalhos, para fazerem exposições sobre o
tema "Direito e Garantias Individuais", passan
do-Ihe a palavra. Após as exposições dos orado
res, fizeram interpelações à Doutora Leonor Paiva,
os Senhores Constituintes: Ubiratan Spinelli, Dirce
Quadros, Costa Ferreira, José Viana e os Partici
pantes: Terezinha Ramires Lima, Frei Alfredo e
ao Doutor Márcio Thomas Bastos, os Senhores
Constituintes: Eliel Rodrigues, Dirce Quadros,
Costa Ferreira, José Viana, Narciso Mendes e os
Participantes: Frei Alfredo, Marcos Santi e Flora
Abreu. O Senhor Presidente agradeceu a presen
ça dos ilustres expositores, convocando os pre
sentes para a reunião do dia vinte e nove de abril,
a partir das noye horas e trinta minutos, quando
estarão presentes os Senhores: Professor Antonio
Augusto Cançado Trindade e Doutor Carlos Ro
berto de Siqueira Castro. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião às dezenove horas
e trinta e cinco minutos, cujo inteiro teor será
publicado na íntegra no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte. E, para constar, eu, AIliaTo
bias, Secretária, lavrei a presente Ata que, ap6s
lida e achada conforme, será assinada pelo Se
nhor Presidente: - Constituinte Antonio Mariz,
Presidente.

Convidados/Depoentes: Dr, Márcio Thomaz
Bastos. - DI"" Leonor de Paiva.

Data da reunião: 28-4-87

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
reaberta a reunião da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais. Ouviremos hoje, em au
diência, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui
representada pelo Presidente do Conselho Fede
ral, Dr. Márcio Thomaz Bastos, e pela represen
tante da OAB---Mulher do Rio de Janeiro, DI"" Leo
nor Nunes de Paiva.

De acordo com a sistemática adotada pela Sub
comissão, ouviremos inicialmente, por dez minu
tos, a DI"" Leonor Nunes de Paíva, e, em seguida,
o Dr. Márcio Thomaz Bastos.

Dou a palavra à DI"" Leonor Nunes de Paiva,
que falará pela OAB - Secção do Rio de Janeiro,
especialmente a OAB---Mulher.

A SR' LEüNüR NUNES DE PAIVA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o tema que me traz a
esta audiência é "Direitos e Garantias Individuais".
Sobre esta parte genérica, o Dr. Márcio Thomaz
Bastos vai falar, e eu vou prender-me especifica
mente ao princípio do direito de igualdade, à iso
nomia entre o homem e a mulher.

Na história das Constituições brasileiras, desde
o tempo do Império, elas consagram o principio
da igualdade.

Em 1934, a Constituição particularizou essa
igualdade, incluindo a igualdade entre os sexos.
Este princípio é anunciado nas Constituições na
forma de "todos são iguais perante a lei". No
Direito estrangeiro é feita uma diferença entre esta
expressão "perante a lei" e "na lei". "Perante a
lei", então, significaria que a lei será aplicada a
todos igualmente, mesmo que estalei contenha
uma discriminação. E a expressão "na lei" signi
fica que a lei será aplicada para todos e o legisla-

dor, ao legislar, deve fazê-lo de forma que não
haja discriminações na legislação. Os autores na
cionais dizem que não há necessidade de fazer-se
essa discriminação entre "perante a lei" e "na
lei". Entendem eles que a expressão "perante a
lei" já significa também o princípio dirigido ao
legislador que, ao legislar ordinariamente, terá que
respeitar essa igualdade. Cabe trazer, então, tam
bém um dado da nossa História: a conquista do
voto por parte das mulheres. As mulheres tiveram
esse direito garantido em 1932 e, nessa ocasião,
a Constituição brasileirajá previa a igualdade entre
os sexos, daquela maneira genérica, ou seja,
"igualdade perante alei".

Nos debates que antecedem à concessão do
direito de voto, há um depoimento de um Depu
tado, que gostaria de ler nesta assentada. Ele diz
que a discussão na verdade não é constitucional;
que, pela Constituição, era fora de dúvida que
as mulheres tinham garantido o direito de voto;
mas S. Ex' alegava outros motivos. "Há outros
motivos", dizia ele. Estas são as palavras do então
Deputado Heitor de Souza.

"Há outros motivos. Isto importa uma inovação
a qual é hostil o sentimento comum e instintivo
no mupdo civilizado. Uma divisão natural do tra
balho e das funções se tem estabelecido, perpe
tuado e acentuado constantemente entre os dois
sexos. Ao homem são destinados a vida pública
e as funções que lhe são relativas; à mulher, per
tence á guarda e o zelo do lar doméstico e a
tarefa capital da primeira educação da infância.
Assim, a exclusão das mulheres do sufrágio não
é arbitrária; ela deriva de uma lei natural, da funda
mentai divisão do trabalho entre os dois sexos,
que é tão antiga, senão como a humanídade, mas
sem dúvida como a civilização".Então, na ocasião
da discussão do direito ao sufrágiO, o argumento
não era a constitucionalidade, era um pretenso
direito natural, e naquela ocasião, a Constituição
já previa o direito de igualdade perante a lei.

Ainda nos debatçs sobre o Código Civil,Clóvis
Bevílacqua, autor do C6digo Civil em vigor, já
dizia que a chefia da sociedade conjugal, outor
gada ao homem, não significava um menosprezo
às mulheres nem diminuia a sua capacidade, nem
eliminava o pleno exercício da sua cidadania; não
significava enfim, nenhuma diminuição das mu
lheres. Bem, o C6digo Civil é de 1916. Então,
a discussão ocorreu nessa ocasião, quando a
Constituição brasileira também já garantia o direi
to à igualdade perante a lei.

Mais de cinqüenta anos se passaram e os dou
trinadores brasileiros ainda invocavam a neces
sidade da chefia da sociedade conjugal, em fun
ção não de um direito natural, mas da harmonia
da sociedade conjugal. Para que a harmonia pu
desse existir - havia mais uma vez a expressão
"natural" -, havia a natural necessidade de que
a sociedade conjugal tivesse um chefe.

Nos últimos anos, é conhecida a participação
das mulheres na vida pública, reivindicando direi
to à igualdade. Portanto, as mulheres brasileiras,
através dos seus segmentos organizados, vêm de
monstrando que a mera existência do princípio
da igualdade, enunciado como igualdade "peran
te a lei", não bastou, tanto na nossa história de
vida cotidiana, como na Históriajurldica brasileira,
para resguardar a igualdade entre os sexos.

Há ainda uma outra discussão da doutrina jurf
dica brasileira sobre o significado de "direitos e
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garcmtias". Rui Barbosa já dizia que direito é uma
coisa e garantia é outra, que haveria necessidade
de que a Constituição, a Lei fundamental, previsse
o que seriam os direitos e o que seriam as ga
rantias.

Por outro lado, outros autores contestam esta
afirmação, dizendo que é difícil distinguir o que
é direito e o que é garantia. "Na verdade", dizem
eles, "o direito é a garantia e a garantia é o direito".

H.~ um professor da Universidade de São Paulo
que fez um quadro comparativo, segundo a divi
são de Rui Barbosa, especificando o que é direito
e o que é garantia. Então, no artigo da Consti
tuíção, que se refere à igualdade está assim: "To
dos são iguais perante a lei, sem distinção de
sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções
políticas. Será punido pela lei o preconceito de
raça". Segundo a divisão de Rui Barbosa, existiria
o direito, mas só existiria a garantia contra o pre
conceito de raça. Então, as mulheres, da mesma
forma, com relação à inclusão da expressão "na
lei" - ou seja, igualdade "perante a lei" e "na
lei" '-, têm reivindicado também que haja uma
garantia constitucional contra a burla, sobretudo
por parte das autoridades públicas, por parte do
Poder público. Reivindicam elas que a díscrímí
naçélO em função do sexo seja punida como crime
inafiançável, porque a experiência com a LeiAfon
so Arinos tem demonstrado que a mera contra
venção não tem resolvido, ou seja, não tem tido
eficácia social.

'Resta então, para nós, mulheres, a questáo da
garantia do princípio da igualdade. Sabemos, por
outro lado, que os direitos fundamentais da pes
soa humana são aqueles imprescindíveis à sobre
vivência da pr6pria pessoa. Sabemos também,
pela história do constitucionalismo universal, que
os direitos individuais surgiram com as Declara
ções do Século XVIII e surgiram no bojo de uma
reivindicação liberal. E sabemos, igualmente, que
esse individualismo não garante a eficácia social
desse princípio, não só do princípio da igualdade,
mas também dos pr6prios direitos fundamentais.
Para que esses direitos fundamentais aí incluídos
- direito à igualdade - sejam viáveis na vida
de cada um é necessária a intervenção do Pode
Púbhco na vida social. Para exemplificar, para se
garantir liberdades antes inatingíveis, é preciso
que o Poder Público interfira para garantir a todos
essa igualdade. Daí a conclusão de que deve o
Poder Legislativo legislar considerando crime ina
fiançável o preconceito em função do sexo.

Alem disso, entre essas garantias, n6s conside
ramos importante - porque existe, muito esque
cido por parte da população, da sociedade brasi
leiro -o chamado "direito de petição", que signi
fica li possibilidade de a pessoa - ai incluídos
os gIUpOS, a pessoa física, a pessoa jurídica 
solicitar através de uma petição - a origem é
o direito inglês - uma providência, ou denunciar
uma situação em que seja ferido algum direito.

Então, para nós, mulheres, é fundamental rei
víndlcar o revigoramento desse direito de petição;
não 56 o mero direito dado à pessoa, mas também
que lIS autoridades constituidas tenham o dever
da resposta. Além disso, sabemos da fragilidade
- ainda com relação às garantias - com que
a mulher vem enfrentando os problemas da vida
pública, não porque ela seja frágil em si, mas
porque os obstáculos são tão grandes que, em
função deles, n6s podemos utilizar a palavra "fra-

gilidade". Não é à-toa que as mulheres têm conse
guido algumas conquistas relevantes, quando se
organizam, reivindicam e conquistam seus direi
tos em grupo. E essa não é uma discussão que
diz respeito só a nós, mulheres, é uma discussão
que já vem sendo travada e a sua sede é a Itália,
porque, como garantia dos direitos, a Constituição
prevê o direito de ação; quer dizer, uma garantia
constitucional ligada ao Poder Judiciário. S6 a
pessoa, individualmente, ou a pessoa jurídica as
sim constituída, pode solicitar ao Poder Judiciário
a prestação jurisdicional, pode demandar, entrar
com uma ação na defesa de um interesse próprio.
Alguns grupos - como os grupos ecológicos,
os grupos das mulheres, os grupos dos negros,
os grupos dos homossexuais, os grupos dos ín
dios, as chamadas minorias enquanto poder e
não enquanto quantidade - têm, reivindicado
a prestação jurisdicional, ou seja, têm ajuizado
ações para a defesa de interesses de grupos. São
os chamados interesses difusos, que, na verdade,
não são interesesse de "a", "b" ou "c"; são interes
ses de toda a coletividade.

Nós, mulheres, estamos propondo que a Cons
tituição preveja o direito de ação dos grupos mais
desfavorecidos; que a Constituição preveja essa
possibilidade que nós, em Direito, chamamos de
legitimação; que esses grupos sejam legitimados
a entrar em juízo em defesa de interesses difusos.
E eu exemplifico. Houve uma ocasião em que
um então Presidente da República declarou 
e essa declaração foi publicada em todos os jor
nais - que "mulher e cavalo só se conhece de
pois que se monta". Na verdade, houve uma ofen
sa; várias mulheres sentiram-se ofendidas; havia
o interesse de todas nós, interesse até resguar
dado, mas não tínhamos instrumentos para ga
rantir esses direitos e interesses que foram feridos.
Tomamos, então, a iniciativa do direito de petição;
peticionamos à autoridade em questão; não hou
ve resposta, porque também a Constituição não
previa esse dever de resposta. Recorrer ao Poder
Judiciário era impossível, porque, na verdade, não
havia uma pessoa determinada que tivesse sido
lesionada nos seus direitos.

É importante para nós, mulheres, que a Consti
tuição preveja a legitimação extraordinária aos
grupos. ,

O meu tempo já está-se esgotando. Eu teria
mais algumas coisas a falar, mas, basicamente,
são estas as propostas, ou seja, que a Constituição
inclua "igualdade perante a lei e na lei", dirigindo
esse princípio da isonomia, tanto ao aplicador
da lei, quanto ao legislador; que sejam aprofun
dadas as garantias. Essas garantias seriam o direi
to de ação para os grupos e o revigoramento
do direito de petição, prevendo o dever da respos
ta. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-AMesa
entende que os debates teriam melhor proveito
se procedidos ao final da exposição do Dr. Márcio
Thomaz Bastos. r

Ouvimos, com grande satisfação, as palavras
da DI'" Leonor Nunes Paiva, que expressou a posi
ção da OAB-Mulher do Rio de Janeiro.

Ouviremos agora o Dr, Márcio Thomaz Bastos,
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados.

Desnecessário assinalar a importância que esta
Subcomissão atribyi a esses depoimentos, não
fosse a Ordem dos Advogados a grande trincheira

da luta democrática neste País, pelo papel desem
penhado no período em que sucumbiu o Estado
de Direito democrático. A Ordem dos Advogados
é credora do respeito, da admiração, do agradeci
mento de todo o povo brasileiro. Dai a relevância
que atribuímos a esses depoimentos.

Ouviremos, agora, o Sr. Presidente do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados e, em seguida,
estará aberto o debate, do qual poderão participar
também todos os presentes, através de indaga
ções dirigidas diretamente à Mesa por escrito.

Os Srs. Constituintes usarão os microfones das
bancadas.

Com a palavra, o Dr. Márcio Thomaz Bastos,
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Eminente
Presidente desta Subcomissão, eminente Sr. Rela
tor, minha prezada colega e companheira da
OAB-Mulher e da OAB-Riode Janeiro, Srs. Consti
tuintes, minhas Senhoras e meus Senhores, a
OAB, pelo seu Conselho Federal, recebeu com
muita honra o convite para comparecer perante
uma Subcomissão tão importante como esta, que
trata de direitos e garantias, a fim de prestar depoi
mento. Têm, ao longo da nossa história, da nossa
cinqi.Ientenária história, os órgãos dos advogados
um respeito supersticioso pelo Congresso Nacio
nal, para usar uma expressão de Ruy Barbosa.
De modo que quando vimos aqui nós o fazemos
com o máximo cuidado, para que não pareça
que a nossa corporação vem aqui com a preten
são de dar lições ou de impor pontos de vista.
O nosso papel aqui-dentro desta linha de humil
dade, de respeito supersticioso, como eu disse
ao Congresso Nacional, ao Congresso Constituin
te, representado por V. Ex"s reunidos neste mo
mento e neste ano, com a missão de resgatar
a cidadania brasileira - é trazer o resultado de
alguns anos de reflexão em vários congressos,
em algumas conferências de advogados a res
peito dos temas que ora se debatem e que vâo
ser incorporados à Constituição que ~enha a ser
escrita. Todos sabemos e queremos que a Assem
bléia Nacional Constituinte aqui reunida escreva
não uma Constituição liberal, não uma Consti
tuição simplesmente enunciadora de direitos,
enunciadora de garantias, eúuncíedore de obriga
ções, que defina os cidadãos como seres providos
de direitos e de deveres, mas uma Constituição
moderna. Esperamos que V. Ex'" escrevam uma
Constituição que defina o homem como inserido
no seu processo de trabalho. No grande debate
que se vai seguramente travar no plenário Consti
tuinte, entre os altos interesses do trabalho e os
interesses do capital, fazemos e formulamos o
voto de que prevaleçam os interesses do trabalho,
de modo a que tenhamos uma Constituição pro
vida de conteúdo econômico e social, capaz de
conter no seu interior os instrumentos da realiza
ção, do lançamento das bases de um regime de
mocrático no Brasil. Estamos chegando ao fim
deste século e talvez para a nossa geração esta
seja a última oportunidade de construir um regi
me democrático no Brasil, um regime que não
seja de elite, que não seja de classe média, mas
que incorpore, efetivamente, à vida econômica
e social da Nação os milhões de deserdados, de
destituidos e de despossuídos, para que se che
gue a Isso, o capítulo de que V.Ex'" fíca-am encar
é de fundamental írnportência.E é p-ecíso, então,
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que se formule uma primeira pergunta: afinal de
contas os direitos e garantias já não estão suficien
temente trabalhados e conceituados? A Dra. Leo
nora Nunes de Paiva nos disse que eles apare
ceram nas formulações redigidps no século XVIII.
Por que tanto interesse por garantias e por direitos,
se isso tudo já está escrito, já está pensado, já
está meditado, se é impossível conceituar melhor,
hoje, neste final de século xx, tudo isso que vem
sendo objeto da reflexão e do labor intelectual
de tantas gerações? É porque a questão dos direi
tos e das garantias está sendo discutida, situada
e datada no Brasil.Estamos saindo de um período
onde os direitos e as garantias foram violadas
sistematicamente, embora estivessem esculpidos
na Constituição. Estamos saindo de um período
em que a tortura foi usada, em que o desrespeito
aos direitos mais elementares da pessoa humana
foram durante certo tempo regra em que desapa
recimentos inexplicados aconteceram. Embora
tenhamos toda a conceituação do que sejam os
direitos, do que sejam as garantias, só essa noção,
só esse conceito não nos bastam para que possa
mos fazer um capítulo referente a direitos e garan
tias. No Brasil de hoje, no mundo de hoje, é funda
mentaI que o direito seja enunciado. No entanto,
m8ÍSimportante e vitaldo que isso e que as garan
tias se encontrem inseridas na Constituição. Eu
ousaria dizer a V. Ex'"que se porventura houvesse
um capítulo muito bem redigido em relação aos
preceitos e se se deixasse de lado aquilo que
precisa estar incluído na Constituição, que são
as garantias da realização desses direitos, V. Ex""
não teriam feito quase nada. Por outro lado, se
V. Ext", como nós todos temos a certeza - de
acordo com o clima que se nota no Congresso
Constituinte, de criar, de inventar o regime demo
crático no Brasil - escreverem um capítulo de
direitos e garantias em que as garantias concretas
de execução estejam fortemente entranhadas, eu
tenho a certeza de que esta Subcomissão e esta
Constituinte terão feito uma obra semelhante a
um cavalo, que durará muito tempo, que terá
no seu interior os elementos da sua permanente
renovação, permanente atualização e modemi
zação, de modo que a Constituição possa ser
durante muito tempo contemporânea das nossas
gerações. Não pensamos, evidentemente, que se
possa fazer uma formulação sintética. É preciso
que se faça uma formulação analítica, é preciso
que se escreva o capítulo das Garantias e dos
Direitos de maneira longa, de maneira pormeno
rizada, de preferência até de uma maneira exces
siva e não de maneira sintética e elegante. Exem
plos não faltam na Históriado Brasil em que capí
tulos a respeito dos Direitos e Garantias Indivi
duais foram longos, belos e sinteticamente escri
tos, mas como faltavam os mecanismos e os ins
trumentos de realização daquilo que se propug
nava nos preceitos, essas páginas desapareceram
sem ter realizado sequer um dos seus belos ideais.

Énessa linha, Sr'" e Srs. Constituintes, Sr. Presi
dente, Sr. Relator, que a Ordem dos Advogados
do Brasil, atendendo a esse convite tão honroso,
vem trazer a V. Ex" a contribuição que ela pode
oferecer e que foi o resultado de algumas refle
xões a respeito do problema e que ocorreram
em 1980, em 1963, em 1985; reflexões que foram
aprovadas nas nossas conferências e nos nossos
congressos. Por isso, posso dizer, sem medo de
errar, que elas exprimem a posição da categoria

dos advogados. Pretendo passaràs mãos do Sr.
Presidente alguns documentos que representam
esses trabalhos e essas reflexões e que são: pri
meiro, uma Ata do Segundo Congresso Nacional
de Advogados Pró-Constituintes, realizado em
Brasília,em 1985, a respeito de direitos e garantias
do ser humano; segundo, uma tese apresentada
pelo eminente Conselheiro Artur Lavigne, do Rio
de Janeiro, a respeito de direitos e garantias do
ser humano, cuja formulação é a seguinte: "Art...
- Compete à União organizar e manter o Conse
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,
com finalidade de promover o inquérito para apu
rar violações dos direitos e garantias individuais".

Outro documento diz respeito, também, aos
direitos humanos e foi apresentado nesse Con
gresso de 1985: "Direitos Humanos, Definição,
Proteção e Promoção", da lavra do eminente juris
ta Dalmo de Abreu Dallari;um outro documento:
"Os Direitos e a Informação", escrito também nes
se congresso e aprovado pelo ilustre jurista, pes
quisador e pensador pemambucano Joaquim de
Arruda Falcão. Outro documento, "Direitos e Ga
rantias do Ser Humano", subscrito pelo eminente
advogado do Estado do Rio de Janeiro Luiz Fer
nando de Freitas Santos; mais um documento:
"A Abrangência dos Direitos Humanos", obra de
um eminente jurista, advogado e professor do
Estado de São Paulo, Gofredo da Silva Teles Jú
nior. Esse trabalho foiapresentado no ICongresso
de Advogados pela Pré-Constituinte, em 1983.
E uma última tese, formulada pelo saudoso advo
gado criminalista, jurista e bravo homem público,
que sofreu na própria came os efeitos da violação
dos direitos humanos, Heleno Cláudio Fragoso,
do Estado do Rio de Janeiro, cuja tese é intitulada
"Instrumentos para a Defesa e Garantia dos Direi
tos Humanos".

Passo às mãos do Sr. Presidente, os documen
tos e peço a S. Ex" que, se possível, promova
sua distribuição entre os membros da Subcomis
são, eis que entendemos existir aqui subsídios,
não só jurídicos, mas também históricos, deextre
ma importância para o trabalho de V. Ex'"

Finalmente, queremos trazer uma última contri
buição a esta colenda Subcomissão, que são al
gumas sugestões baseadas em vários trabalhos,
baseadas em algumas constituições estrangeiras,
no próprio Projeto Afonso Arinos,no Projeto Fábio
Konder Comparato, e que não têm a pretensão
de esgotar a matéria, mas que são colocadas co
mo sugestões que parecem, ao Conselho Federal
da OAB, de extrema importância para subsidiar
o trabalho de V. Ex'" De modo que eu pretendo
encerrar a minha primeira participação neste de
bate tão honroso lendo este trabalho, que é feito
em articulados.

"Aspectos gerais - é preciso verificar e respei
tar a hierarquia intraconstitucional de normas,
fundamentada no primado da dignidade humana,
eficácia das normas constitucionais atinentes,
subjetividade jurídica das pessoas coletivas."

Artigo: "Adignidade da pessoa, baseada na
liberdade, na justiça, na igualdade e no pluralismo
democrático, é fundamento da ordem jurídica e
política". "

Outro artigo: "As normas definidoras dos direi
tos e garantias fundamentais têm eficácia ime
diata, independentemente da edição de leis ou
decretos de aplicação. E1às são interpretadas e
integradas à luz das declarações internacionais
de direitos, das quais o Brasil é signatário".

Outro artigo: "Asleis restritivas de direitos, liber
dades e garantias têm de revestir caráter geral
e abstrato, e não podem ter efeito retroativo, de
vendo as restrições limitar-se ao necessário para
salvaguardar outros direitos ou interesses consti
tucionalmente protegidos".

Um segundo capítulo referente à igualdade.
"Todos são iguais perante a lei,que punirá, como
crime, qualquer discriminação atentatória aos di
reitos humanos".

"§ 1o Ninguém será prejudicado ou privile
giado em razão de nascimento, raça, cor, sexo,
trabalho, religião, convicções políticas ou filosó
ficas, deficiência física ou mental e qualquer parti
cularidade ou condição social."

"§ 20 O poder público, mediante programas
específicos, promoverá a igualdade, removendo
os obstáculos que impeçam ou dificultem sua
plenitude e facilitando a participação de todos
os cidadãos na vida política, econômica, cultural
e social."

DI-Infonnação e Participação
Art. O Estado não poderá operar serviços

de informações sobre a vida particular das pes
soas, convicções filosóficas ou políticas, filiação
partidária ou sindical, fé religiosa, salvo quando
se trate de processamento de dados estatísticos
não individualmente identificáveis.

Art. Qualquer pessoa tem direito de tomar
conhecimento do que constar a seu respeito nos
registros de entidades particulares ou públicas,
ainda que policiais ou militares, e de exigir a retifi
cação de dados incorretos ou inverídicos.

Art. Todos os cidadãos têm direito de parti-
cipar da vida política e da direção dos assuntos
públicos do País, diretamente ou por intermédio
de seus representantes eleitos.

W - Acesso à Justiça

Art. A todos é garantido o acesso aos juizes
e tribunais na defesa de seus interesses.

§ As entidades públicas e privadas têm
acesso aos juízes e tribunais para defesa de inte
resses transindividuais que se incluam entre os
seus fins.

Art. As decisões judiciais serão motivada
e publicadas, excluído qualquer julgamento secre
to ou desprovido de motivação, podendo a lei
limitar a publicidade apenas às partes interessa
das nos casos exigidos pelo interesse público.

Art. Ao preso ou detido, mesmo em regime
de incomunicabilidade, é assegurado reunir-se re
servadamente com seu advogado.

Art A lei assegurará aos acusados ampla
defesa, e os recursos a ela inerentes. A instrução
criminal será contraditória, assegurados os res
pectivos instrumentos ao réu pobre, entre os quais
audiência com o advogado antes do interroga
tório e acesso aos meios de prova, com acompa
nhamento de perícias e cumprimento de preca
tórias.

v - Garantias

Art. Dar-se-á habeas data ao legítimo inte-
ressado para assegurar os direitos tutelados no
art...

Art Conceder-se-á mandado de segurança
para defesa de direito ou interesses líquido e certo
violado ou ameaçado de violação por ato ilegal
ou abusivo do ooder público.
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~. O mandado de segurança será admissível
contra atos de agente de pessoa jurídica de direito
privado, quando decorrente do exercício de atri
buições do poder público.

g A lei regulará as hipóteses em que o man-
dado de segurança pode set impetrado individual
mente, na defesa de interesses coletivos.

Art. Qualquer pessoa física ou jurídica do-
mic:i1iada no Brasil é parte legitima para propor
ação de desconstituição ou de proibição da prá
tica de atos do poder público, ou de entidades
controladas pelo poder público, os quais, embora
formalmente regulares, são considerados lesivos
ao patrimônio público, aos bens de uso comum
do povo, aos bens de reconhecido valor artístico.
estético, ou histórico, aos interesses dos consumi
dores ou ao equilíbrio ecológico.

§ A lei atribuirá um prêmio pecuniário ao
autor, em caso de procedência da demanda, ex
cluída a sua condenação nos ônus da sucum
bência.

Art. Todo cidadão tem o direito de exercer
subsidiariamente a ação penal contra qualquer
agente, funcionário ou autoridade pública, magis
tredo ou membro do poder legislativo, caso o
representante do Ministério Público deixe de exer
cê-Ia ou se recuse a fazê-lo no prazo fixado em
lei.

Esta a contribuição, Sr. Presidente, que enten
demos, com toda a humildade, conveniente trazer
ao .:nto escrutínio desta egrégia Subcomissão.
Muito obrigado. (Palmas.)

ClSR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos ao período dos debates.

C:oncedo a palavraao Constituinte Ubiratan Spi
neUi.

O SR. CONSTITGlNTE UBIRATAN SPINELLI
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
Srs. Expositores, a Dr' Leonor de Paiva defendeu.
ao discorrer a respeito da isonomia entre homem
e mulher, considerar-se crime inafiançável a dIS
criminação contra a mulher, devido à sua fragili
dade, a sua dificuldade de enfrentar o dia-a-dia.
o mundo moderno. Mas não é tanto assim. Hoje
a mulher está galgando o seu lugar ao sol, está
competindo ombro a ombro com os homens.
em todos os setores da vida econômica e política.
Não .entendí uma proposição de V. S', quando
se referiu à ação de grupos dos menos favore
cidos, das minorias raciais. Gostaria que V. S' ex
plicasse melhor esse ponto. Parece-me que V.
S' deu a entender que as mulheres, grupos raciais.
indios, negros são marginalizados. Acho que nos
sa Subcomissão tem a finalidade exatamente de
fazer com que a Constituição dê igualdade a to
dos. Já discutimos aqui até problemas de outros
países, como o apartheid, da África do Sul. Não
queremos que o assunto seja posto em termos
de castas. Por outro lado, ninguém melhor do
que a mulher tem o direito de govemar os nossos
filhos. A mulher tem que cuidar do lar, dos filhos
e nào deve esquecer-se disso

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) -'-- Con
cedo a palavra à Drt..Leonor Nunes de Paíva

A SR' LEONOR NUNES DE PAIVA - Em pn
melro lugar, não disse que as mulheres são fra
geif:..Ao contrário, os obstáculos impostos à mu
lher para que ela participe da vida pública e que
procuram tomá-la frágil Mas ela não é frágil. O

segundo ponto, o ponto central, embora ainda
tivesse alguns outros reparos a fazer, é que na
realidade do cotidiano não é bem verdade que
as mulheres tenham galgado todos os espaços.
Cito só um exemplo...

O SR. CONSTITGlNTE UBIRATAN SPINELLI
- Permita-me. Eu disse que elas estão galgando
na política, na economia. Em muitos casos, as
mulheres estão acima dos homens.

A SR' LEONOR NUNES DE PAIVA - Descul
pe-me, mas entendi V.Ex"dizer que as mulheres
já haviam galgado; então, ia citar dados não ape
nas da nossa realidade, mas da nossa legislação,
que demonstram justamente o contrário.

Quanto à questão da legitimação extraordiná
ria, devo esclarecer que para uma pessoa poder
demandar em juízo precisa estar legitimada. E
essa legitimação dá-se em decorrência da lei. A
primeira lei que legitima é a Lei Magna, a Consti
tuição, que no capítulo dos Direitos e Garantias
assegura o direito de ação. E depois vem a regula
mentação pela leiordinária, o Código de Processo
Civil. Por essa regulamentação, somente para de
fender interesses da própria pessoa, seja elajurídi
ca, seja física, é possível demandar em juízo,
tirando daí, também, a Ação Popular que visa
a desconstituir o ato da autoridade pública. A ino
vação consiste na defesa de interesses difusos,
como a própria palavra diz. Esses interesses não
se referem a uma pessoa deterrnínada, mas a
toda uma coletividade. Por exemplo, a questão
ecológica, a questão da mulher. Para que exista
também esse direito de ação, essa legitimação
aos grupos, é necessário que exista alguma coisa
que seja ferida, que não é especificamente o inte
resse da Maria ou do João, da empresa A ou
B.É o interesse de um grupo, de uma coletividade;
por isso mesmo, são chamados de interesses di
fusos. E esses interesses difusos são violados jus
tamente quando ocorre uma discriminação, sem
que haja uma correlação entre A ou B, entre a
pessoa que discrimina e a pessoa discriminada,
enquanto pessoas; que se possa determinar que
foi Maria a discriminada e o João o discriminador;
foi o Poder Judiciário que discriminou, foi o Poder
Legislativo. Enfírn, em todas as situações em que
existisse concretamente a violação desse direito
de igualdade, previsto na legislação, sem que essa
violação se concretizasse numa situação ínterpes
soai e em conflito ínterpessoas, e sim um conflito
intercoletividade, que se assegura aos grupos o
direito de acionar a Justiça para ver reparada
e chama de legitimação extraordinária aos grupos
desfavorecidos na defesa de interesses difusos
Não sei se respondi à pergunta de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra à Constituinte Dirce Tutu Quadros.
Apenas no interesse da maior partícipação dos
que aqui se encontram, lembro as normas estabe
lecidas para esta fase dos nossos trabalhos: as
intervenções devem durar no máximo, três minu
tos e os debatedores devem utilizar igual prazo.

A SR' CONSTITUINTE DIRCE TGTU QUA·
DROS - Pertenço à Casa do Povo, somos todos
aqui representantes ao povo, composto da mato
ria de mulheres. Acredito que estamos na faixa
de cinqüenta e quatro por cento. Sou uma das
vinte e seis mulheres eleitas. De forma que discn
minação é um grande interesse meu. Não tenho
nada especifico a perguntar a V.S', somente gos·

taria de doar-lhe o meu tempo e dar-lhe oportu
nidade de se desdobrar um pouco mais, porque:
achei que o tempo dos expositores foi muito curte.
para que se explicasse melhor a nós. Na sua op'·
níão, por exemplo, quais sáo realmente, as príon
dades com relação à discriminação etc.?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra a Sra. Leonor Nunes de Paíva.

A SR' LEONOR NUNES DE PAIVA - Acho
que vou aproveitar esse tempo para ler as propos
tas que tenho em mãos, não em forma de articula
dos, mas em forma de conclusão.

Os direitos fundamentais da pessoa humana
devem decorrer da soberania popular. Os direitos
e garantias da pessoa humana não são meras
declarações. Cabe ao Poder Público tomar medr
das políticas, econômicas, sociais e educacionais
que garantam a eficácia social desses direitos.
O direito de igualdade deve ser previsto perante
e na lei.A discriminação será punida por lei como
crime inafiançável. O direito de petição para todas
as pessoas físicas, jurídicas ou grupo de pessoas
deve ser revigorado, estabelecendo-se o dever de
resposta. O direito de ação deve ser permitido
aos grupos desfavorecidos e interessadosna defe
sa dos chamados interesses difusos. A Consti
tuição deve explicitar que as discriminações posí
tivas não ferem o princípio da isonomia. Quanto
a esta última proposta, não tive tempo de me
estender sobre ela na minha fala. Em decorrência
da existência do princípio da igualdade na Consti
tuição, toda medida que se tome em favor da
eliminação da discriminação, em alguns setores
da vida pública, e até mesmo da vida privada.
é chamada de inconstitucional, justamente por
que fere o princípio da igualdade. Então, posso
até trazer um exemplo para a nossa categoria
de advogados, com um fato concreto ocorrido
durante a instalação da Comissão Feminina OAB
Mulher. A própria ONU - não somos nós que
estamos dizendo isso aqui agora - tem uma
Convenção para a eliminação de todas as formas
de discriminação e prevê o que se chama díscrí
minação positiva, ou seja, toda medida que o Po
der Público tome, inclusive essa medida legislativa
em função de eliminar as discriminações, não
pode ser considerada inconstitucional. Voltando
ao exemplo da OAB-Mulher: levantaram alguns
advogados a preliminar de que a existência da
OAB-Mulher era inconstitucional, porque a igual·
dade era para todos e que se existia OAB-Mulher
deveria existi~ OAB-Homem. Esse foi um aspecto
da questão que trago para minha categoria, por
que foi uma experiência vivida por mim. Ela ío,
impugnada por advogados, colegas meus de
Conselho - sou Conselheira da Ordem no Rio
-levada até o Conselho Federal, onde está sendo
estudada. O nosso argumento foi no sentido de
as chamadas discriminações positivas não po
dem ser consideradas inconstitucionais, porque
são instrumentos para que justamente esse prin
cípio da igualdade seja respeitado e tenha eficacia
social.

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

o SR. CONSTITGlNTE ELIEL RODRIGUES 
Dirijo-me ao Dr. Márcio Thomaz Bastos. expres
sando a minha satisfação de ouvi-lo e à Dr' Leonor
de Paiva. Gostaria de ouvir detalhes do trabalho
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das sugestões que V. Sa. nos apresentou nesta
tarde. Aprimeira delas dizrespeito - não entendo
bem, não sou advogado, sou engenheiro civil 
ao significado da redação de um parágrafo de
determinado artigo que diz o seguinte: "A lei atri
buirá um prêmio pecuniário ao autor..." - este
autor está propondo uma ação de desconstituição
ou de proibição da prática de atos do Poder Públi
co, pelo que estou entendendo - '"

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - É uma
Ação Popular.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGQES 
"...em caso de procedência de demanda, excluída
a sua condenação nos ônus da sucumbência".
Como seria neste caso melhor explicitado esse
prêmio pecuniário?

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Eminente
Constituínte, acredito que isto se explique facil
mente à luzdo que seja a sucumbência. A sucum
bência é aquele honorário em que a parte vencida
é obrigada a pagar à parte vencedora. Então, um
aspecto que desestimula extrema e fortemente
as pessoas que pretendem entrar com uma Ação
Popular, ou seja, uma ação para desconstituir,
tal como definido aqui, determinadas situações
provenientes de ato do Poder Público, é a possibi
lidade de, perdendo a ação, pagar os honorários
do advogado da parte contrária, os honorários
do advogado do Poder Público. Então, o que se
faz aqui é excluir a condenação na sucumbência
daquela pessoa que pensa em entrar com uma
!v;.ãoPopular contra ato que ela considera lesivo
ao patrimônio público, aos bens de uso comum
e aos bens de reconhecido valor artístico, estético
ou histórico. Além de excluir a condenação na
sucumbência, também se atribui um estimulo,
ou seja, fixa-se uma espécie de prêmio pecuniário,
uma espécie de retribuição para aquela pessoa
que entrar com uma ação e tiveressaaçãojulgada
procedente, na defesa de alguns desses valores
que foram defendidos no artigo. Então, a pessoa
fica liberada da sucumbência; ela não corre o
risco de ter que pagar os honorários do advogado
do Poder Público e, ao mesmotempo, estimula-se
o cidadão por outra maneira, estipulando, por lei
ordinária, um prêmio pecuniário para o caso de
a ação dele ser julgada procedente.

O SR. CONSTITQINTE EUEL RODRIGQES 
Esse prêmio seria pago por quem?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Segura
mente, pelo Poder Público que tenha praticado
o ato impugnado. Seria quase que - V. Ex"não
conhece muito a linguagem de advogado - um
reforço da sucumbência. O advogado daquele
que propõe uma ação popular e ganha a ação
é remunerado pela parte contrária, pelo Poder
Público. Isto seria uma espécie de reforço da su
cumbência, ou seja, um reforço de estimulo para
que as pessoas que se sintam em condições de
enfrentar o Poder Público, quando ele atinge al
guns bens de uso comum, de reconhecido valor
ou os interesses dos consumidores ou ainda o
equilibrio ecológico, enfim, para que as pessoas
se sintam mais estimuladas para exercitarem o
direito de cidadania: ir ao Poder Judiciário e pedir
a desconstituição de determinado ato do Poder
Público.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES _
Agora está claro. Uma outra pergunta que está
gerando dúvida é sobre o acesso à Justiça, quan
do V. Sa. propõe que a todos é garantido o acesso
aos juizes e aos tribunais na defesa de seus inte
resses. Isto na realidade não está acontecendo?
Não se tem acesso hoje à Justiça comum?

O SR. MÁRao THOMAZ BASTOS - Esta é
aquela norma constitucional que se chama de
enfatização, para que a Constituição diga, no capí
tulo dos Direitos e Garantias, que todos têm aces
so aos juizes e tribunais na defesa de seus interes
ses. O que se pretende dizeré que se tenha acesso
concreto e não apenas o acesso formal que todas
as pessoas têm.

Há um artigo aqui em baixo que explicita me
lhor esse assunto. Em todas as Constituições do
Brasil, parece-me que desde a de 1934, se diz
que a pessoa que tiver de litigar, o réu pobre,
terá direito à advogado do Estado. Sucede que
isto na prática é absolutamente formal, porque
hà diferença, em termos de realidade, entre o
réu pobre e o réu rico, aquele réu que pode con
tratar um advogado e fazer as despesas neces
sárias à completude de sua defesa, é brutal. O
que se vê na advocacia criminal, com toda a leal
dade - sou um advogado criminal - é que o
réu pobre tem um contato puramente formal com
o seu advogado. O contato é feito depois que
ele já foiinterrogado pelo juiz.Quando ele é acusa
do de um crime e há uma testemunha que mora
em uma outra comarca, ele não tem condições
de fazer com que o seu advogado vá até àquela
comarca para assegurar a plenitude de sua defe
sa. Por isso é que se diz que "a instrução criminal
será contraditória". Este é um princípio, digamos,
formal: ninguém pode ser condenado sem uma
instrução contraditória, o que significa, sem que
a prova seja colhida na sua presença e de seu
defensor. Explícita-se mais um pouco: "...assegu
rados os respectivos instrumentos ao réu pobre
entre os quais a audiência com o advogado antes
do interrogatório e acesso aos meios de provas,
com acompanhamento de perícia e cumprimento
de precatórias". Ou seja, o Estado não deve dar
ao réu pobre apenas formalmente o direito de
defesa. Ele tem que dar concretamente, com to
dos os instrumentos, para que o réu, rico ou po
bre, efetivamente possa proceder a sua defesa.
O artigo "a todos é garantido o acesso a juizes
e tribunais na defesa de seus interesses", é uma
conclamação para que o Poder Judiciário efetiva
mente, na grande estruturação que vai promover
a futura Constituinte, na fisionomia que ele deve
apresentar nesta Constituição - seja acessível
a todas as pessoas; que a justiça não seja cara,
lenta e distante do povo, como hoje.

O SR. CONSTITQINTE EUEL RODRIGQES
Esse artigo asseguraria, de acordo com seu con
ceito, seu parecer, seu pensamento, a situação
que estamos buscando?

O SR.MÁRao THOMAZ BASTOS- Não pen
so que só esse artigo seja o suficente. O Poder
Judiciário no Brasil precisa ser profundamente
reforrnulado, Com todo o respeito que se tem
pelo Poder Judiciário, na verdade, em toda a histó
ria do Brasil ele nunca se assumiu como um Po
der, e para que ele se assuma como Poder é
preciso dar-lhe condições para isso. Não acredito
que umasimples norma vá, como uma varinha

de condão, criar condições para que todos te
nham acesso àjustiça. Ela é uma norma de eníetí
zação, é uma norma para dizera vontade da Cons
tituição, mas tem que ser complementada por
outras normas ínstrumentadoras, e a mais impor
tante delas é o conjunto de normas referentes
ao Poder Judiciário.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Dirijo-me agora a Dr' Leonor Nunes de Paiva.
Colocados na Constituição os artigos referentes
à igualdade aqui proposta - "todos são iguais
perante a lei, que punirá como crime qualquer
discriminação atentatória aos direitos humanos";
"ninguém será prejudicado ou privilegiado." "O
poder público, mediante programas específicos,
promoverá a igualdade, removendo os obstáculos
que impeçam ou dificultem sua plenitude e facili
tando a participação de todos os cidadãos na
vida política, econômica e cultural... isso viria ao
encontro dos anseios da participação das mulhe
res dentro do que S. S' nos falou há pouco? Isto
por si só garantiria esses direitos?

A SR" LEONOR NUNES PAlVA - Acho que
sim. Com a inclusão da expressão "perante a lei",
há a possibilidade de viabilizar a eficácia juridica
desse principio. Na medida em que as discrimi
nações existam, está ligada com aquela chamada
discriminação positiva. Quer dizer, programas es
pecíficos. Por exemplo: as delegacias especiali
zadas de mulheres teriam um programa especí
fico, por parte govemamental, com vistas à elimi
nação de uma situação de desigualdade que a
mulher enfrenta no que diz respeito à violência.
Então, acho que atende sim, está incluído na pro
posta que faço à elaboração de programas. Mas,
dentro da nossa visão de direitos fundamentais
da pessoa humana, não naquela visão individua
lista e liberal, esses direitos não terão eficácia se
o poder público não tomar medidas que possibi
litem que eles existam também.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
obrigado. Dr, MárcioThomaz Bastos, uma última
pergunta, sobre o que a Dr' Leonor Nunes de
Paiva se referiu de relance, "mediante programas
específicos promoverá a igualdade". S. S' já se
referiu que um desses programas seria a delega
cia especializada. Poderia V. S' enumerar mais
alguns detalhes? Achei bem interessante esse §
2" que diz: para remover os obstáculos que impe
çam e dificultem esse trabalho da participação
de todos na vida pública. Que outros programas
deveriam ser viabilizados?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Imagino
que possamos pensar em alguns. Só queria dizer
que a Dr' Leonor Nunes de Paivatinha de concor
dar com isto, até porque a redação final dessa
proposta foidada por uma mulher. Mas os progra
mas específicos, por exemplo, em relação à discri
minação do trabalho, à discriminação por defi
ciência física são programas relativamente fáceis
de se imaginar, de integração dessas minorias
- não quantitativas mas qualitativas - numa
vida democrática de acesso a todos os bens da
vida. Seriam programas que podemos imaginar
facilmente, por exemplo, de integração de defi
cientes físicos, ou mentais, facilitando-lhes traba
lho. Seriam, as delegacias da mulher, a proibição
a normas estimuladoras ao pleno emprego de
algumas dessas categorias, que estivessem preju
dicadas, levando às indústrias algum tipo de estí-
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mula" para que desfizessem essas diferenças. Coi
sas como essas, imagino que é assim que se
pode entender programas específIcos.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Muito
obrigado. Agora, uma pergunta sobre assunto que
não c:onsta do esquema do trabalho apresentado,
mas que diz respeito à nossa Subcomissão de
Direitos e Garantias Individuais: o que pensa a
Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive a sua
secção feminina, acerca do problema do aborto
indiscriminado?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Esse é
um tema que entendo daria para fícarmos deba
tendo muitas horas. Porque são tantas e tão fortes
as mobilizações que esse assunto provoca - mo
bilízações de ordem emocionais, morais, religio
sas,jurídicas - que vou limitar-me a dar a posição
da Ordem dos Advogados do Brasil, tal como
ela SE! encontra, a não ser que resolvamos apro
funder essa discussão. Já foram apresentadas,
várías vezes, nas conferências nacionais da Or
dem, teses que propõem a discriminalização, em
certas situações, do aborto. Na conferência de
Florianópolis e na de Recife, isso aconteceu, e
a conferência nacional não chegou, em nenhuma
dessas vezes, a se pronunciar. Então, não temos
uma posição da Ordem dos Advogados do Brasil
a respeito de tomar o aborto um fato não crimi
noso no Brasil. De modo que este é o último
dado que tenho. Na penúltima conferência nacio
nal, realizada em Recife, onde votavam os Presi
dentes de Seccionais, houve uma proposta de
adiamento da dicussão - artifícioregimental nas
conferências nacionais quando não se quer deba
ter urna tese muito polêmica - vencedora por
vinte e quatro votos contra dois. Então, duas Sec
cionais queriam que o assunto fosse debatido,
e as outras vinte e quatro endenderam que não
era o caso de se debater essa questão da díscrímí
nalização do aborto.

A SR"LEONOR NUNES DE PAIVA - Embora
a Ordem não tenha ainda, como disse o Dr. Már
cio Thomaz Bastos, tomado uma posição, isso
não signifIca que as advogadas - particularmen
te as do Rio de Janeiro - não tenham discutido
a questão. Nós a temos discutido no sentido de
que o aborto é uma questão de saúde, deve ser
discutido no bojo maior de matéria concernente
à saúde, garantindo à mulher a opção pela mater
nidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Conti
nuando nos debates, vamos intercalar uma inda
gação dos participantes não Constituintes. A inda
gaçãc,vem do FreiAlfredoe é dirigidaà Dr' Leonor
Nunes de Paiva e ao Dr, Márcio Thomaz Bastos.
O Frei Alfredo é Coordenador Nacional da Pasto
ral dos Pescadores, vinculada à CNBB de Recife,
Pernambuco. A pergunta diz respeito ao direito
da mulher pescadora de embarcar, de pescar em
alto-mar, direito à livre associação do pescador.
A questão está resumida nessas duas proposi
ções.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Conheço
o trabalho, muito profundo e muito brilhante, que
vem sendo realizado pela Comissão de Direitos
Humenos da OAB de Pernambuco, inclusive
abrangendo um leque, um arco muito extenso
de assuntos. De modo que respondo dizendo,
com todo o desconhecimento da especifIcidade

da prática e do ofício do pescador, que acredito
que a resposta seja afIrmativa, no sentido de não
dever haver essas restrições.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a Dr' Leonor Nunes de Paiva.

A SR" LEONOR NUNES DE PAIVA - Neste
caso, só posso endossar as palavras do Dr,Márcio
Thomaz Bastos e com elas concordar.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Nobre
Dr. Márcio Thomaz Bastos, somos a favor dos
direitos individuais e humanos em toda a sua ple
nitude. V. S" disse, há poucos momentos, que
é criminalista, e eu gostaria de fazer uma pergunta
com referência à área criminal. Parece-me que
a Lei Fleury dá direito a que o cidadão cometa
um crime e, não sendo preso nas 24 horas seguin
tes, comparecer a uma delegacia e não ser preso.
Parece-me que esta lei incentiva o crime. O crimi
noso deve ser preso a qualquer hora. Está V.Ex"
de acordo com que esta norma permaneça na
futura Constituição?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Estou.
Acredito - e isto já foi dito muitas vezes - que
as únicas coisas de ruim que a Lei Fleury tem
são o nome e a origem. Ela surgiu casuistica
mente, para permitir que um delegado extrema
mente ligado à tortura, e que, em função disto,
respondia a vários processos de júri, em São
Paulo, permanecesse em liberdade depois de pro
nunciado. Fora a origem e o nome, ela, na verda
de, representa um avanço em termos de processo
penal. A Lei Aeury introduziu, na legislação pro
cessual penal brasileira, o princípio universal de
que todo o mundo é inocente até que tenha a
sua culpa provada. O que VIgorava no Brasil, em
certas áreas penais e processuais penais, antes
da LeiFleury,era o princípio inverso:Todo mundo
é culpado até que prove a sua inocência. Com
a Lei Fleury, que diminuiu os casos de prisão
provisória e a deixou apenas para as específíci
dades da prisão preventiva, o Brasil entrou no
século XX em matéria de processo penal e de
dogmática de processo penal. O que existe é uma
grande mistura das coisas, quando se tenta resol
ver as questões econômicas e sociais com uma
legislação de pânico, repressiva e moralista. Não
se vai, nem com a pena de morte, nem com
a abolição da Lei Fleury, nem com a exacerbação
das penas, resolver o problema da criminalidade
no Brasil. Quando temos, no nosso horizonte, os
sinais ameaçadores de uma recessão, acredito
que o Brasil tem de se preparar para um aumento
de criminalidade, como aconteceu em 1983, épo
ca em que o Brasil foi ao FMI - no Governo
Figueiredo - e se submeteu a uma política de
recessão, para fazer saldo no balanço de paga
mentos. É evidente que a favela, no pleno empre
go, é uma coisa, mas, na recessão, é uma fonte
de criminalidade. Suponho que as causas mais
fundas do crime não são a falta de repressão,
de violência, de pena de morte. Acredito que o
Poder Judiciário e uma policia reestruturados, hão
de, seguramente, diminuir a criminalidade. Mas
não creio que endurecendo as leis, jogando-as
para trás, em termos do processo penal, como
seria o caso da revogação da Lei Fleury, se possa
combater a criminalidade. Nos termos em que

V.Ex"enfoca a criminalidade, seria fundamental
para o Brasil a reestruturação do Poder.Judícíáno.
Não podemos ter uma resposta lenta ao ponto
de, se os tribunais do júri de São Paulo trabalhas
sem todos os dias, fazendo um julgamento, levar
mos dezenove anos para pôr a pauta em dia.
E todos nós sabemos que hoje, em São Paulo,
quando alguém comete um crime de homicídio,
só vai ser julgado, provavelmente, se tudo correr
normalmente, depois de cinco anos do seu come
timento. Isto, sim, é um estimulo à impunidade.
Cria-se aquela sensação de anomia, de impuni
dade que, acredito, seja um fator de criminalidade.
Se tivermos uma resposta firme do Poder Judiciá
rio, criminal, acredito que haverá uma diminuição
da criminalidade. Mas não acredito na revogação
da Lei Fleury como um dos mecanismos capazes
de chegar a este nosso desejo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Temos
observado que a sociedade não aceita o fato de
alguém assassinar uma pessoa, desaparecer du
rante vinte e quatro horas e depois voltar às ruas.
Observamos, repito, principalmente no meu Esta
do, a condenação do povo dizendo que não existe
justiça. Parece-nos até que muitos assassinos fa
zem um contrato antecipado. Procuram um advo
gado, dizendo que vão cometer um crime e, de
pois de 'vinte e quatro horas, aparecem e não
recebem mais a condenação. Por este motivo fa
zemos esta pergunta.

O SR. CONSTlTClINTE MÁRCIO THOMAZ
BASTOS - Estou de acordo com V. Ex" O fato
de a pessoa ficar solta durante muitos anos, de
pois de ter cometido um homicídio, leva a popu
lação a descrer na justiça e enfraquecer o fator
de intimidação que a pena deve ter. Se tivéssemos
um Judiciário de resposta rápida, em que a pes
soa não flcasse cinco anos solta, mas apenas
seis meses, e depois fosse julgada e presa, assim,
teríamos um forte fator de dissuasão da crimina
lidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de conceder a palavra ao próximo debatedor,
creio oportuno fazer um registro. Primeiro, a pro
pósito da intervenção do Frei Alfredo, que repre
senta a Coordenação Nacional da Pastoral dos
Pescadores. A questão foi colocada de forma su
mária, mas isto não invalida,em absoluto, o tema,
sobretudo, porque a entidade que ele representa
está pleiteando desta Subcomissão a oportuni
dade de ser ouvida aqui, quando, naturalmente,
serão aprofundadas essas questões. Por isso, que
ro registrar a presença entre nós da Coordenação
Nacional da Pastoral dos Pescadores, com sede
em Recife. Registro igualmente a presença do
grupo 'Tortura: Nunca Mais", representado pelos
Sr" Flora Abreu, Presidente, e pelo Sr. João Luís
de Morais, Diretor. Essa entidade pleiteia, de igual
modo, uma audiência nesta Subcomissão. Devo
acrescentar que dentro do cronograma a que es
tamos vinculados por força regimental, procura
remos, por todos os meios e modos, abrir espaços
para que entidades tão representativas possam
trazer seus depoimentos e discutir os temas que
interessam de maneira tão signifIcativa à socie
dade brasileira.

Com a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Dr, Márcio e Dr' Leonor: é com
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·muIa satisfação que estamos presenciando esses
quettionamentos, porque visam a proporcionar
lTIllior estabilidade e segurança ao povo brasileiro
na sociedade em que vive. Com relação à DI'"
Leonor, que falou sobre o direito da igualdade
da mulher, aplaudimos bastante a iniciativa, por
que temos sempre defendido essa igualdade. Há
muitos homens que ficam preocupados com a
igualdade da mulher. Não vejo a questão desse
ànguIo. Encaro com muita simpatia a igualdade
da mulher na sociedade. E faço certas conces
sões, que outros não fazem, ao dizerque a mulher
já assumiu a igualdade e que tem de assumir
também todos os riscos e responsabilidades que
o homem assume. Entendo que a mulher é mere
cedora e digna de uma participação totaIde igual
dadecom o homem na sociedade. Fico revoltado
quando vejo uma mulher que trabalha em banco
ou em qualquer repartição ser despedida a pre
texto de ter ficado grávida e de estar dando proble
ma. De igual forma, após ter a criança, no período
de licença, coloca-se outra pessoa no lugar, e
na volta não há mais emprego para ela. Isso é
uma aberração, é um desrespeito aos direitos hu
manos, principalmente no concemente à mulher.
Precisamos dar totâl apoio aos movimentos da
mulher, porque na hora em que a mulher se sentir
segura, tranqüila, na sociedade, acredito que mui
to maior será a tranqüilidade e a segurança do
homem. Istó porque um depende do outro, um
complementa o outro. Um homem não pode dizer
que não necessita da mulher, tampouco a mulher
pode dizer que não necessita do homem, porque
ambos se complementam. Daí a razão do meu
elogio, porque estou de pleno acordo com as
reivindicações apresentadas pela DI'" Leonor, em
nome da OAB-Mulher do Riode Janeiro.

Com relação ao Dr, Márcio, gostaria apenas
de tecer alguns comentários. Diz-se aqui: "Nin
guém será prejudicado ou privilegiado em razão
de nascimento, raça, cor, sexo, trabalhos, religião,
convicções políticas ou filosóficas, deficiência físi
ca ou mental e qualquer particularidade ou condi
ção social". Gostaria de lembrar à OAB- tam
bém sou membro da OABdo Maranhão - como
sugestão, que se colocasse também "idade". Por
que vemos, com tristeza, pais e mães de familia,
ao atingirem seus 45 anos, não poderem mais
fazer um concurso. Ninguém mais quer admi
ti-los, porque acham que as suas forças já estáo
em decadência, e, como tal, não interessa. O que
interessa é a juventude.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Estou
de pleno acordo com V.Ex"

O SR. CONSill(JiNTE COSTA FERREIRA 
Aqui também foi abordada a questão do aborto,
e a DI'" Leonor falou rapidamente sobre o assunto,
assegurando que a mulher tem de ter direito à
matemidade. Sou totalmente contra a prática do
aborto, exceto naqueles casos previstos na legisla
ção especifica, como, por exemplo, o caso de
uma gravidez tubária, que pode levar a mulher
a perder a vida, ou, então, no caso de estupro,
pois, sendo a mulher casada e o marido sabedor
do ocorrido, o fato pode causar problema. Nesses
casos, entendoque deve ser feito,mas com assis
tência médica, com todos os cuidados c1inicos,
para que a mulher não corra maiores riscos. Exce
to esses casos, acho que o aborto é prejudicial
à mulher e, como tal, se ela concebe, ela tem
de dar à luz a uma vida gue deve ser protegida

desde a sua concepção até o nascimento. Apesar
de o ilustre Presidente da OAB ter dito que em
Recife, por maioria, esse assunto ficou sobres
tado, entendo que não se deve fugir dele. Temos
de trazê-lo logo à discussão, a fim de que se
resolva esse problema, e não se fique por trás
das portas e dascortinas, querendo acender uma
vela a Deus e outra ao diabo. Isso não se pode
fazer. Temos que nos definir. Acho que a saúde
da mulher está acima de tudo. Se queremos igual
dade para a mulher, queremos protegê-Ia e dar
total suporte para que tenha ampla liberdade na
sociedade, não nos podemos tomar covardes, a
fim de agradar uma minoria qualquer, e dizerque
somos a favordo aborto, quando isto é prejudicial
à mulher. Gostaria de ouvir a opinião, acerca do
assunto, dos insignes debatedores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra a DI'" Leonor Nunes de Paiva.

ASR' LEONOR NUNES DE PAlVA - Gostaria
de dizer que prejudicial à saúde da mulher são
os abortos praticados de forma clandestina, utílí
zando-se os métodos mais nocivos à saúde da
mulher. Dado o fato de o aborto ser crime, não
se têm estatisticas, porque a situação não é decla
rada. Em 1980, foi feita uma pesquisa sobre se
qüelas de abortamento, sem entrar na particula
ridade, se era clandestino ou não. Por essa pes
quisa verificou-se que 2% dos leitos das matemi
dades públicas, da rede do INAMPS, eram ocupa
dos por mulheres que procuravam esses hospitais
com seqüelas de aborto. Em virtude deste núme
ro significativo, a inferência que se pode tirar dai
é que esses abortos eram, no processo inicial,
praticados pela própria mulher, das maneiras
mais diversas. A pesquisadora, então, em conver
sas particulares com as mulheres entrevistadas,
pôde perceber que os processos eram os mais
espúrios. Eram as agulhas de tricô introduzidas
no útero, talo de mamona, as curiosas, etc. Quer
dizer,os fatos - ai não estou entrando em valora
ção alguma, simplesmente na realidade - têm
demonstrado que criminalizar o aborto é muito
mais prejudicial à saúde da mulher do que haver
uma orientação, do que o aborto praticado na
rede hospitalar pública por médicos, com acom
panhamento de psicólogos, com apoio da enfer
magem; está sendo muito mais prejudicial, no
momento, o aborto ser crime do que não ser.

O SR. CONSillUINTE COSTA FERREIRA 
Gostaria de voltar ao assunto. E por que não os
órgãos interessados em dar maior proteção à mu
lher? Sabe-se que o aborto é decorrência de con
junções camais clandestinas; depois de a mulher
achar-se grávida, ela não tem a coragem de con
fessar aos pais etc. Então, ela recorre a esses
meios espúrios, altamente nocivos à saúde. Mas
não justifica que se libere para que elas possam
cometer o aborto com toda assistência. Exceto,
no meu entender, os casos que a lei prevê. Seria
melhor se as entidades interessadas na proteção
da mulher as orientassem para que isto não viesse
a acontecer; no caso de conjunção carnal, que
usassem a pílula anticoncepcional ou um outro
método, a fim de evitar a concepção. E não, de
pois de conceber, fazer aborto. A liberação do
aborto será um Deus nos acuda. A incidência
vai ser muito grande, principalmente nos grandes
centros do Brasil, porque as mulheres que têm
condições o farão, e muitos órgãos poderão dar

condições para que isso ocorra. Mas em outros
centros, como, por exemplo, no Nordeste e no
Norte,e em outros locais do Brasil,onde até quem
tem condições de recorrer a médicos especia
listas não consegue escapar - às vezes é trans
portado às presas para o Sul a fím de ser tratado
- isso jamais ocorrerá. Então, não tendo condi
ções flnanceíras, a mulher vai apelar para esses
métodos espúrios. Por isto, acho temerária a libe
ração, e preferiria, como Constituinte, defender
a idéia de que apenas fosse feito em casos excep
cionais.A mulher não pode ser discriminada pelo
simples fato de ter ficado grávida e ter de praticar
o aborto. Não. Se engravidou, deve ser orientada
para que tenha seu filho e o crie. Não deve ser
marginalizada. É apenas uma mulher que pode
muito bem, mesmo sem contrair matrimônio, ser
feliz na vida. Só porque gerou um filho terá de
abortá-lo, porque não tem condições de criá-lo,
ou porque ele não terá pai? Este é o meu posicio
namento.

Voltando a dirigir-meao ilustre Dr.Márcio,gos
taria de levantar um problema concemente ao
DireitoCriminal.Muitasvezes ocorre que a pessoa
está presa, incomunicável, e o advogado vai levar
lhe a procuração para assinar. E a pessoa não
sabe assinar, não tem firma reconhecida e a situa
ção começa a dificultar-separa ela. Isto acontece
não somente neste caso, mas também para os
presos em flagrante. Peço ao ilustre jurista crimi
nal que nos ajude a encontrar uma fórmula para
que se resolva essa situação com a maior brevi
dade possível, a fim de que aquela coação não
perdure por muito tempo.

. ASR' LEONOR NUNES DE PAlVA - Gostaria
de responder a V. Ex", não com a minha opinião,
porém, mais uma vez, com a realidade, apoiada
nessa pesquisa a que me referi,a única que temos
sobre o aborto no Brasil.Com base nessa pesqui
sa, ficou demonstradq,que na maioria das mulhe
res que praticavam o aborto a gravidez não havia
decorrido de uma relação clandestina, conforme
disse V. S', eram casadas, e ainda assim pratica
vam o aborto. É um dado irreal dizer que as mu
lheres que praticam o aborto são mulheres que
mantêm uma relação clandestina.

O SR. CONSillaNTE COSTA FERREIRA 
Não seria melhor, nesse caso, já que ela é casada,
orientar o casal para que faça o planejamento
familiar, em vez de evitar que ela fique grávida
e aborte a criança, em seguida?

A SRA. LEONOR NUNES DE PAlVA - É o
próximo ponto a que vou me referir. O aborto
não é encarado como um método contraceptivo.
Ocorre que os métodos contraceptivos, são muito
falhos. Quem já usOu, sabe que os métodos anti
concepcionais falham. Quando isto acontece para
a mulher que não deseja aquela matemidade, só
há um caminho: o abortamento. Não como méto
do contraceptivo, mas porque os métodos são
falhos.

O SR. CONSillaNTE COSTA FERREIRA
Concluindo, acho que o aborto é altamente preju
dicialà mulher porque, mesmo com toda a assis
tência, ela terá de fazeruma curetagem e, às vezes,
contrai uma infecção e, ai, vai começando o pro
cesso de adoecimento da mulher. Seria muito
melhor evitar o aborto, apesar de eu estar clscu
tindo um assunto que é inerenteà mulher e seja
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ela quem tenha todas as condições para decidir
sobre essa questão. Estou discutindo como ho
mem, na condição de quem quer proteger a mu
lher. Sei que o aborto de qualquer forma é uma
operaçâo, E toda vez que alguém estã com o
seu organismo normal e se submete a uma inter
venção cirúrgica, não deixa de sair debilitada da
quela operação.

A SRA LEONOR NUNES DE PAlVA - Para
isto é necessário que a pessoa tenha feito a opera
ção com assistência médica na rede pública gra
tuita.

O 5R. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Tenho
sobre a mesa uma indagação dirigida ao Dr, Már
cio Bastos, enviada pela Sra. Flora Abreu, Presi
dente do grupo ''Tortura: Nunca mais". Pergunta:
"Como é do conhecimento de todos nós, a tortura
vem sendo aplicada no decorrer dos tempos com
distintos fins. Na década de 70, deu-se de forma
institucionalizada, atingindo fundamentalmente
os opositores políticos do regime. No entanto,
ela é uma prática diária nas nossas delegacias.
Não acha V. S' ser necessário que se inclua na
nova Constituição uma condenação clara à tortu
ra, corno crime de lesa-humanidade, portanto im
prescritível, inanistiável e inafiançável, ao mesmo
tempo em que se dê garantias a toda pessoa
naaplicação desses princípios com punição em
tribunal especial para os que o violarem?"

O 8R. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Estou
ele acordo com as eflrmações contidas na pergun
ta. Acho que a tortura é um crime de lesa-huma
nidade. Não acredito que possa existir um crime
pior cioque a tortura, na medida em que ela pres
supõe que a vitima está indefesa, dominada e
subju{lada. Acredito e imagino que se deva e pos
sa incluir na Constituição alguma coisa a respeito
de tortura, mas creio que o fundamental nessa
questiío é a conscientização da sociedade. Por
que, efetivamente, em toda delegacia hoje se tor
tura. E alguma coisa que não precisa de prova,
porque é um fato notório. De modo que a tortura
que chegou até nós como uma realidade, nos
anos 60 e 70, porque atingiu a nossa classe, voltou
agora às suas origens coloniais, da prática de
uma polícia impregnada de um forte sentimento
de classe e voltada contra as classes mais humil
des. De modo que a tortura hoje é uma prática
corrente nas delegacias. Assim, penso que, ao
lado do enunciado constitucional que me parece
possível e raz6avel, é preciso um grande trabalho
- que não se faz, a não ser isoladamente em
algun!l pontos do País e em alguns pontos mais
sensíveis da sociedade civil- de conscientização
contra a tortura, até para que se consiga expungir
da mentalidade de grande parte de certos setores
da nossa sociedade a idéia de que a tertura não
é um crime, mas uma necessidade no combate
ao crime contra o patrimônio. Demodo que não
acredito somente na eficácia da norma; creio ser
fundamental um tipo de trabalho, de mobilização
que eJtija determinação e coragem em todos os
setores da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Sra. Constituinte Dirce Tutu Quadros.

A SR" CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Desejo, em primeiro lugar, perguntar
ao Dr. Márcio, qual a sua opinião e a da OAB
a respeito da pena de morte. Eu, pessoalmente
a considero antidemocrática, uma vez que ela tor-

na o Estado mais importante que o indivíduo,
conferindo-lhe um direito que o indivíduo não
tem. Gostaria também de pedir ao Dr. Márcio
e à Dr"Leonor que, por favor, apresentem suges
tões em relação à reestruturação do Poder Judi
ciário. Esta é uma questão que realmente me
preocupa muito, como Parlamentar. Tive a grande
experiência de acompanhar, nos Estados Unidos,
o caso Watergate e ver a Suprema Corte derrubar
o Presidente. É algo que realmente me choca
no País é a estrutura do Poder Judiciário.

O SR. MÁRCIO THOMAZBASTOS - Em rela
ção à pena de morte, minha opinião é a mesma
de V.Ex"Sou radicalmente contra a pena de morte
por todos os motivos, até por que a pena de morte
é absolutamente inútil para aquilo que os seus
pregadores a destina: a diminuição da crimina
lidade. Está aprovado estatisticamente que os paí
ses que aboliram a pena de morte não tiveram
a criminalidade aumentada, assim como os paí
ses que a instituíram não tiveram a criminalidade
estatisticamente diminuída. Desse modo, por to
dos esses motivos, sou contra a pena de morte.

Poder Judiciário...Acredito, como já disse aqui,
que devemos, como tarefa prioritária desta As
sembléia Nacional Constituinte, esperar uma fun
da reformulação do Poder Judiciário. Não adianta
que V.~ tenham a oportunidade de fazer uma
grande Constituição, provida dos instrumentos
capazes de alavancar as reformas de que o Brasil
precisa, se não tivermos um Poder Judiciário ca
paz de velar pelo cumprimento dessa Constitui
ção. Estamos propugnando a criação da Corte
Constitucional, ao lado de um Superior Tribunal
de Justiça - ou seja, uma Corte cujos juizes,
com mandato temporário - com mandato de
nove anos, numa de nossas propostas sejam pre
ferencialmente indicados pelo Poder Legislativo,
que é quem vai fazer a Constituição e é aquele
que tem a responsabüidade...

A SR' CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Desculpem-me, Dr, Márcio, mas pode
riam, em algum ponto, ser eleitos, numa carreira
política judiciária?

O SR. MÁRCIO THOMAZBASTOS - Acredito
que, em alguns casos, se poderia pensar nisso.
Pretendo prestar amanhã, às 1Oh,um depoimento
na Comissão de organização dos Poderes, onde
vou levar todas as propostas da OAB.AAlemanha
tem uma experiência extremamente feliz de elei
ção de juiz com escabinato - ou seja, é uma
corte composta de três juizes, um juiz técnico
e dois juizes leigos, sendo esses dois juizes leigos
eleitos pela comunidade. Acredito na democra
tização da Justiça e que se possa fazer a expe
riência na primeira instãncia. Por exemplo, naJus
tiça do Trabalho, onde existe um juiz togado e
dois juizes que são leigos, acredito que se possa
fazer a experiência da eleição do juiz. Não penso
nos juizes de última instãncia. Acredito que o juiz
de Corte Constitucional deva ser um homem já
provido de grande experiência e amadurecimen
to, porque sua função exclusiva vai ser a de velar
pelo cumprimento da Constituição.

Estamos, portanto, pregando essa Corte Cons
titucional, composta de doze juizes, com mandato
de nove anos. Temos algumas alternativas para
o recrutamento, e uma delas é a de que o Con
gresso Nacional indique os doze juizes, sendo três,

necessariamente, provindos do Superior Tribunal
de Justiça, que irá substituir o Supremo Tribunal
Federal, nessa bipartição que vamos fazer.

Isso, em relação à cúpula do Poder Judiciário.
Mas, se o Poder Judiciário tem problemas na sua
mais alta cúpula, que estão a exigir essa expe
riência inovadora da Corte Constitucional - uma
corte composta exclusivamente por juizes com
mandato, sem vitaliciedade, para velar pelo cum
primento da Constituição, para verificar-se, efeti
vamente, esses direitos e garantias individuais não
ficam apenas no papel - ao lado disso, ao lado
desses problemas existentes na estratosfera do
Poder Judiciário, penso que toda a estrutura do
mesmo deva passar por um processo experimen
taI de reforma, porque não é possível que tenha
mos e continuemos a ter, no Brasil, uma justiça
assim lenta, assim cara e assim distante da popu
lação. Não é possível que os Tribunais do Júri
de São Paulo, pela estrutura atual, devam levar
19 anos para pôr em dia a sua pauta.

Penso, portanto, que há algumas condições
que são fundamentais, e tomaria a liberdade de
elencar três delas que, em minha opinião, são
pressupostos dessa reforma judiciária. Primeiro,
a outorga da autonomlaorçamentárta e financeira
ao Poder Judiciário. É preciso que o Poder Judi
ciário deixe de ser um simples apêndice do Poder
Executivo, no que diz respeito a orçamento e fi
nanças. É preciso que se lhe outorgue, efetiva
mente, uma autonomia financeira e orçamentária,
para que possa se reestruturar, para que possa
criar os mecanismos de que necessita para uma
justiça rápida, para uma justiça barata, para uma
justiça mais próxima do povo. Em contrapartida,
é preciso que se crie um controle externo do Poder
Judiciário, all;Jumacoisa que é a contraparte dessa
autonomia: E um organismo composto de inte
grantes da sociedade civil, dos jurisdicionados,
da Câmara dos Deputados, do Senado, do Poder
Executivo, de modo que se formeum mecanismo
de controle do Poder Judiciário exterior a ele, a
fim de que a justiça se tome transparente, a fllTl
de que a justiça possa ser efetivamente controlada
não apenas nos atos de jurisdição, mas também
nos atos administrativos, de modo que nós, juris
dicionados, possamos ter rE\Presentação num or
ganismo de controle. Como terceiro requisito, que
me parece fundamental- requisito esse que de
ve permear todas as instâncias e todos os degraus
da jurisdição - é preciso que acabem, no Judi·
ciário brasileiro, as sessões secretas, as votações
anônimas e as decisões imotivadas. É preciso
que todas as decisões - e isso se encontra, em
parte, nessas sugestões que ousamos apresentar
a V. Ex" - sejam motivadas. Não é possível que
o Supremo Tribunal Federal, julgando a argüição
de relevãncia da questão federal, decida se uma
questão federal é relevante ou não numa sessão
secreta, sem motivação.

Penso que, a partir desses três requisitos, sobre
tudo da criação da Corte Constitucional e da cria
ção do Superior Tribunal de Justiça - que deve
ter no mínimo noventa juizes, a fim de que a
Corte de Cassação, nos moldes italiano e francês,
possa, efetivamente, funcionar como um grau de
jurisdição, a fim de que os recursos extraordí
nários que não digam respeito a matéria constitu
cional possam ser efetivamente julgados- pode
remos lançar as bases da reestruturação do Poder : •
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Judiciário, que então, como eu disse, irá se assu
mir efetivamente como o Poder, no Brasil.

É o que eu penso.

ASR' LEONORNUNESDE PANA-Concordo
com o que o Dr. Márcio dissê, antes de mim,
com relação à pena de morte e sobre a reestrutu
ração do Poder Judiciário. Apenas gostaria de
acrescentar que, no ano passado, a OAB-Mulher
promoveu um encontro de advogados no Estado
do Rio de Janeiro, para discutir especificamente
o Poder Judiciário. A Seccional do RiodeJaneiro
também vai encaminhar proposta aos Constituin
tes, a esta Assembléia, com relação ao Poder Judi
ciário.

Gostaria de ressaltar, quanto à reformulação
do Poder Judiciário, que nessa discussão, em Te
resópolis, houve o depoimento das juízas presen
tes, e um deles foi muito interessante. Ela disse
que é tal o rigor da Lei Orgânica da Magistratura
que proíbe até que o juiz seja síndico. A Lei Orgâ
nica é uma coisa rígida, no sentido da partici
pação do juiz na vida pública, de um modo geral.
Houve outro depoimento que relatou uma pes
quisa realizada, na qual as crianças teriam, através
de desenhos, que retratar o que, para elas, eram
os juízes. Fizeram, então, o juiz de futebol num
plano igual ao do campo, mas, quando foram
retratar o juiz de direito, colocaram-no num plano
altíssimo, e lá embaixo o que seria a assistência
daquele juiz. O interessante é que tenha passado
para todas as crianças essa imagem: elas expres
saram, em seus desenhos, essa imagem de que
o juiz estava lá em cima e era um deus. Nas
discussões, então, chegou-se à conclusão de que,
atualmente, da maneira como é rígida a LeiOrgâ
nica da Magistratura, o juiz acaba sendo aquela
pessoa que não é uma pessoa; ele é, antes de
mais nada, quase um deus, aquele que fica lá
em cima, acima de todos.

Nesse sentido, então, quero concordar com a
participação popular também do Poder Judiciário
- por que só no Legislativo e no Executivo, e
não no Judiciário? - Exatamente nos termos
colocados pelo Dr. Márcio, com relação à criação
de uma Corte Constitucional, que para nós, mu
lheres. seria de alta relevância, na medida em
que seria ela que iria verificar as impugnações
quanto à questão da igualdade.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Temos,
do Frei Alfredo,mais uma pergunta, devidida em
dois itens.

Primeiro item - A Marinha proíbe à mulher
pescadora de embarcar e pescar em alto mar,
sob pena de multa. Como se poderia garantir,
na Constituição, o direito específico da mulher
a embarcar e pescar?

Segundo item - Desde 1923, o pescador é
obrigado a filiar-se às colônias de pescadores,
sob pena de não ter direito à pesca, à Previdência
Social e de trabalhar em terrenos de marinha.
Como se pode garantir o direito à livre associa
ção?

Para a resposta tem a palavra o Dr,Márcio.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Em rela
ção à primeira questão, acredito que, constitucio
nalmente, nosl'termos da proposta que apresen
tamos, ou em 'outros termos mais enfáticos, des
semelhantes ou mais abrangentes, se estaria proi
bindo qualquer discriminação nesse artigo que
diz que todos são iguais perante a lei. E se diz

ainda no seu paragráfo que ninguém será prejudi
cado ou privilegiado em razão de nascimento,
raça, cor, sexo, trabalho, religião, convicções polí
ticas ou filosóficas. Acredito primeiramente que
a pergunta que o senhor apresenta poderia, em
termos de normas constitucionais, ou de constitu
cionalização de uma proibição, ser respondida
por esse parágrafo.

Em relação à segunda pergunta, entraríamos
em uma outra questão, extremamente importante
nesta Constituinte, também, a questão da liber
dade sindical. O Brasil talvez seja um dos únicos
países que mantém aínda uma estrutura sindical
que é um verdadeiro ato institucional em cima
da classe trabalhadora. Os sindicatos são atrela
dos corporativamente, fascistamente ao Estado.
O Ministro do Trabalho não precisa motivar a
sua intervenção na diretoria dos sindicatos. Os
dirigentes sindicais são cassados, têm seus direi
tos sindicais suspensos pelo arbítrio do Ministro
do Trabalho, que pode, pela sua simples vontade,
destituir a direção de um sindicato que se apreste
a preparar uma greve de sua categoria. De modo
que essa segunda questão envolve um tema que
talvez seja um dos mais importantes a ser discu
tido na Constituinte, pois diz respeito à carta de
alforriada classe trabalhadora do Brasil.Isto impli
ca a liberdade sindical, implica a Convenção rr
87 da Organização Internacional do Trabalho, que
aí está para ser homologada pelo Congresso Na
cional. E é uma questão perigosamente ambígua.
Não é uma questão unívoca, sobre a qual se possa
dizer: vamos aderir à Convenção n° 87 e ponto
final.Afinalde contas, é preciso que se faça uma
reforma sindical no Brasil. Isso é fundamental e
é pré-requisito para a construção de uma demo
cracia. Mas é preciso também que não se use
a idéia da reformulação -sindical para ir contra
os interesses da classe trabalhadora. Existe uma
questão muito importante no Brasil,quenão pode
ser tratada simplesmente, nem maniqueistica
mente em termos de bom e mau: a questão do
Imposto Sindical. Existem sindicatos, existem fe
derações, existem confederações que defendem
a simples abolição do Imposto Sindical e a instala
ção do princípio constitucional da liberdade sindi
cal. Acredito que isso se deva fazer, que isso pre
cisa ser feito. Mas não posso deixar de ressaltar
a ambigüidade e o risco que todos corremos se
isso for feito de maneira a prejudicar a classe
trabalhadora. É preciso que isso seja feito de mo
do a beneficiar a classe trabalhadora nas suas
dificeis relações com o capital, e não que venha
prejudicá-Ia, pelo esfacelamento e pela desorga
nização da frágil estrutura sindical brasileira. ,

São estas as minhas reflexões suscitadas pela
sua pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Dr' Leonor Nunes de Paiva.

A SRA. LEONOR NUNES DE PANA- Com
relação à proibição de as mulheres pescadoras
embarcarem, V.S'acabou de trazer a este Plenário
um exemplo concreto de como o princípio de
igualdade é desrespeitado e não apenas contra
a trabalhadora pescadora. A CLT,até bem pouco
tempo, proibiu o trabalho noturno às mulheres.
Mas era uma proibição casuístíca, porque, numa
determinada época, quando as indústrias de cou
ro do Rio Grande do Sul necessitavam cumprir
um contrato de exportação de sapatos, a Dele-

gacia Regional do Trabalho de Porto Alegre 
não sei se foi em Porto Alegre, mas, enfim, foi
no Rio Grande do Sul -liberou o trabalho notur
no às mulheres. Então, numa circunstância havia
proibição, e, em outra, como atendia a interesses,
essa proibição foi suspensa. Mais ainda: como
os espetáculos públicos de diversões se dão à
noite, a maioria deles, havia proibição do trabalho
noturno da mulher. As mulheres não podiam tra
balhar nessas casas de espetáculos de diversões,
a menos que apresentassem o chamado atestado
de bons antecedentes. Quer dizer, a mulher, para
poder efetuar o trabalho noturno, teria de provar
que "não estaria ganhando a vida". Na verdade,
este foi "o espírito da coisa", para usar uma lingua
gem mais popular, que norteou a elaboração da
CLT nesse campo.

Com relação à liberdade de associação, acho
que ela deve ser ampla e irrestrita, e que mais
uma vez a legislação é descumprida, como de
monstra o exemplo dos pescadores, e, mais ainda,
quando se atribui ao Ministériodo Trabalho dizer
quais são as categorias que podem associar-se
e como podem fazê-lo.Esta é mais uma restrição.
Então, percebemos que neste capítulo dos Direi
tos e Garantias Individuais há uma parte que é
meramente formal. Está lá escrito aquela história
de direitos e garantias, mas isso não é garantido.
Aliás, eu até gostaria de chamar a atenção para
o seguinte: nesse fím de semana, um jomal publi
cou, sob o título "Constituições Biodegradáveis",.
artigo em que um constituinte diziasimplesmente
que no capítulo dos Direitos e Garantias indivi
duais devemos verificar quais seriam onerosos
e quais aqueles que não seriam. Ele até exem
plifica, dizendo que garantir moradia para todos
vai ser oneroso. Então, a Constituição não pode
ser'generosa com esse tipo de garantia, com esse
tipo de direito fundamental. Então, percebe-se,
por esse artigo, que não só a população, como
também os constituintes estão atentos para a
questão da eficácia social, para a questão dos
princípios meramente formais. Então, é preciso
que tenhamos muito claro que, se não houver
a conjunção, a harmonia entre essas garantias,
entre esses direitos fundamentais e a garantia à
intervenção do poder público no social, vamos
ter, mais uma vez, uma mera declaração.

Estamos percebendo, nesta Assembléia, que
não apenas os direitos das mulheres à igualdade
vem sendo postergado, violado desde a época
do Império, mas também o direito dos trabalha
dores e de todos aqueles que lutam para que
esta igualdade seja alcançada, para que esse direi
to à livre associação, à liberdade seja alcançado.
Portanto, é mais do que necessária a intervenção
no setor social, para que sejamos realmente iguais
e livres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Darcy Pozza, Relator da
Subcomissão.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Dr. Márcio
Thomaz Bastos, Ora. Leonor Nunes de Paíva, esta
Subcomissão já foi enriquecida com palestras,
tão valiosas quanto as proferidas por V.S" nesta
hora.

Temos, em nosso poder, sugestões, propostas
e reivindicações as mais diversas, enviadas pelos
Srs. Constituintes e por vários segmentos sociais,
que também desejam participar.
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Cornbase nesse volume imenso, temos de ela
borar nosso parecer e o anteprojeto. Para tal, esta
mos, analisando Constituições anteriores, Consti
tuíções de outros países, inclusive anteprojetos
avul50S. Com certeza, a OAB e seus membros
ou alguns deles, fizeram parte da Comissão Afon
so Arínos.

Eu gostaria que V.S'" especialmente o Dr. Már
cio, mesmo que rapidamente, opinasse sobre o
anteprojeto, no capítulo específico dos Direitos
e Garantias Individuais e se devemos elaborar
urna Constituição sintética ou prolixa.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Eminente
Relator,penso que o anteprojeto, feitopela Comis
são de Estudos Constitucionais, presidida pelo
Senador Afonso Arinos, hoje, à frente dos traba
lhos da Comissão de Sistematização, desta au
gusta Assembléia, é muito bom.

Deve esclarecer que, inicialmente, quando se
noticiou que o Poder Executivo iria montar uma
Comissão de Notáveis para fazer um projeto de
Constituição, o Conselho Federal da OAB ficou
contra essa idéia, na medida em que entendiamos
que o Executivo, no Brasil, é tão hipertrofiado,
é tão provido de poderes que, se ele enviasse
um projeto dele à Assembléia Nacional Consti
tuinte ou ao Congresso Constituinte, com o poder
de fogo, com a capacidade de força que tem,
talvez, pudesse influir, fortemente, sobre o que
viria a resultar em termos de Constituição. De
moelo que ficamos contra a idéia da Comissão
de tiotáveis, e tomamos essa posição e os moti
vos pelos quais ela surgiu absolutamente claros.

Abandonada essa questão, que é de forma, e
analisando fundo o projeto, sobretudo do art. 8°
pareia frente, vemos que se trata de projeto extre
marnente avançado, é de um projeto em que se
configuram as maiores e mais recentes conquis
tas em termos de técnicas constitucionais, no sen
tido de fazer valer os direitos, ou seja, de colocar,
dentro da Constituição, também as garantias.
Basta que se passe rapidamente os olhos no Capí
tulo 11, dos Direitos e Garantias, para que se veja
que"além da declaração dos princípios e da decla
raçêo dos direitos, está a esipulação das garantias,
inclusive lançadas de maneira extremamente ou
sada, condenando a tortura, criando para o Poder
Judiciário a possibilidade de, na ação de inconsti
tucíonalídade por omissão, determinar que o ór
gão que se estã omitindo, em relação ao cumpri
mento da Constituição, tome as providências para
que a Constituição sej~ cumprida. De modo que,
quando me referi à nossa contribuição como
uma contribuição não exauriente, uma contribui
ção que era meramente aquilo que a OAB pen
seva a respeito das questões de direitos e garan
tias, fizquestão de frisar - e está escrito no cabe
çalho do nosso texto - que esse trabalho se
baseia, e muito, no Anteprojeto Afonso Arinos.
Entendo que o Anteprojeto Afonso Arinos é muito
bom não só nessa questão, como na questão,
por exemplo, da defesa do Estado, da defesa das
instituições democráticas, da defesa da sociedade
civil. Penso que ele I!bmouuma ótica e uma pers
pectiva, embora com alguns defeitos de sistema
tizaç:ão, que são aqueles de que o Brasil precisa
hoje.

Quanto à outra pergunta de V. Ex' se neste
momento, a Assembléia Nacional Constituinte de
ve pensar uma Constituição concisa ou uma
Constituição analítica. Penso que nA<> há qualquer

dúvida de que, neste momento, no Brasil,precisa
mos de uma Constituição extensa. Porque o Pais
está saindo de um regime de tal maneira anômalo,
de tal maneira deformador das instituições, que
é preciso repor as instituições no seus lugares.
É preciso tomarmos algumas providências no
sentido de aumentar a proteção de certos direitos
sistematicamente violados ao longo de todos es
ses anos. Não acredito que conseguiriam fazer
isto com uma Constituição sintética. Uma Consti
tuição sintética seria, na verdade, mais elegante,
mas, neste momento, em que se trata da História
e do futuro do Brasile da possibilidade da constru
ção de um regime democrático neste País, não
acredito que V. Ex' conseguiriam isto com uma
Constituição de princípios, de situações gerais e
que olha as coisas muito longe. Acredito que é
preciso chegar perto da realidade brasileira. E,
para chegar perto dessa realidade, erigindo eu
valores constitucionais, certos valores que foram
tradicionalmente relegados a segundo plano no
Brasil, como os direitos do trabalho em oposição
aos direitos do capital, V. Ex'" terão, necessaria
mente, que fazer não uma Constituição sintética
e sim uma Constituição analítica.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem a
palavra a Ora. Leonor Nunes de Paiva.

A SRA. LEONOR NUNES DE PANA- Con
cordo com o que Dr,Márcio Thomas Bastos aca
bou de falar sobre o Projeto Afonso Arinos, embo
ra eu tenha restrições a alguns pontos do projeto,
como na questão da propriedade. Não à proprie
dade em si, mas ao direito à herança. Eníím, nem
tudo é perfeito. Esta é uma opinião minha, e não
da Ordem.

Eu gostaria de ressaltar que, quando Tancredo
Neves instituiu essa denominada Comissão de
Notáveis, houve, realmente, uma oposição da Or
dem. Eu gostaria de parabenizar os Constituintes,
desta Assembléia de 1987, por inverterem a cha
mada tradição constitucionalista brasileira, que
sempre foi a de instituir uma Comissão de Notá
veis e começar a discutir a partir do texto por
ela elaborado. Esta Constituinte está invertendo
a ordem das coisas; está partindo das suas Subco
missões, ouvindo a nós, a setores significativos
da sociedade civil, permitindo a participação dire
ta da população, e só daí partindo para elaborar
o projeto. Então, isso é extremamente vantajoso,
feliz, generoso, democrático, para a reconstrução
do Brasil.Quero parabenizar os Constituintes aqui
presentes, pela decisão tomada.

Ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer a esta
assentada uma preocupação dos advogados do
Estado do Rio de Janeiro, preocupação já mani
festada, ao Presidente desta Subcomissão, por
meio de um ofício do Presidente da Seccional
do Rio de Janeiro, Carlos Maurício Martins Rodri
gues, quanto ao conteúdo do § 2°, do art. 26,
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, que permite, após todo esse pro
cesso rico e construtivo de discussão e de partici
pação popular, ao Relator da Comissão de Siste
matização apresentar um substitutivo. Então, o
protesto dos advogados do Rio de Janeiro é no
sentido de que, se isto ocorrer, que sejam preser
vadas as propostas encaminhadas diretamente
pelo povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - inter
venção do participante não Constituinte, Sr. Mar-

cos dos Santos, Assistente Técnico do Senado
Federal: "Um dos direitos básicos do trabalhador
é o salário mínimo digno, capaz de atender às
necessidades de seu grupo familiar.Sabidamente,
a realidade econômica impede a concretização
desse direito nos moldes capitalistas atuais. Gera
se, pois, uma inconstitucionalidade. Como pode,
nesse quadro, sem utopias, uma Constituição su
perar o problema exposto?"

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Este é
o exemplo típico de como é preciso que a Consti
tuição contenha, no seu interior, as normas que
garantam a eficácia das suas regras. Peguemos
a Constituição atual, ou até a de 1946, que dizem
que salário mínimo é aquela importância que ser
ve para que o trabalhador e sua família atendam
às suas necessidades de alimentação, moradia,
transporte, lazer e saúde. Em contrapartida a esse
generoso conceito constitucional, o salário míni
mo, no Brasil, hoje, é de Cz$ 1.300,00. De modo
que fica a norma como uma daquelas normas
chamadas progamáticas. Fica a norma como al
guma coisa desprovida de vida no mundo real,
de presença na comunidade que trabalha. Se ti
vermos uma Constituição como aquela que s0

nhamos, provida dos mecanismos de consecu
ção das realizações conceituais, o que vai aconte
cer? Vai acontecer que se dará legitimidade ao
sindicato, legitimidade a outros organismos que
representam os trabalhadores para que questio
nem, na Justiça, o salário-mínimo. Então, quando
o Presidente da República disser que Cz$1.300,00
são uma quantia suficiente para habitação, ali
mentação, transporte, lazer e saúde de um ope
rário e de sua família, o sindicato que represente
uma categoria, ou uma federação, ou uma confe
deração de sindicatos, entrará, perante a Corte
Constitucional, encarregada de velar pela Consti
tuição, com aquilo que se chama de uma ação
de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja,
a Constituição não está sendo cumprida por omis
são. Então, o Poder Judiciário, na medida em
que tenha disponíveis elementos estatísticos e
atuariais, dirá efetivamente quanto é o salário mí
nimo. Esse exemplo do salário mínimo é o típico
da diferença que existe entre uma Constituição
sem eficácia e sem normas asseguradoras da sua
efetiva concretização e de uma Constituição pro
vida dos instrumentos capazes de realizá-Ia. Se
queremos uma Constituição de conceitos; se que
remos uma Constituição como a de 1946, que
morreu com todo o seu ideário liberal, irrealizado,
basta repeti-Ia.Mas, se nós queremos uma Consti
tuição digna do Brasil do final do século xx,uma
Constituição que nos prepare para sair do regime
autoritário, e seja um ponto de partida para a
democracia, vamos precisar de uma Constituição
que contenha, no seu interior, a reestruturação
do Poder Judiciário, para que ele seja ágil e forte,
o suficiente para responder a esses desafios e
que crie esses instrumentos como a ação de in
constitucionalidade por omissão, a fim de que
qualquer cidadão, qualquer sindicato, qualquer
organismo da sociedade civil possa questionar
e obter do tribunal a declaração da inconstitucio
nalidade por omissão, por exemplo do salário mí
nimo: que não atinja aqueles níveisque as estatís
ticas confiáveis dizem que ele deve atingir.

Esta é a minha resposta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - inter
venção da Sra. Terezinha Romires Uma, Pre§!.-
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dente do Conselho Estadual do Direitos da Mu
lher, de Alagoas: "Por que não substituir as pala
vras "todos" e "pessoa" pela expressão "homem
e mulher", nos dispositivos constitucionais. Não
teria isso finalidade educativa diante da cultura
secular machista? E por que não para a presidiária
o direito, criando condições especiais de prisão,
deestar com o filhono periodo de amamentação?

Esta última intervenção é para a Dra. Leonor.
Gostaria, apenas, em meu próprio nome, de
acrescentar uma indagação à Ordem dos Advo
gados Federal e à OAB-Mulherem relação à pena
de morte. Há um consenso contrário à pena de
morte. Mas há uma questão que permanece: a
da pena de morte em tempo de guerra na legisla
ção militar. Algumas Constituições proíbem a pe
na de morte em todas as circunstâncias, inclusive
em época de guerra, na legislação militar. Tem
a OAB mulher uma definição sobre isto?

A SR" LEONOR NUNES DE PANA - Real
mente, concordo com em vez de "todos", dizer
"homen" e mulher". Gostaria de dizer que está
assim redigido na proposta elaborada pelo Conse
lho Nacional dos Direitos da Mulher, com base
numa Carta das Mulheres aos Constituintes, resul
tante de um encontro nacional em que partici
param mulheres de grupos do Brasil inteiro. Pos
teriormente, o Conselho instituiu uma comissão
com o intuito de transformar naquele Iinguajar
jurídico, dos articulados etc., as reivindicações das
mulheres. Fiz parte dessa comissão e concordo
inteiramente com a sugestão. Quero dizer mais:
lIMIlhã, o Conselho Seccional da OABdo Estado
do Riode Janeiro, o qual integro, vai votar, para
encaminhar como proposta da Ordem, no que
diz respeito às mulheres, as indicações formu
ladaspejo Conselho Nacional dos Direitos da Mu
lher. Com relação à pena de morte, passo a pala
vra ao nosso experto

O DR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Penso
que a pena de morte é alguma coisa que deve
ser inadmitida no Brasil. O Projeto Afonso Arinos
tem uma solução, quando faz a seguinte exceção:
"Não haverá pena de morte, de prisão perpétua,
de trabalhos forçados, de banimento e de confis
co, salvo, quanto à pena de morte, nos casos
de aplicação de lei militar, em tempo de guerra
com pais estrangeiro." A OAB não tem, ao que
me lembre, um trabalho a esse respeito. Pessoal
mente, concordo com essa redação. Espero que
nunca se tenha uma guerra com pais estrangeiro
ou uma guerra civil no Brasil. Mas acredito que
seria muito difícil colocar a interdição constitu
cional da pena de morte sem essa exceção. Seria
muito difícilem termos de técnica constitucional
não excepcional. A alternativa seria não proibir
a pena de morte, deixar a questão em aberto,
e não acredito que seja melhor. Pessoalmente,
concordo com essa redação que está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
havendo mais debatedores, vamos encerrar a reu
nião, convocando, antes, u~ outra para amanhã,
quarta-feira, às 9h30 rnín, quando será ouvido
o Prof. Antônio Augusto Cançado Trindade, Con
suhor Jurídico do ltamaraty, sobre o tema "Direi
tos e Garantias Individuais, no Plano Intemacio
naI".Às 17 horas, o Prof. Carlos Roberto Siqueira
Castro, será ouvido sobre o tema "Principio da
fsonomia e Igualdade da Mulher no DireitoConsti
tucional".

Antes de encerrar a sessão, quero exprimir os
agradecimentos desta Subcomissão ao Dr. Már
cio Bastos, representante da Presidência do Con
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
e à Ora. Leonor Paiva, representante da OAB
Mulher do Riode Janeiro, que trouxeram ao nosso
conhecimento temas da mais alta significação e
opiniões elucidativas de pontos que constituem
matéria-prima por excelência dos nossos debates.

Homenageio e reverencio a Ordem pelo que
ela significa na vida, não só dos profissionais advo
gados deste Pais, mas na vida pública brasileira,
pelo que tem representado em todos os momen
tos e nos mais graves vividos pela Nação brasi
leira, como sede de resistência democrática, co
mo fonte permanente a disseminar os princípios
fundamentais do Estado de Direito democrático.

Quero, assim, registrar a imensa satisfação e
a grande honra que foi para nós tê-los conosco.

Está encerrada a sessão. (Palmas.)

ConvidadoslDepoentes: Dr. Jorge José Lopes
Machado Ramos - Dr. Arthur Pereira Nunes.

Data da Reunião: 28-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Está
aberta a reunião da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais.

Temos, na ordem do dia, a audiência do Presi
dente da Associação dos Atores, de âmbito nacio
nal, às 9h30min; e, às 11h, a audiência do Diretor
da União Brasileira de Informática Pública.

Dispensada a leitura da Ata - conforme deci
são do plenário na reunião anterior - neste perío
do de audiências públicas, passaremos à ordem
do dia.

Convido o Dr. Jorge José Lopes Machado Ra
mos para tomar assento à mesa. Convido a SI'"
Vice-Presidente, Constituinte Lúcia Braga, para t0
mar assento à mesa.

O Dr.Jorge José Lopes Machado Ramos discu
tirá o tema "Violação dos direitos dos artistas,
direito autoral e conexo". S. S"disporá de 20 minu
tos para a sua exposição, que será seguida de
debates, dos quais poderão participar os Consti
tuintes naturalmente. Os demais presentes pode
rão também endereçar questões escritas à Mesa,
para serem apresentadas ao debatedor.

Concedo a palavra ao Dr. Jorge José Lopes
Machado Ramos, Presidente da Associação dos
Atores.

o SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Vou tentar, em 20 minutos, sintetizar um
quadro que envolve a relação de atividades dos
artistas do Brasil e a violência de que são cercadas
essas relações. É importante que isto seja feito
diante desta Comissão, porque entendemos que
toda produção jurídica de uma sociedade origi
na-se de fatos e relações econômicas que se en
gendram dentro desta sociedade. E determinados
príncípíos, colocados pura e simplesmente de for
ma idealista, não levando em consideração a reali
dade destes fatos e destas relações, acabam por
estabelecer igualdades entre desiguais. E esta
Subcomissão, a meu ver, é uma das mais impor
tantes neste processo de discussão de um instru
mento constituinte, na medida em que esta Cons
tituição deverá ter como primado, como peça fun
damentaI, o homem, e não, necessariamente, as
circunstâncias que o cercam, ou instituições às
quais ele está ou deverá estar subjugado.

A vida tem demonstrado que o fortalecimento
jurídico do Estado tem provocado uma deterio
ração da situação do homem como indivíduo.
Não quero falar de maneira genérica, porque, na
verdade, minha missão estaria cingida à questão
dos artistas, como disse anteriormente. Trata-se
de uma parcela desta sociedade, mas que tem
uma representação e desdobramentos das suas
atividades de caráter político, cultural e ideológico,
na medida em que o artista, para sobreviver, tem
que desenvolver suas atividades a serviço de prin
cípios e de idéias, que com muitas das quais ele
não concorda. Ele sequer tem a liberdade de con
testá-Ias, senão ficará privado da sua subsistência
e da sua sobrevivência.
. A primeira das violências que se abateu sobre
o artista, no Braisl - para que não remontemos
muito atrás no tempo e para que possamos anali
sar uma situação mais concreta - começou a
se agravar a partir de 1964. Até essa data, apenas
à guisa de exemplo, começaram a desabrochar,
neste Pais, os novos e modernos meios de comu
nicação de massa; a rádio difusão começava a
ter desenvolvimento. Tínhamos cerca de 20 emis
soras de televisão espalhadas pelo Pais. Tínha
mos, trabalhando nessas emissoras - músicos,
artistas cênicos, jornalistas, técnicos - cerca de
40 mil trabalhadores. Com a ascensão dos milita
res ao poder, a partir de 1964, implantou-se, no
Pais, a denominada filosofia de rede de rádiodi
fusão. Esta filosofia permitia a concentração de
produção em dois pólos, Rioe São Paulo, seguida
da distribuição dessas produções para o restante
do Pais. Assim é que, hoje, temos cerca de 120
emissoras de televisão. E deveria corresponder
a esse crescimento, naturalmente, o aproveita
mento proporcional de trabalhadores, de criado
res. Mas isso não ocorreu. A concentração da
produção no eixo Rio-São Paulo provocou, em
todo o restante do Pais, uma demissão em rnasse
de jornalistas, de músicos, de artistas, de radia
listas, de técnicos, e o êxodo desses desempre
gados para o eixo Rio-São Paulo, o que vem
desdobrar-se num excesso de oferta de mão-de
obra nestas duas capitais para um número muito
reduzido de oportunidades de trabalho. Essa si
tuação provoca o aviltamento da condição profis
sonal de milhares e milhares de indivíduos, de
taI sorte que a oportunidade de trabalho acaba
transformando-se não num direito fundamental
e elementar do ser humano, do cidadão, mas
num privilégio.

Hoje em dia quem consegue trabalhar na sua
atividade é um piivilegiado. Esse fato acirra a
competição entre aqueles que estão trabalhando
e aqueles que estáo desempregados, de taI sorte
que aqueles que estão empregados renunciam
a qualquer dos seus direitos mais elementares,
para não perder o emprego; e aquele que está
desempregado faz qualquer tipo de concessão
para conquistar um emprego.

Vejam V. Ex" essa não é uma situação de rela
ções sadias, justas e democráticas. Pelo contrário,
contribui para a deterioração de qualquer relação
de solidariedade e de respeito mútuo. Isso acabou
por viciar o mercado e estabelecer entre nós as
ligações mais perniciosas que possamos imagi
nar.

Que cultura será desenvolvida a partir de rela
ções dessa natureza? Esta é uma pergunta que
deixo para V. Ex'" A vida tem demonstrado que
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não temos chegado a lugar algum. E, no entanto,
a Dec:laração Universal dos Direitos do Homem
coloca claramente que "todo homem tem direito
ao trebalho, à livre escolha de emprego, a condi
ções justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego". Tal não ocorre neste País.
Ao contrário afirmo sem medo de errar, ocorre
no Brasil exatamente o contrário. Os trabalha
dores, principalmente em nossa área, estão priva
dos desses direitos que são recomendados como
princípios universais nas relações humanas.

A questão do monopólio das redes de radiodi
fusão tem que ser vista à luz das necessidades
do homem, à luz das necessidades das com uni
dades brasileiras, à luzdas necessidades culturais,
econômicas, sociais e políticas de cada comuni
dade. Em que pese este País ter uma unidade
idiomática, o mesmo não acontece com suas ex
periências e necessidades culturais. Há uma diver
sificação que hoje, por necessidades industriais
que têm como perspectiva a vantagem econô
mica e ideológica, tem sido esmagada e asfixiada.
O progresso não pode ser visto única e exclusiva
mente do ponto de vista econômico, principal
mente quando o econômico não está democrati
camente distribuído com o conjunto da socie
dade. Se é verdade que o ordenamento jurídico,
a produção legislativa decorrem de fatos e rela
ções econômicas no seio da sociedade, abro ao
debate a questão de que nesta sociedade esses
fatos e relações marcam desigualdades gritantes
e, fatalmente, a produção legislativa e o ordena
mente jurídico hão de refletiros interesses dessas
desigualdades. Repito: a questão do monopólio
e do privilégio na concessão de rádio e televisão
tem que ser revista, e tem que se assegurar ao
homem brasileiro o direito elementar de trabalhar
na sua pr6pria terra. Essa privação existe hoje.
Milhares e milhares de desempregados assistem,
nos vídeos brasileiros, à exploração do trabalho
de profissionais estrangeiros e até mesmo dos
concorrentes nacionais, na medida em que o pri
vilégio do trabalho encontra-se no eixo Rio-São
Paulo. Há, portanto, a necessidade de se levar
isto em conta para se garantir o livre direito de
trabalhar em sua própria terra.

Decorrente desse fenômeno, surge outro, que
despertou a atenção dos artistas ao longo desse
período ditatorial: a implantação da fílosofía de
rede de radiodifusão que vem atender fundamen
t81mente a interesses estranhos aos do País. Não
era uma reivindicação da sociedade o fortaleci
mento de uma rede de comunicação de massa
nos moldes em que aqui se implantou. Ela vinha
atender apenas a interesses estrangeiros, a inte
ressei; do capital internacional e a interesses políti
cos e ideológicos daqueles que ocupavam o po
der. Foi uma santa aliança de dominação que
aqui desembocou nessa fdosofiade rede de radio
dífusêo, Ela engendrou novas contradições e cha
mou a atenção dos artistas para o fato de que
aquilo que se produzia no eixo Rio-São Paulo
era reproduzido e explorado pelo restante do País
e até mesmo exportado para fora do País, e que
isso envolviaoutra natureza de direitos. Quer dizer,
além do desemprego, além do trabalho aviltado,
além do trabalho malremunerado, além do traba
lho ideologizado, sem qualquer lilierdade de ma
nifest!IÇão dos artistas quanto a essa questão, sur
gia a questão dos direitos autorais. Diante disto,
05 ar1istas se organizaram e partiram para reivín-

dícar a consagração legislativa,a definição desses
direitos, para que pudessem exercê-los. Foi ainda
mesmo no período da ditadura militar que os
artistas fizeram uma forte pressão contra um pro
jeto de lei que naquela ocasião era apresentado
ao Congresso Nacional pelo então Ministro do
Trabalho Arnaldo Prieto, porque interessava ao
Governo, às vesperas das eleições, naquela oca
sião, tirar algum proveito político sobre os artistas
e sair-se bem naquelas eleições. A classe reu
niu-se nacionalmente, rejeitou o projeto, protes
tou publicamente, e o Governo - tal era a sua
necessidade política de se envolver com a classe
artística para se promover nacionalmente - pela
primeira vez em toda história da ditadura, retirou
um projeto seu do Congresso Nacional e abriu
o diálogo. Foi formada uma comissão, a classe
mobilizou-se e desenvolveu seu próprio projeto
de regulamentação profissional, onde definiu cla
ramente a questão dos direitos autorais. O Gover
no chegou inclusive, a resistir à pressão dos meios
de comunicação, que constituem, senão o maior,
um dos maiores poderes neste País, que é uma
discussão que deve ser travada com muita investi
gação. Pela primeira vez em toda a história da
ditadura, aquele projeto foiaprovado no Congres
so Nacional por unanimidade. Quero crer que
foi o único projeto aprovado por unanimidade
durante a ditadura.

Pois bem, essa lei que regulamenta a profissão
dos artistas não só define esse direito, como asse
gura aos artistas o direito de receber os seus direi
tos autorais em decorrência de cada exibição de
sua criação, de sua obra

Na realidade, aquela foi uma vitória importante,
na medida em que era uma afirmação econômica
dos nossos direitos, na medida em que nos tirava
de uma subordinação constrangedora na disputa
pela oportunidade de trabalho porque naquela
ocasião quem não cedesse esses direitos não tra
balhava - na medida em que se procurou cortar
os vícios que existiam e ainda existem no mercado
na hora da assinatura ou da renovação de um
contrato de trabalho.

No entanto, nós estãvamos iludidos com o prin
cípio de que basta estar na lçi, porque a lei é
para ser cumprida. Os dirigentes do País e os
governantes sempre disseram isto, sempre nos
cansaram os ouvidos dizendo que o respeito à
lei é um dos primados da democracia. E a todo
instante, tanto naquela época como hoje, vemos
presidentes, governantes, ministros dizerem que
a lei é para ser cumprida. Mas não nos demos
conta, naquela ocasião, de que a lei é para ser
cumprida somente quando atende aos interesses
deles, mas que não é para ser cumprida quando
atende aos interesses da sociedade. Até hoje, não
conseguimos o cumprimento dessa lei, e o seu
descumprimento envolve uma relação viciada de
corrupção entre os usuários das nossas criações,
que são as emissoras de televisão e as autoridades
constituídas deste País que têm conhecimento
do fato. Essas autoridades, que incluem desde
a Presidência da República até os escalões admi
nistrativos mais baixos, como a Censura Federal,
prevaricam no cumprimento da lei flagrantemen
te, o que já foi denunciado de público e solicitada,
oficialmente, sem qualquer contestação uma cor
reção. Apenas o silêncio e a cumplicidade entre
os organismos do Governo e os meios de comuni
cação demassa estão permitindo a expropriação

daquilo que nos pertence, e favorecendo o enri
quecimento ilícitodessas empresas.

Vejam que se coloca, neste País, que uma das
sólidas pilastras numa sociedade como esta é
a defesa da propriedade privada. É mentira. Só
se defende a propriedade privada daquele que
acumule '[(;jlRl.ô1. 'C':'Jando o empobrecido e o des
pOSSlll.:lõ i::.~;1t'I'~1Uem ter a propriedade privada
'obre L.T,'" l:e,~uena coisa, ou até mesmo sobre
um direito. tESO não "" respeitado. Ele é expro
priado 11aglãlltemente sem que nada ocorra.

A lei não é igual para todos. A igualdade de
todos não basta apenas ser afirmada, como prín
cípio, Estabelece-Ia como princípio e olhar para
o outro lado. sem querer ver como estão as verda
deiras relações na vida e no seio da sociedade,
é enganar-se a si próprio, é enganar a sociedade.

Venho aqui hoje, Srs. Constituintes, dar outro
testemunho, por insistência de meus iguais. Num
primeiro momento, o convite de V.EJ('5 me hon
rou. E eu me entusiasmei, e depois caí em mim,
como está caindo em si toda a sociedade diante
desta crise de credibilidade que todo o País vive,
na ilusão da organização jurídica da sociedade,
como se fosse a grande panacéia dos problemas
que vivemos. Fiquei abatido, então. E foram os
meus iguais que se entusiasmaram e que me
disseram que deveríamos, sim, ocupar esse espa
ço, que deveríamos vir aqui colocar estas ques
tões. Mas fica sempre a pergunta, ao final:o que
determina, efetivamente, a organização da socie
dade? O que determina, finalmente a organização
deste Estado não é o indivíduo, não são as comu
nidades. É o poder econômico. O que vamos
fazer lá? Que contribuições vamos dar?

Digo-lhes, com sinceridade, que este é o senti
mento que me traz aqui. Não vou mentir a V.
Ex", porque lá embaixo estão pensando assim.
No local de trabalho, na esquina, no clube, na
praia, nas filas, é assim que se pensa. Temos
uma crise de credibilidade - e isto é um fato.

Finalmente, o tratamento que o artista requer
não é apenas uma preocupação brasileira. A pró
pria Organização das Nações Unidas, referindo-se
à condição do artista no mundo inteiro e, em
particular, em alguns países em que a sua situa
ção está mais aviltada, já desenvolveu recomen
dações aos países-membros no sentido de que
essa condição seja vista com maior senso de justi
ça, seja díscíplínadae protegida. Não corno privi
legiados. Não é esse o sentido - mas como um
setor da sociedade, um setor produtivo da socie
dade e de uma produção importante que entre
laça a sociedade - a cultura - de uma forma
mais digna, mais correta e mais justa. Assim é
que necessitamos, inclusive para a afirmação e
independência econômica do artista no Brasil,pa
ra que ele possa desenvolver a sua atividade de
forma digna e não corrompida, como vem ocor
rendo na luta pelo privilégiode trabalhar, que seja
reconhecido na Constituição que todo artista é
autor da sua criação e interpretação. Esse é um
princípio que poderá não resolver os problemas
dos artistas, é evidente. Mas poderá dar-lhes ins
trumentos jurídicos capazes de confrontarem-se
com aquelas autoridades que comprometem a
figura do Estado, que denigrem a representação
do Estado na troca de interesses, ora políticos,
ora até pessoais.

Os direitos e garantias individuais do cidadão
não podem ser objeto de negociação política. O
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homem não pode ser objeto, mercadoria para
negociação. Se essa for a inspiração que irá per
mear as tratativas da questão do indivíduo na
Constituinte, estaremos fadados ao fracasso. Esse
fracasso vai ser demonstrado pela própria vída,
pelas próprias relações sociais de uma comu
nidade que se deteriora a cada dia. E os conflitos
tenderão a se proliferarem e acabarão por nos
esmagar a todos.

Finalizo dizendo a V.Ex'" que espero que possa
ser aberto um debate sobre o assunto, e que a
inspiração de V.Ex'" estejam exatamente no sen
tido da afirmação do homem sobre tudo, da afir
mação do homem como parâmetro para todo
o restante desta Constituinte. Que ele seja o farol,
a pedra de toque, a pedra fundamental. A respon
sabilidade de V.Ex" com relação a essa questão
é muito grande, do ponto de vísta histórico. V.
Ex'" não devem subestimar o valor deste ponto
nem desta Subcomissão. Ao contrário, devem su
perestimar, porque V. Ex'" até poderão esquecer
as palavras que aqui foram ditas, mas uma coisa
é certa: nem a sociedade, seguramente, em eu
jamais esqueceremos V.Ex'" Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos agora à fase de debates, lembrando que os
participantes desta reunião ainda que não inte
grem a Subcomissão podem interferir nestes de
bates através de questões escritas, enviadas à Me
sa.

Concedo a palavra ao Constituinte Ubiratan Spi
neUi, o primeiro inscrito para debater.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Dr. Jorge, V.S' pintou um quadro-negro sobre
a violação dos direitos dos artistas. Fez-nos ver
que vivemos num mundo cão, numa selva, e que
para sobreviver o artista tem que se sujeitar a

. muitas coisas. E que a maior concentração de
trabalho, onde o artista tem mais condições de
sobreviver é tão-somente no eixo Rio-São Paulo,
onde temos mais ou menos 40 mil trabalhadores.
Ouvir a sua exposição foi, para mim, realmente
um choque, porque sempre acreditamos que os
artistas do rádio, do jomal e da televisão têm seu
meio de vida, têm seu ganha-pão, e muitos deles
têm uma vída muito boa, condigna. Falo do artista
de modo geral - o escritor, o ator etc. Então,
no seu entender, com os govemos militares, hou
ve um cerceamento? O que me parece, o que
se vê é que a telecomunicação progrediu muito
de 20 anos para cá. O rádio, o jomal e a televisão
a cada dia que passa melhoram e dão mais opor
tunidades aos artistas, aos escritores. E, sincera
mente, não entendi bem a exposição de V. S'.
Acho que ela foi um pouco sombria e nos deu
a idéia de que os artistas hoje não têm condições
de trabalhar e que as oportunidades a cada dia
diminuem mais.

TIVemos hoje um debate com o Presidente do
Centro de Direitos Humanos de Viçosa,JoséAnto
nio Rodrigues Dias, que tem um parecer um pou
quinho diferente do seu. Acontece que são muitas
as entidades, muitas as associações. Acho que
é a hora de promoverem um entendimento, de
conversarem. Já que existem tantas entidades em
todo o Pais, estã na hora de ocorrer um intercâm
bio na defesa dos interesses dos próprios artistas,
escritores etc. A idéia que fazemos do problema
é um pouco diferente. Por isso, foiboa esta exposí-

ção, Porque veio daroutro panorama, pelo menos
para mim, da Subcomissão dosDireitos e Garan
tias Individuais, veio dar outro prisma, porque V.
S" pincelou a questão de forma bem dramática.

Então, queríamos saber quem é o culpado por
essa situação, se são os govemos militares, a so
ciedade, ou nós, que não valorizamos os artistas.
No meu entender, no Congresso, pelo menos,
há uma valorização muito grande dos artistas.
Oferecemos a eles, oportunidades para fazerem
exposições de livros, quadros etc. E em outras
cidades do interior há hoje também uma preocu
pação com os artistas no sentido de dar-lhes me
lhor condição de vída, assistência. Eu mesmo ad
miro bastante os artistas, os escritores. Ontem
mesmo citei aqui o exemplo de uma escritora
brasileira, que escreveu "A Sucessora", plagiado
por uma escritora inglesa, que escreveu um outro
livro, intitulado "A Sombra de Rebeca". Os dois
livros são iguais, com o mesmo texto. Ninguém
defendeu a escritora brasileira, que não recebeu
nada, enquanto que a outra ganhou muito em
cima do trabaho da nossa escritora brasileira. Era
mais ou menos isso que eu queria dizer a V.S·

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Sr. José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Nobre Deputado, um lado manso que
reflete a lua não é o firmamento. V. Ex' poderá
olhar na superficie, ver a lua e até as estrelas,
mas será um grande equivoco imaginar que ali
estã o firmamento. É preciso mergulhar nele e
ver que por baixo dessa superficie que espelha
o céu pode ter lodo e pode ter muita coisa mais.
Não podemos, em nenhuma atividade, avaliar o
universo dessa atividade por uma minoria que
se destaca e tem até mesmo uma correspon
dência econômica à aplicação do seu talento. Não
há como negar que em qualquer atividade intelec
tual neste Pais V. Ex' irá pinçar o sucesso. Mas
V. Ex" jamais vai poder avaliar o universo dos
escritores brasileiros pelo sucesso de Jorge Ama
do. Veja, não estou querendo dizer que V. Ex'
pretendeu afirmar isso. Estou apenas especulan
do, esmiuçando esta questão.

Concordamos com V. Ex' no sentido de que,
de fato, há, na atividade, artistas economicamente
muito bem sucedidos. Mas eles são a expressão
de uma minoria, rigorosamente uma minoria. O
sol não nasceu para todos, Excelência. Absoluta
mente, não é verdade. Isso é muito bonito em
uma citação romântica. Mas a grande maioria
desses trabalhadores, intelectuais, ao contrário,
apesar da aplicação do seu talento, não tem uma
correspondência econômica à riqueza que produ
zem. E o que se dirá dos desempregados? Acho
que a recomendação de V. Ex" no sentido de
que nós nos aproximemos, de que nos organi
zemos - sem que isso seja uma crítica ferina,
mas apenas uma constatação da realidade - hoje
em dia é uma questão idealista também. Como
é, Excelência, que n6s vamos mobilizar pessoas
que já vivem uma realidade tão diferenciada? Di
ga-me: como se organiza desempregados? Para
reivindicar o quê?

O SR. CONSmUlNTE UBIRATAN SPINElli
-O caminho não seria, por exemplo, a leiobrigar
a música ao vivo, a se fazer uma média entre
a publicação de livros nacionais e estrangeiros?

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Não resta dúvida.

O SR. CONSmUlNTE UBIRATAN SPINElli
- Ou então as emissoras de rádio, jomal e televi
são teriam, por obrigação, um número X de em
pregados, um salário com um piso mínimo.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Concordo com V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Não sei como seria isso. Estamos aqui exata
mente para captar o que a classe pensa para
podermos ajudá-Ia.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Não resta dúvida, concordo com V.Ex'
quando diz isso, porque a produção legislativa
tem procurado estabelecer obrigações e deveres
de modo geral mais voltadas para o cidadão em
relação ao Estado, como se ai houvesse um con
flito muito grande. Mas com relação ao poder
econômico, essas obrigações dependem de um
consenso, de um acordo, na medida em que o
Estado também tem sido organizado, apesar de
as nossas aspirações serem outras, pelo próprio
poderi econômico. Acho que a concessão de um
canal de rádio e de televisão, que pertence à socie
dade, à comunidade, deveria obrigar ao conces
sionário um mínimo de 70% de produção local,
da própria comunidade. Esta é a questão. Mas
ela esbarra com o interesse do lucro.

Concordo com V. Ex'. Esta é a proposta que
nós vimos defendendo até hoje, ou seja, que as
normas, para a concessão de um canal de rádio
e televisão sejam mudados em toda a sua estru
tura, porque, a concessão tem sido um privilégio.
O Estado e, em particular, o Poder Executivo dis
põem desses canais de rádio e televisão segundo
as conveniências político-ideológico-econômicas
do próprio Poder, e não da comunidade. Afinal
de contas, isso pertence à comunidade. O Estado
estã apenas administrando uma coisa que não
lhe pertence, mas à comunidade. Mas esse Estado
também não pertence à comunidade; ele tem um
projeto administrativo diferenciado dos interesses
comunitários. Concordo. Acho que seria uma das
soluções. As concessões ora existentes e as que
vierem a existir devam estar obrigadas a ter uma
produção mínima de 70% da produção local, no
seio da comunidade, absorvendo todo o talento
ali existente: jomalistas, músicos, artistas, radia
listas e as próprias organizações comunitárias.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
-Obrigado.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Obrigado a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra à Constituinte Lúcia Vânia.

ASR' CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA- Dr. Jo
sé Jorge, não vou fazer uma interpelação. Quero
apenas fazer uma observação. O que V. S· disse
aqui é uma preocupação de cada um de nós,
que viemos para a Assembléia Nacional Consti
tuinte. V. S" colocou a questão dos monopólios
dos meios de comunicação, da propriedade priva
da e do individuo posto em oposição a um modelo
injusto e desigual. V. S· colocou também que o
modelo econômico voltado para a importação
privilegia os grandes e o eixo Rio-São Paulo, esta
belecendo uma dominação intema. Enfim, V. S,
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relacionou uma série de problemas, o que, de
certa forma, nos deixa céticos em relação à nossa
própria função nesta Subcomissão, que é a da
supremacia do indivíduo sobre a ordem econô
mica. Essa tem sido nossa preocupação e nossa
luta. Mas reconhecemos toda essa realidade. So
mos os intérpretes dessa ansiedade que toma
conta de toda a sociedade brasileira e esperamos
poder colocar na Constituição o artigo: "todo artis
ta é autor de sua criação e intepretação", criando
e trabalhando aqui dentro para que possamos,
com nossa inteligência,nossa perspicácia e nossa
vontade, criar instrumentos para assegurar esse
direito justo e digno. E haveremos de fazer isso.

O SR. JOSÉ LOPES MACHADO RAMOS 
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passo
a ler uma intervenção de uma das participantes
não Constituinte, Marta Uvía Fortaleza, censora
da Censura Federal, Brasília:"Alei estabelece que
a Censura só aprove a programação dos espetá
culos de diversões públicas mediante a compro
vação do recolhimento dos direitos autorais, e
isso está sendo cumprido rigorosamente em to
dos os órgãos censores a nível nacional. Entre
tanto, o controle da arrecadação do direito autoral
está afeto à rede bancária, enquanto a distribuição
é de responsabilidade do ECADe do CNDA. Cau
sou-nos estranheza a denúncia feitapor V.S' nesta
Subcomissão e, assim, gostaríamos que a ques
tão da censura fosse melhor esclarecida, para que
os fatos sejam apurados".

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Certamente a Sr' Marta Lívia não teve
chances de obter um conjunto de informações
mais adequados e deverá estar tão surpreendida
e assustada como qualquer pessoa diante da gra
vidade desse fato. Entretanto, gostaria de ressaltar
alguns equívocos cometidos por ela. A função
do ECADcinge-se exclusivamente à utilizaçãodas
obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas.
É urna atribuição legal e não pode ultrapassar
esses limites, da mesma forma que não repre
senta, por exemplo, os direitos que são defendidos
e arrecadados pela SBAT, Sociedade Brasileira
de Autores Teatrais, cuja natureza dos direitos
não são musicais, são mais literários e teatrais.
Da mesma forma, os direitos por nós represen
tados, que se constituem na criação e interpre
tação cênicas não musicais, estão fora da órbita
do ECAD. Fazemos, a exemplo da SBAT, uma
cobrança e uma arrecadação de forma autônoma.
Dependemos, por instituto legal, também da Cen
sura Federal, porque não só a Lein° 5.988, como
aquela que regulamenta nossa profissão, estabe
lecem claramente o seguinte: não será liberada
pelo órgão federal competente nenhuma obra ou
espetáculo que nos diga respeito sem a compro
vação do ajuste e a forma de pagamento dos
direitos autorais. Ocorre que, excepcionalmente
no nosso caso, como se trata de televisão, a Cen
sura Federal vem liberando essas programações
- estão todas elas no ar - sem que tenhamos
áutorízado a exibição e sem que tenhamos sido
remunerados por essas exibições. É do conheci
mento da Censura Federal - neste momento,
inclusive há mandado de segurança impetrado
contra a Censura Federal - da Presidência da
República e do Ministro da Justiça, que a lei é
para ser cumprida. Mas o que vem ocorrendo

é que a lei não é cumprida. As emissoras de televi
são, setor que nunca sofreu crise econômica algu
ma, enriquecem enquanto os artistas vão ficando
cada vez mais aviltados e despossuídos.

É o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Há ou
tra intervenção, do Sr. Francisco Amaral Manso,
empresário da indústria de perfumaria, que diz:
"De vinte empresas, com quarenta mil técnicos,
passou-se a mais ou menos cento e vinte empre
sas. Qual o número de pessoas atualmente traba
lhando nessas empresas? Qual o montante da
folha de pagamento desses artistas em compa
ração com o gasto na importação de enlatados?
Favor apresentar cifras. Qual o controle e acom
panhamento da Associação dos Atores do Rio
de Janeiro relativamente ao pagamento de direi
tos autorais no período após 1954? Como se situa
hoje?

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Vamos por partes. Vejamos a questão
da comparação entre o número de trabalhadores,
até 1954, nesse setor. Não me refiro exclusiva
mente a técnicos, mas aos artistas, compreen
dendo como tais músicos, artistas cênicos, jorna
listas, radialistas e técnicos também Não estou
considerando sequer, nessa situação, o tipo do
funcionalismo burocrático, mesmo porque até IS

so vem sofrendo grandes transformações, na me
dida em que os métodos administrativos, que ho
je, utilizando-se do computador, têm também
contribuído no sentido de um grande desempre
go desse pessoal burocrático. Posso dizer-lhe 
não vou poder dar-lhe, Sr. Francisco, cifras exatas,
na medida em que um setor onde há pouca opor
tunidade de trabalho está sujeito a uma produti
vidade de mão-de-obra acentuada, fica até difícil
para nós e nossas organizações estabelecer uma
aferição precisa - que o número atual de traba
lhadores nas cento e vinte empresas brasileiras
não chega próximo daquele número de trabalha
dores que havia até 1954. Diminuiu considera
velmente. A um aumento de número de empre
sas, a um aumento da exploração dessa produ
ção, a um aumento de taxa de lucratividade não
correspondeu um aumento da oferta de mão-de
obra. Ao contrário e este tem sido o segredo dessa
acumulação de riqueza incontrolável. Esta é a pri
meira parte.

Com relação à segunda parte, que diz respeito
a uma acumulação de riquezas, fruto da expor
tação de bens intelectuais, quero fornecer um da
do aos Srs. Constituintes que reputo um verda
deiro escândalo. Estivemos por quatro anos 
a minha entidade - procurando obter, junto ao
Banco Central e à Cacex, informações a respeito
de exportação de bens intelectuais neste País.Mas
como toda e qualquer questão econômica era
uma caixa preta e sigilosa, era uma questão de
segurança, busquei o auxílio de Parlamentares
da Legislatura anterior, para que eles oficiassem
esses órgãos no sentido de obter essas informa
ções. Eles mesmos me diziam: "Olha, temos essa
prerrogativa, mas mandaremos o ofício e não vão
respondê-lo, e fica por isso mesmo". E foi o que
ocorreu. Recentemente conseguiu a informação.
Consegui os boletins da Cacex que davam o ma
peamento da exportação de bens intelectuais nes
te País, e, pasmem os senhores: os bens intelec
tuais que são exportados neste País e que passam

pelo crivo e fiscalização das autoridades governa
mentais e pela Cacex são exportados a quilo! Não
têm titularidade, não há controle de titularidde.
Um bem intelectual- que um entendimento uni
versal reconhece que tem que ser caracterizado
pelo seu título, pelo seu autor - é exportado,
no Brasil, a quilo, como se exporta cebola, como
se exporta batata. Assim, temos: "fulano de tal,
tantos quilos de película cinematográfica revelada
exportada para a Polônia", tantos quilos disto para
não sei onde, tantos quilos daquilo, etc. Isto é
uma loucura, é um abuso, é tripudiar em cima
de todos os tratados e convenções internacionais
e da legislação nacional, e está ao arrepio da lei.
E quando pedimos medidas mais eficazes, infor
mações mais detalhadas sobre isso, as autori
dades nos dizem que não é da competência delas
legislar sobre isso. Essa situação só está favore
cendo a quem? Só àqueles que têm o controle
do processo de exportação e de importação de
bens intelectuais neste País.Masaqueles que efeti
vamente produzem aquela riqueza que está sendo
exportada e que não estão reivindicando nada,
estão exiqindo o cumprimento de um direito que
está consagrado na lei,continuam completamen
te desprezados, porque não têm expressão. Seus
reclamos não têm nenhuma conseqüência, até
mesmo no plano judiciário, na medida em que
- vejam V. Ex" - para um despossuído, para
um empobrecido, de que lhe vale uma justiça
cara e demorada? Se eu sou expropriado, com
que recursos vou recorrer à justiça, que é cara
para mim, que já estou empobrecido e não posso
esperar? Muitos e muitos autores, neste País, que
se atreveram a reivindicaràjustiça os seus diréitos,
já morreram e as decisões não saíram. Há proces
sos judiciais neste País que estão se arrastando
ao longo dos anos. Movemos ações, recolhendo
recursos dos próprios artistas para fazer preva
lecer a lei,e os autos ficam engavetados na justiça
durante anos e anos. Posso dar-lhes um relatório
de inúmeras ações, em todas as instâncias de
tribunais neste País. Mas a recíproca não é verda
deira: se for uma ação contra nós, ela é rápida,
ágil e eficiente.

Terceira pergunta: qual o controle da Associa
ção do Rio de Janeiro relativoao pagamento dos
direitos autorais, no período pós-54, e como se
situa hoje? Bem, só tivemos condições de promo
ver a cobrança e a arrecadação a partir de 1978,
porque antes disto a mesma legislação que dizia
que tínhamos direitos logo adiante permitia a ces
são desses direitos. Dava com uma mão e tirava
com a outra. Vejam bem, não temos condições
de exercer a nossa liberdade individual,de nossos
interesses, na medida em que somos desiguais.
É o que já disse aqui anteriormente: seria uma
ilusão pretender estabelecer uma igualdade jurí
dica entre desiguais economicamente. Isto não
existe, é bobagem, Então, o artista, para galgar
a oportunidade de trabalho, tinha que ceder seus
direitos autorais. Ele poderia até exercer sua liber
dade e dizer: "Não, não quero ceder". Tudo bem,
então não trabalha. Assim, ele tinha que ceder.
Apartir de 1978 essa cessão é vedada, e a questão
inclusive foi levada ao Supremo Tribunal Federal
pelas empresas como inconstitucional, na medida
em que aquela limitação na lei ordinária priva
va-nos da liberdade individual de negociar livre
mente: E o Supremo Tribunal Federal, naquela
ocasião, seguiu o entendimento, de uma fábula
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que foi apresentada pela nossa defesa: uma vez,
no mundo dos bichos, eles se reuniram e fizeram
uma Constituição, e nesta Constituição estava es
crito: uÉ assegurado a todos os bichos o direito
de ir e vir,o livrepensamento e o direito à proprie
dade". Depois, na legislação ordinária, os bichos
reuniram-se e fizeramuma leique diziao seguinte:
raposas e o terreno das galinhas". E as raposas
foram ao Supremo e argüiram a inconstitucio
nalidade daquela lei, porque a Constituição dizia
que todos os bichos tinham o direito de ir e vir,
e aquela lei ordinária, com aquela cerca, impedia
as galinhas de transitar pelo terreno das raposas,
e vice-versa.Esse tipo de liberdade não queremos,
porque é pressupor uma igualdade quando temos
que nos confrontar com um poder, pelo qual so
mos desiguais. Determinadas proteções defmidas
na Constituição, como, a exemplo, existe a própra
legislação do trabalho, em que o princípio é no
sentido de que o trabalhador tem liberdade para
negociar a sua força de trabalho; mas há desigual
dades de tal sorte que há necessidade de se limitar
essa liberdade no sentido de proteger o trabalha
dor. Ela é protetiva, e não poderia ser de outra
forma, senão ele será esmagado. A uma inferio
ridade econômica - e esse é o princípio, a meu
ver,da legislação trabalhista - deve corresponder
uma superioridade jurídica,na tentativade estabe
lecer a igualdade. E acho que o nosso caso, com
relação ao indivíduo, nesta Subcomissão, tam
bém deve sér levado em consideração; deve ser
afirmada uma grande superioridade jurídica do
individuo sobre o econômico, que na vida real
lhe é supeior. Não sei se respondi à pergunta.
Sem dúvida, com a situação de hoje, já disse
aqui anteriormente que embora a lei seja clara,
indiscutível,insofismável, embora as autoridades
estejam comprometidas para que esta lei seja
cumprida, apesar de todos os nossos esforços
em todas as instâncias administrativas deste País,
não conseguimos ainda que a lei seja cumprida.
kJ contrário, a impunidade grassa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esta
mos, lamentavelmente, com o nosso tempo en
cerrado, mas ainda assim concedo a palavra à
nobre Constituinte Lúcia Vânia, solicitando-lhe
apenas ater-se à norma regimental dos três mi
nutos.

A SRA.CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria apenas de conhecer o pensamento de V.
S· sobre a proposta da Fenaj, do Sindicato dos
Jornalistas e da Federação dos Jornalistas com
relação aos meios de comunicação. Se V.S· co
nhece a proposta, poderia tecer alguns comen
tários a respeito?

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS- Não conheco a proposta deles em minú
cias, portanto não posso responder à pergunta.

ASRA.CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Muito
obrigada.

O SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - Esgo
tada a lista de debatedores, passo a palavra ao
Sr. José Jorge Lopes Machado Ramos para as
suas considerações finais.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Minhas considerações fmais não variam
muito, não apresentam muita coisa de novo àqui
lo que foidito.Talvezalguns apelos que poderiam

até repetir algumas idéias expostas anteriormente.
Como individuo, como cidadão, como profissio
nal, vejo e acredito, e repito aqui, a procupação
de uma parcela muito grande dos meus iguais
com relação ao futuro da nossa sociedade. Vive
mos, inegavelmente, um momento histórico. Te
nha esta Constituinte, como resultado deste esfor
ço, um trabalho conseqüente ou não, vivemos
um momento crítico na sociedade brasileira, um
momento de crise de credibílídade porque a im
punidade grassa por todos os setores de ativida
des deste País, não só com relação às atividades
produtivas, mas também, às administrativas.
Acordamos todos os dias folheando escândalos,

- sem que dali nada resulte. E o pior disto tudo
é a nossa famílíarizaçãocom esse fenômeno. Sou
de uma geração, como alguns dos presentes, em
que, quando haviaum desfalque numa repartição,
o escândalo comovia toda a comunidade. Hoje
em dia isso é o trivial, é o corriqueiro. É isto que
me assusta. E é neste contexto que estamos deba
tendo esses problemas. Quais são as perspectivas
para uma sociedade que começa a se familiarizar
com a violência,com a impunidade, com o debo
che, uma sociedade que começa a transformar-se
numa comunidade cínica, que faz piada da sua
própria desgraça? Na televisão não se vê outra
coisa: de um lado, programas estimulando a vio
lência e, de outro, o humor fazendo com que
tratemos das nossas mazelas de uma maneira
alegre, festiva,gostosa, risonha. Esta é a situação
grave em que nos encontramos. Esta é a tarefa
desta Subcomissão: levar isso em conta. A res
ponsabilidade de V.Ex"5 é muito grande mesmo,
porque, apesar da credibilidade,terão que prestar
contas à história (palmas) do que os senhores
fizeram aqui dentro. Terão que surpreender a ex
pectativa ou frustrar alguma esperança, mas cer
tamente não poderão ficar em cima do muro.
Não quero dizer que esta seja a intenção de V.
Ex'" Não haverá meio termo numa Comissão co
mo esta e numa sociedade que vive a crise que
vivemos.Aquiestá a pedra de toque, porque trata
se do homem. A grande suspeita que existe na
sociedade - que acaba transformando-se numa
desesperança - é no sentido de que os direitos
daquele que é a cec:ula rnater da sociedade, ou
seja, o indivíduo, não prevalecerão, na medida
em que eles poderão ser, nada mais, nada menos
do que objeto de negociação política. E quando
negociamos a nós mesmos, meus amigos, resta
muito pouco a esperar.

Eu quero ratificar as nossas reivindicações no
tocante às limitações do exercício de concessões
de rádio e televisão. Essas concessões devem
ser submetidas às necessidades da sociedade
brasileira, porque a ela pertencem esses canais.
Quero ratificar a afirmação, no texto constitucio
nal, de que o artista é autor de sua criação e
interpretação, como um instrumento, não de solu
ção, mas de luta, para que ele possa usufruir de
alguma independência econômica e equilibraras
relações no mercado de produção cultural, que
é rundamenta! para o processo de democratiza
ção. Finalmente, espero que V. Ex"s levem em
conta não uma produção legislativa romântica
ou idelllista. E1q deve ter como escopo o fato
de que é produto de fatores e de relações econô
micas reais, vividas no seio da sociedade, e que
esta sociedade não é igual.Essas relações econô
micas determinam que vivamos numa sociedade
dividida em classes, em que temos uma peque-

níssima classe que acumula riquezas e uma mas
sa humana incomensurável, que aumenta de ge
ração a geração, despossuída, sem nenhuma
perspectiva de democraticamente ter, também,
a sua expressão econômica. Muito obrigado a
V.Ex'" (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Dr.Jor
ge José Lopes Machado Ramos, antes de encerrar
esta parte da reunião, quero exprimir a V. S· a
satisfação de tê-lo aqui recebido como Presidente
da Associação dos Atores.V. S', sem dúvida,acen
tuou aspectos essenciais à elaboração constitu
cional. Não só traduziu as preocupações dos at0
res, como setor da criação artistica nacional, mas
abordou temas de suma relevância,como a ques
tão do monopólio da veiculação de cultura, da
veiculação de informações, pela formação de ca
deias de rádio e de televisão neste País.Não tenho
dúvida de que a Constituintepoderá intervirnestes
aspectos, assegurando aos atores, aos artistas de
modo geral, o direito à manifestação, à criação,
ao direito de expressão, e fazendo-o de forma
objetiva.Entendemos que ao direito de expressão
corresponde, sob a ética da sociedade, o direito
individual à cultura, à participação e ao acesso
à cultura. A questão das comunicações é essen
cial. Seria extremamente limitado o direito de ex
pressão artística e de expressão cultural se não
se disciplinassem os veículos dessa manifestação,
se os teatros e as galerias de arte, se as editoras
e o rádio, se a televisão não fossem abertos à
participação coletiva,à presença do artista na sua
capacidade de criar. Há também o aspecto do
direito autoral do autor, como criador da sua re
presentação. Todos esses aspectos certamente
tocarão a sensibilidade dos Constituintes que inte
gram esta Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, e encontrarão tradução no texto que
certamente daqui sairá para as demais instâncias
da Assembléia Nacional Constituinte.

Muito obrigado a V. S. Foi uma honra tê-lo
aqui conosco.

O SR. JOSÉ JORGE LOPES MACHADO RA
MOS - Obrigado. Quero apenas lembrar a V.
Ex" que estou aqui tentando traduzir o pensa
mento e a ansiedade de cerca de trinta e seis
entidades, não só de atores, mas de radialistas,
jornalistas, músicos, escritores também. Aliás, o
escritor José Louzeirojá esteve aqui anteriormen
te. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
ao Deputado Darcy Pozza para acompanhar o
Dr. José Jorge.

Prosseguiremos com a reunião ouvindo agora
a União Brasileira de Informática Pública - OBIP
- representada pelo seu Diretor, Dr. Arthur Pe
reira Nunes, que debaterá sobre a informática e
os direitos e garantias individuais. Convido o Dr,
Arthur para tomar assento à mesa.

O SR. ARTHOR PEREIRA NONES - Inicial
mente gostaria de agradecer a honra pelo convite
que foi feito à Onião Brasileira de Informática Pú
blica, no sentido de trazer a sua contribuição no
que diz respeito à informática e aos direitos do
cidadão. A União Brasileirade Informática Pública
constituiu um comitê, intitulado Comitê de infor
mática e Constituinte, resultado de uma série de
reuniões que tiveram inícioem 1985, e o conjunto
de reflexões que tiveram lugar nessas reuniões
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vou procurar retratar aqui, juntamente com as
reflenões de outros componentes da comunidade
técnico-científica brasileira, que também conver
giram para um conjunto de proposições concre
tas que vou apresentar a V.Ex'"

lnícielmente, do ponto de vista econômico a
informática já adquiriu, no Brasil, relevância que
merece atenção especial dos Srs. Constituintes.
É um setor que hoje emprega, diretamente, cerca
de trezentas mil pessoas. Destas, aproximada
mente duzentas e cinqüenta mil trabalham nos
centros de processamento de dados das empre
sas que usam computadores nas suas prestações
de serviço, e outras quarenta mil trabalham nas
fábricas de computadores, nacionais e estrangei
ras. As fábricas nacionais de computadores em
pregam mais de trinta e três mil pessoas.

Ccrno V. Ex" têm acompanhado nos últimos
dois anos, especialmente, a Informática brasileira
vem sendo objeto de um questionamento siste
mátíco por parte de setores, alguns devidamente
esclarecidos, e outros nem sempre muito bem
iúonnados a respeito dos impactos da informá
tica na sociedade brasileira, especialmente no que
diz respeito à Lei de Informática.

Nc. nosso entendimento, o desenvolvimento da
Informática é absolutamente indispensável para
uma nação soberana e democrática. Procuramos,
na nossa apresentação, trazer algumas propostas
concretas de como entendemos ser possivel con
ciliar os anseios de liberdade com as necessi
dades de modernização das nossas relações eco
nômicas, poIIticas, sociais e culturais. Este, exata
mente, o grande desafio da nova Constituição,
dos Srs. Constituintes. Entendemos que a infor
mática tem a sua contribuição a trazer neste pro
cesso, A questão da Informática em relação à
nova Constituição pode ser tratada segundo os
seguintes aspectos: o primeiro deles, que é o que
diz respeito mais diretamente a esta Subcomis
são, refere-se à questão da privacidade, dos direi
tos cio cidadão frente ao uso indevido e inade
quado de informações individualizadas.

A segunda questão é a questão do direito ao
emprego, com os impactos da automação sobre
o traf:>alhador.

A terceira questão diz respeito aos aspectos
da scberania nacional e autonomia decisória, aqui
entendida a questão da autonomia tecnológica
como a capacidade e a possibilidade de o País
tomar as suas decisões a respeito dos processos
tecnológicos que a sociedade assim desejar.

finalmente a questão do Estado enquanto
usuálriode computadores, o compromisso do Es
tado quanto à prestação de serviços e de informa
ções à sociedade, ao cidadão, e o Estado como
órgã() normativo, que regula a atividade de infor
máti<:a em nosso País. Trouxe um documento
que procura sintetizar a posição de um inverso
rezoevelmente representativo, diria, expressivo, da
comunidade científica. Este documento reúne as
posiç:ões da Sociedade Brasileira para o Progres
so da Ciência, sociedade Brasileira de Compu
taçã<I, posições oriundas do encontro de entida
des de pesquisa, de ciência e de tecnologia, que
reuniu cerca de trezentas entidades, trezentas ins
tItuiç<5es de pesquisa, e os documentos da própria
Uniál) Brasileira de Informática Pública, que foi
a primeira entidade a sistematizar as propostas,
a si*matizar os temas relativos à Informática,
como disse anteriormente, nos idos de 1985.

Especificamente em relação aos temas desta
Subcomissão, diria que a questão central seria
a privacidade, os direitos do cidadão à privaci
dade. Neste particular, eu destacaria os seguintes
tópicos: primeiro, o direito e a forma de acesso,
pelo cidadão, às informações a seu respeito conti
das em arquivos de dados de qualquer natureza.
Segundo, o direito de corrigir e mandar corrigir
as informações incorretas. Terceiro, a definição
dos tipos de informação que não devem constar
individualizadamente de arquivos de dados, co
mo, por exemplo, ideológicas e informações rela
tivas à vida pessoal do cidadão. Quarto, a defini
ção de responsal:>i1idades dos administradores de
arquivos de dados pelas informações armazena
das. Outro item diz respeito à garantia de uso
da informação para os fins exclusivos para os
quais foi colhida ou cedida. Finalmente, uma
questão polêmica também, mas que nos cabe
aqui trazer, porque tem uma implicação bastante
grave na sociedade do futuro, é a que diz respeito
aos reflexos da utilização de um número único
nacional de identificação do cidadão. São estes,
basicamente, os principais pontos que a UBIPdes
tacou em relação à questão dos direitos do cida
dão.

Neste encontro a que me reportei anteriormen
te, das entidades de ciência e tecnologia na Cons
tituinte, que reuniu mais de trezentas instituições
de ensino, instituições acadêmicas e instituições
particulares de pesquisa e desenvolvimento de
ciência e tecnologia, foram sugeridas formas re
dacionais para algumas dessas questões a que
me reportei há pouco, como a questão do direito
do cidadão, frente aos bancos de dados, etc., e
essas propostas estão sendo distribuídas junto
com o documento que trouxemos, como também
as posições do movimento Brasil-Informática, que
reúne as associações de profissionais de proces
samento de dados, a Sociedade Brasileira de
Computação, que é a sociedade de pesquisadores
especializados na área de computação, na área
de informática. Também há a contribuição da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
além da Associação Brasileira das Indústrias de
Computadores e Periféricos. Reitero aos Srs.
Constituintes que, além das questões dos direitos
humanos, dos direitos individuais que esta Subco
missão especificamente trata, em nome dessas
entidades também, temos um pedido de apoio
para que as outras teses relativas à questão da
reserva de mercado e dos impactos sobre o traba
lhador fossem igualmente apoiados por V. Ex'
nos momentos de discussão e votação dessas
matérias.

Especificamente em relação às propostas, gos
taria de me reportar a algumas questões que fo
ram prática e objetivamente colocadas por esses
companheiros, começando, por exemplo, com
a questão do uso da informática. Há um entendi
mento, por parte da comunidade técnico-cien
tifica, da comunidade profissional, de que há ne
cessidade de que na Constituição brasileira cons
tem explicitamente condições de limitação do uso
da informática, no caso voltado especificamente
para a garantia da privacidade do cidadão, basea
do nas seguintes condições: nenhum cidadão po
de ser obrigado a fornecer dados contra as suas
convicções filosóficas ou políticas. Não pode ser
obrigado a fornecer esses dados. O uso das infor
mações só é admitido para os finsexclusivos para

os quais forem solicitados. Deve ser assegurado
ao cidadão o direito de acesso às informações
a respeito dele contidas em bancos de dados,
e deve ser assegurado, igualmente, o direito de
o cidadão mandar corrigir as informações incor
retas a seu respeito.

Estudamos também algumas Constituições
mais recentes de outros países, como a Consti
tuição de Portugal e a Constituição espanhola.
Posteriormente às discussões que encaminha
mos, descobrimos as Constituições de outros paí
ses, após um processo intemo de discussões e
em consultas a alguns juristas. A partir desse mo
mento tomamos conhecimento, tomamos con
tato direto com textos constitucionais desses paí
ses que, curiosamente, também saíam de um pro
cesso autoritário longo, até mais longo do que
o nosso, e refletem, de certa maneira, uma preo
cupação quanto à modernidade da questão da
informática, à modemidade das relações econô
micas geradas nesse processo de informatização
da sociedade, procurando, ao mesmo tempo, pre
servar alguns direitos fundamentais do cidadão
no que diz respeito, particularmente, aos recursos
da informática. O artigo 35 da Constituição portu
guesa estabelece textualmente a proibição do em
prego de um número nacional único de identifi
cação. Diz o seguinte: uÉ proibida a atribuição
de um número nacional único de identificação
dos cidadãos. A Constituição espanhola estabe
lece a necessidade de limitação do uso de infor
mática, para a preservação da privacidade e da
honra dos cidadãos.

As nossas propostas, de uma certa maneira
- embora volte a dizer que tenhamos descoberto
essas Constituições posteriormente às nossas re
flexões -, configuram um contexto semelhante.
Por que este tipo de preocupação? Existe no País
hoje mais de 250 mil computadores. A tendência
à expansão do parque computacional é visível.
O parque de equipamentos, o mercado de com
putadores no Brasil, cresce a uma taxa entre 25
a 30% ao ano. Estamos imaginando uma Consti
tuição que ainda estará em vigência-no decurso
do ano 2000. Estamos pensando na sociedade
de hoje, mas também nas suas repercussões no
futuro. Não podemos, enquanto profissionais, en
quanto cidadãos, deixar de considerar os impac
tos negativos que a Informática eventualmente
pode trazer para o desenvolvimento da sociedade,
e especialmente as suas contribuições positivas.
Entendemos ser obrigação do cidadão, especial
mente do profissional, que está atuando numa
atividade mais recente, mais nova, que tem pouco
mais de 30 anos de vida, trazer objetivamente
sugestões que procurem minimizar os efeitos ne
gativos que eventualmente o desenvolvimento da
Informática possa trazer. Dessa forma, buscamos
também estabelecer, propor que na nossa Consti
tuição fiquem explicitamente caracterizadas as
penalidades contra a violação desses direitos esta
belecidos na Constituição.

Estou aqui me lembrando um pouco do depoi
mento do companheiro que nos antecedeu, do
sindicato dos artistas, quando se manifestava des
crente dapossibilidade de implementação. Curio
samente, nós nos preocupamos não só em pro
por alguns princípios, mas procuramos também
em amarrar o cornpromísso de atendimento a
esses princípios a penalidades apropriadas.

Não gostaria de me estender por demais na
nossa apresentação, visto que ela está caracte-
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rizada na proposta de redação dos documentos
aqui entregues, mas não poderia deixar passar
essa oportunidade sem primeiro cumprimentar
esta Subcomissão, porque me parece que talvez
seja a única que permite ao público apresentar
perguntas. Pelo menos dentre as Comissões cujo
funcionamento pude observar, esta foi a única
em que eu presenciei esse fato, que me parece
bastante importante.

Em segundo lugar, quero também reiterar o
nosso pedido de apoio às teses que o setor de
Informática vem procurando defender junto à
Constituinte, que tem exatamente a preocupação
de assegurar as conquistas que o setor de Infor
mática já obteve nesses útlimos anos em nosso
País, e criar condições para que essas conquistas,
no campo social e no campo político, avancem
no sentido de complementar o desenvolvimento
tecnológico com a preservação dos direitos fun
damentais do cidadão e do trabalhador. Muito
obrigado.' (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues, para ini
ciar os debates.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Dr. Arthur Pereira Nunes, foi uma satisfação tê-lá
ouvido discorrer sobre assunto tão palpitante e
atual como a informática. Quero dizera V.S' que
já foram objeto de apresentação de sugestão a
esta Subcomissão alguns aspectos daquilo que
foi tratado por V. S' no texto da apresentação.
Entre eles, há o habeas data, que assegura ao
legitimo interessado a possibilidade de substitui
ções e alterações de dados que porventura te
nham sido avaliados por determinada pessoa ou
indivíduo.

Asua preocupação, como a da entidade, é mui
to válida, porque a Informática em muito pouco
tempo fez muitas modificações em nossa socie
dade. Então, essa privacidade que está sendo ob
jeto de cuidados é muito importante que seja as
segurada na nossa Constituição, garantindo-se ao
indivíduo e ao cidadão o acesso a essas fontes
e à metodologia. Isso é muito importante, porque
caracteriza um dever e uma responsabilidade de
parte de quem tem esses dados registrados.

Háum detalhe que também me chamou a aten
ção, dentre os que foram aqui enumerados, sobre
o qual a própria Escritura Sagrada fala:no tempo
da besta, do anticrísto, do falso profeta, ninguém
poderá negociar, comprar ou vender se não tiver
o número ou o sinal da besta na sua testa ou
na sua mão o "666". Quando V. S', em nome
da entidade e com esse cuidado, diz que fica
vedada a atribuição de um número nacional único
a um cidadão, ficopreocupado com aquele super
computador que há na Bélgica,que já está catalo
gando, no sentido de impor um número oficial
universal para os cidadãos do mundo. Isso, real
mente, é retirara privacidade do cidadão. Gostaria
de receber mais alguns detalhes do que V. S·
possui sobre a atribuição de um número nacional
único ao cidadão, já que temos o CPF, a carteira
de identidade. Mas há uma tendência mundial,
mormentemente na Europa, no Mercado Comum
Europeu, no sentido de que realmente haja um
controle que permita conhecer a vida de cada
cidadão do mundo. Preocupo-me com isso.

O SR.ARTHUR PEREIRA NUNES-Certamen
te essa é uma questão polêmica, mas que merece
atenção especial. Primeirogostaria de me reportar

a que na primeira metade dos anos 70 houve
uma tentativa, no Brasil, de implantação de um
número único, tentativa que foiabortada pela rea
ção dos técnicos do setor de informática, que
mostraram que naquele momento era econômica
e tecnicamente inviável - mais econômica do
que tecnicamente inviável - a adoção de um
número único. Portanto, não é uma tese criada
neste momento. Essa tese surgiu no início da
década de 70, foi combatida pelos profissionais
da área de processamento de dados, e felizmente
não vingou. Isso não impediu que muitos dos
nossos cidadãos que tiveram seus direitos cassa
dos, fossem presos nos aeroportos, até mesmo
depois da anistia. Recordo-me de que o Prof.Dar
cy Ribeiro, no Rio de Janeiro, muito tempo após
a anistia, voltava a ser preso sistematicamente
quando atravessava a alfândega.

Masalém desta questão histórica, existe no Bra
silo germe do número único e na ditadura, certa
mente, esse número será tentado. Num processo
autoritário que porventura recrudesça em nosso
País, o número único será um instrumento de
perseguição política, não tenho a menor dúvida.
Independente dessa questão, também existem as
de natureza técnica. Háa possibilidade de se cons
truir um cadastro com números únicos. Nos ban
cos de dados, em geral, existe a possibilidade
técnica de se fazer um cadastro perfeito, sem erro,
mas isso custa muito caro. Fazer um cadastro
perfeito,com zero erro, tem um custo econômico
muito elevado, além de algumas dificuldades téc
nicas que podem ser superadas. E o que deve
acontecer, muito provavelmente, é que se vai tra
balhar com uma margem de erro aceitável 
1%, ou seja, 99% de credibilidade nesse cadastro,
num arquivo que envolva uma população de cem
milhões de habitantes. São um milhão de pessoas
com dados errados, que eventualmente foram
testemunhas de um acidente de trânsito, por
exemplo, e que nesse cadastro podem estar como
presos, meliantes, assassinos etc. Essa é uma
questão a ser analisada até do ponto de vista
técnico e ético.

Evidentemente existem também justificativas
para a adoção do número único, entre elas a
da simplicidade: Por que vamos andar com uma
quantidade imensa de carteiras nos bolsos se po
demos andar com uma carteirinha só? É uma
questão de simplicidade, que terá um custo social
e políticomuito grande. Entendo que essa decisão
não pode ser administrativa, não pode ser uma
decisão tomada nos gabinetes técnicos ou econô
micos. Essa é o tipo de decisão, no nosso entendi
mento, política. A sociedade brasileira aceita ou
não o emprego de um número de identificação
universal? Esta é uma questão básica que consi
deramos essencial ser discutida nesta Casa: Ten
do em vista a evolução técnica e a crescente ex
pansão das atividades na Informática,será econo
micamente viávele tecnicamente possível a ado
ção, no futuro, de um número único? E essa ado
ção, no nosso entendimento não pode ser admi
nistrativa. Entendo que a sociedade tem que se
posicionar agora quanto a uma questão que será
colocada muito rapidamente. Voltoa insistir que
essa tentativa já foi feita no passado e, no nosso
entendimento, adequadamente bloqueada, na
quela oportunidade, pela comunidade técnico
científica.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Eu gos
taria, se me permite o debatedor principal, de
trazer uma contribuição à discussão lendo o texto
aprovado e vigente na Constituição portuguesa
em relação ao número único e em relação tam
bém a questão do registro de dados individuais
ou ideológicos.

A Constituição portuguesa, no art. 35, que tem
o subtítulo de Utilização da Informática, diz, no
item 5:

"É proibida a atribuição de um número
nacional, único, aos cidadãos."

Então, na legislação constitucional portuguesa
há uma proibição taxativa com relação a esse
número único, pelas razões aqui expostas com
brilhantismo e propriedade.

Outro ponto que também me parece deva ser
matéria de preocupação desta Subcomissão diz
respeito aos dados referentes a convicções filosó
ficas, políticas etc. É o item 3 do mesmo art.
35, que está assim redigido:

"AInformática não pode ser utilizadapara
tratamento de dados referentes a convicções
filosóficas ou políticas, filiação partidária ou
sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo
quando se trate do processamento de dados
estatísticos, não individualmente identificá
veis."

Esta questão parece-me importante, pois o pro
jeto da Comissão Constitucional a chamada Co
missão Afonso Arinos - que embora não cons
titua documento oficial de discussão na Consti
tuinte - exerce, inegavelmente, grande influência
sobre a Assembléia; a proposta está colocada em
outros termos e substancialmente bem diversos,
e de certa forma conflitantes com o que acabei
de ler e que me parece uma boa fórmula. Trata-se
do art. 17 do anteprojeto, que diz, no caput:

"Todos têm direito de acesso a referências
e informações a seu respeito registradas por
entidades públicas ou particulares, podendo
exigira retificação de dados, com a sua atuali
zação ou supressão dos incorretos, mediante
procedimento judicial sigiloso."

"§ 19 Évedado o registro informático so
bre convicções pessoais, atividades políticas
ou vida privada, ressalvado o processamento
de dados não identificados para fins estatís
ticos."

É nessa ressalva que está a diferença profunda.
Enquanto no projeto da Comissão Constitucional
a ressalva é no sentido de que esse registro não
seja identificado para fins estatísticos, na Consti
tuição portuguesa se diz exatamente o contrário:
que ele só pode ser feito para fins estatísticos,
desde que não sejam identificáveisindividualmen
te as pessoas. Parece-me que, da forma como
está no Anteprojeto Arinos, polícias políticas, do
Serviço Nacional de Informação, do Serviço de
Proteção ao Crédito,estão autorizadas a fazeresse
tipo de catalogação, de arquivo de dados pes
'soais,

O que se indaga é o seguinte: que valor tem
a proibição constitucional, o direito à privacidade,
o direito a não discriminação em razão de credo
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religioso, filosófico ou político, se se permite aos
órgác1s de repressão do Estado catalogar as pes,
soas em função exatamente desses credos? E
evidente que esse arquivo de dados pessoais tem
um sentido eminentemente político. ESSle tipo de
registro constitui uma ameaça permanente à so
ciedade. É claro que nos momentos de recrudes
cimento - praza aos céus não ocorra - do Esta
do autoritário esses elementos teriam extrema efi
ciência na repressão. É claro, se estamos elabo
rando uma Constituição democrática, não pode
mos admitir, em hipótese alguma, o registro de
dados privados. Que interesse pode haver, do
ponto de vista social, nessee dados, a menos que
seadmita essa discriminação em virtude das parti
cularidades dos individuos? Para ser claro, se ad
mitirmos que se possa discriminar as pessoas,
em virtude de particularidades, em virtude da ho
mossexualidade, por exemplo, como ocorre, se
gundo consta hoje, na carreira diplomática - há
vedação de acesso, à carreira diplomática, aos
homossexuaís e isso pode até parecer paradoxal
aos que me escutam - então que se permita
esse registro, mas se consagre o princípio da in
díscnmínação, o princípio do respeito à privaci
dade. Por que admitir registros dessa espécie?
Com que objetivo? Evidentemente, esses objeti
vos seriam sempre conflitantes com o princípio
geral da discriminação. São aspectos que eu que
ria enfatizar para despertar a discussão e, ao mes
mo tempo, provocar o debatedor.

O SR. ARTHUR PEREIRA NUNES- Eu gosta
ria de destacar outro aspecto que me parece im
portante: evidentemente, muitos desses registros
podem ser executados manualmente. Estamos
tratando de registros informatizados.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Esta
mos tratando de registros legais. Ninguém pode
ria impedir os registros criminosos, ilegais.

O SR. ARTHUR PEREIRA NUNES - No caso
da questão da Infonmática, o que agrava essa si
tuação é o fato de a propagação da informação
ocorrer com muito maior intensidade, dada a ca
pacidade •de armazenamento que os computa
dores têm e a tendência cada vez maior de expan
são dessa capacidade computacional. Quer dizer,
a capacidade de guardar informações será cada
vezmaior. O efeito de propagação desses bancos
de dados, contendo informações individuais, será
uma tendência, digamos, natural. E volto aínsístír
na questão do erro. Pia propagação desse erro,
além das questões éticas, propriamente, existe
a questão daqueles arquivos errados, dos erros.
Assim, a Informática agrava o problema de viola
ção da privacidade, o que não é um tema espe
cíííco da Infonmática. Simplesmente, a disponi
bilidade, a possibilidade de uso de computadores
torna esse processo ainda mais gritante e peri
goso.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Mais um detalhe, por favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)'- Pois- .nao.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Realmente preocupa a todos nós, cidadãos brasi
leíros, no nosso caso específico, o fato de que
o computador está trazendo para nós certas difi
culdades. Enquanto ele agilizaem certos sentidos,
há um temor muito grande com ;elação às ínfor-

mações cadastradas a nosso respeito. Lembro
me de que certa vez fui multado por uma infração
de trânsito, e essa informação só.me veio ao co
nhecimento quando fui selar o carro novamente.
E quando verifiquei a impropriedade da multa
foi-me dito que não havia solução, porque foi
o computador que a havia registrado. O melhor
seriapagá-Ia. Tive que pagar aquela multa, embo
ra a considerasse injusta. Mas ela apareceu cerca
de um ano depois porque estava cadastrada.

O SR. ARTHUR PEREIRA NUNES - Gostaria
de me referir a outra dimensão dessa questão,
que tem a ver com o acesso, por parte do público,
às informações contidas em bancos de dados
públicos. Existe uma quantidade substancial de
informações hoje contidas em arquivos, em ban
cos de dados de entidades governamentais que
são do interesse do cidadão, do trabalhador. Es
sas informações normalmente são colhidas para
efeitos administrativos, para operação da máqui
na administrativa e com muito pouca preocupa
ção da devolução do serviço, das infonmações
ao cidadão. Quer dizer,a transparência do Estado,
colocada mais objetivamente, a transparência das
organizações, não só das empresas estatais, é
também objeto de uma proposta específica aqui
colocada, no que diz respeito às metodologias
empregadas nos serviços de informações ao pú
blico. Cito, por exemplo, o cálculo dos índices
do custo de vida, porque a sociedade é direta
mente afetada pela manipulação estatística daí
decorrente e não tem acesso direto a ela. Existem
outras complicações ainda maiores, como, por
exemplo, a relativa à fraude eleitoral no Rio de
Janeiro. Houve uma discussão a respeito de quais
os problemas decorrentes da manipulação das
eleições na época da eleição do Govemador Leo
nel Brizola. São problemas de interesse público
que têm a ver, também, com a transparência do
serviço de operação do processamento de dados.

Parece-nos que além da preservação, do desen
voMmento de uma Infonmáticabrasileira, que nos
parece fundamental manter, além da definição
de mecanismos que assegurem ao trabalhador
a participação nos benefícios de progresso técni
co, é igualmente importante a preservação dos
direitos e garantias indMduais, no que diz respeito
à Informática, na preservação dos direitos do cida
dão e no relacionamento com as grandes organi
zações e com o aparelho de Estado. É, na essên
cia, esta a nossa abordagem, digamos assim, da
questão da Informática dentro da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Permi
ta-me uma intervenção, embora ferindo as nossas
normas, que por sinal são muito flexíveis volunta
riamente flexíveis, exatamente para ampliar o de
bate. Para nossa honra, registrou o debatedor a
permissão da participação pública nesses deba
tes. Gostaria de enfatizar o ponto relativo às esta
tístícas, aos fins estatisticos da informação que
possa envolver particularidades dos individuos,
desde que não identificados. Pode haver - e sem
dúvida há - um interesse cientifico em conhecer
as particularidades da composição de uma popu
lação ou seja, a questão da cor, da raça, da sexuali
dade. Esses aspectos podem despertar o inte
resse científico, sociológico e até o interesse de
govemo, desde que esses dados não sejam identi
ficados do ponto de vista individual. Esses regis
tros podem e devem ser úteis à sociedade como

tal. A avaliação do peso, a ponderação de cada
grupo social, a identificação das minorias como
coletividade, sem dúvida devem interessar, esta
tisticamente.

Parece-me que V. S' tocou num ponto muito
importante, que não tinha sido aqui abordado:
o do acesso aos arquivos-públicos de dados de
interesse público. Claro que necessariamente in
teressa aos sindicatos, por exemplo, conhecer os
índices que fundamentaram uma determinada
decisão econômica, a fixação do salário mínimo,
de preços, e assim por diante. De fato, esse ponto
não tinha sido aqui tratado, ou seja, o do acesso
não só os dados individuais - que levam inclu
sive, a um conceito novo proposto pela Comissão
Arinos, o do habeas data - mas aos dados
públicos, aos dados que constituem os arquivos
da autoridade e que fundamentam decisões ad
ministrativas de govemo. Parece-me também ser
um aspecto extremamente importante para a dis
cussão e fixação do texto constitucional.

Concedo a palavra à Constituinte Lúcia Vânia.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Acho
que o Dr. Arthur colocou-nos num Impasse. O
conferencista anterior falou-nos sobre o individuo
versus o meio. O Dr. Arthur está-nos colocando
o meio versus o indivíduo. O conferecista anterior
apresentou como proposta uma superioridade ju
rídica para se contrapor a um modelo econômico
injusto. Pergunto a V.S', que trabalha com o meio
- e sabemos que o objetivo da Informática é
desenvolver cada vez mais a tecnologia - se es
ses instrumentos jurídicos que já foram sugeridos
- o habeas data, pelo Projeto Afonso Arinos,
e instrumentos das Constituições portuguesa e
espanhola - seriam suficientes para que a tecno
logia não superasse o homem.

O SR. ARTHUR PEREIRA NUNES - Acredito
que sem essas condições mínimas dificilmente
poderemos ser otimistas em relação ao futuro.
Nenhum de nós, em sã consciência, pode afinmar
que esses requisitos colocados na Constituição
por si só assegurariam um desenvoMmento har
monioso da lnfonmática em relação à sociedade,
inclusive porque a lnformátíca, como a ciência,
não é neutra. Então, não compartilhamos da tese
da neutralidade do conhecimento técnico-cien
tifico. Sabemos que esse conhecimento técnico
científico está e continuará sendo empregado du
rante muito tempo, de acordo com as relações
de poder. No caso da Infonmática - para tratar
de um assunto que conheço -, por exemplo,
sessenta por cento do mercado mundial é contro
lado por uma única empresa, chamada IBM. Evi
dentemente que, num ramo de atividade onde
uma única empresa detém sessenta por cento
do mercado mundial, é muito difícil acreditar que
estejam operando livremente as regras do mer
cado e é muito pouco provável que todo o desen
volvimento científico não tenha, nessa área de
Informática, uma forte influência de interesses co
merciais e mercadológicos de empresas que ope
ram com tal magnitude no mercado. Além disso,
existem relações de poder dentro das fronteiras
nacionais, independentemente da expansão do
conhecimento científico. E aí volta a questão da
exigência de um conjunto mínimo de medidas
em defesa do cidadão. É um conjunto mínimo
não é uma panacéia. Temos consciência de que
o desenvolvimento da Infonmática estará envol
vido numa relação de poder político. Não é por
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multa, uma coisa corriqueira e comum - isto
é, usa-se o computadorcontra o cidadão. Natural
mente que se usa a favor do cidadão, acredito,
em pesquisas científicas, etc. Mas no caso, por
exemplo, de um detento, ele fica preso além de
sua penal Não se observa mecanismos de defesa
do cidadão, por parte principalmente do Estado.

O SR. ARTHUR PEREIRANUNES - Estamos
sugerindo, nesta Subcomissão, exatamente a
adoção de alguns príncípíos de defesa do cidadão
- que dizem respeito ao Estado e às grandes
organizações, em geral. O direito de o cidadão
ter acesso às informações a seu respeito é básico,
elementar. O direito de mandar corrigir essas in
formações - e era a isto que ele se referia antes
- também é básico. Hoje, nos sistemas de infor
mação, construídos com base em computadores
a até mesmo em processos manuais, esses direi
tc;s não são exeqüíveis. É evidente que essa ques
mo passa por outra instância, a própria democra
tização do Estado. O fosso existente entre o Esta
do e a Nação agrava uma série de questões seme
lhantes a que o nobre Constituinte se referiu ante
riormente. A questão da democratização do Esta
do transcende muito à questão pura e simples
da informática. Existem instrumentos específicos
da informática que pelo menos podem permitir
que esse processo de democratização não seja
prejudicado por um excessivo controle sobre a
vida do cidadão.

O SR. CONSTfTQJNTEJOSÉ CQ{ITJNHO 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (AntoniQ Mariz) - Não
havendo mais debatedores inscritos, passo a pala
vra ao Dr.Arthur Pereira Nunes para suas conside
rações finais.

O SR. ARTHUR PEREIRA NUNES - Gostaria
de agradecer a V. Ex"', mais uma vez, a oportu
nidade de poder aqui trazer o depoimento dessas
entidades e meu depoimento pessoal. Quero no
vamente cumprimentar esta Subcomissão pela
abertura ao público e à sua participação, fato que
me chamou muito a atenção e merece todo nosso
aplauso. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Quero
agrádecer ao Dr. Arthur Pereira Nunes a inesti
mável contribuição que trouxe a esta Subcomis

- são, levaritando temas do maior relevo para os
debates: '

édml..l.nico aos ·Srs. Constituintes que esta reu
nião prossegulrá às. 17. horas, quando teremos
a audiência do Presi~n1:e do Conselho Federal
da Ordem dos AdVQgadO$, Dr. Márcio Thomaz
Bastos, que tratará dos dit~t6s ~ garantias indivi
duais, e também da Ora. LeoRor'r-:!unesde Paiva
representando a OAB-Rio de Jtrneíro, e que inte~
gra a OAB-Mulher daquela cidade. .

A sessão está suspensa, portaato, 'até às 17
h, quando prosseguiremos nossos trabalhos.

acaso que a política nacíorial de Informática é
questionada a partir do Governo dos Estados ani
dos, porque poucos países no mundo hoje têm
uma indústria nacional que detém cinqüenta por
cento do mercado interno. A indústria brasileira
de Informática hoje detém cinqüenta por cento
do mercad? interno. Essa é uma relação nova,
que para nos, técnicos, que vivemos o processo
de iniciação dessa indústria, parecia algo natural.
Se sabemos fazer e temos competência, vamos
fazer. E de repente defrontamo-nos com uma
internacional que extrapola muito a nossa capaci
dade de atuação e até mesmo de entendimento
e todas as inter-relações que se intermediam nes
ta questão. Dizer que a política de Informática
atrasa o desenvolvimento do País no nosso enten
dimento é ridicuIo.

A SR' CONSTfTQJNTE LÚCIA vÂNIA - Mas
V. S' acha que a reserva de mercado não propi
ciaria tudo isso.

O SR. ARTI-K1R PEREIRA NaNES - A reserva
~emercado é condição essencial para o desenvol
vímento da Informática brasileira. Sem a reserva
de mercado, o Brasil não terá uma Informática
brasileira; terá uma Informática periférica, um
apêndic~ do desenvolvimento tecnológico; estará
Sistematicamente condicionado às decisões dos
~andesgrupos muItinacionais que, voho a insis
tir, controlam esse segmento de atividade, com
todas as implicações que este tipo de dependên
cia traz para o desenvolvimento do País. Esta é
uma questão, no nosso entendimento, pacífica.

Entendemos também que o desenvolvimento
da informática brasileira tem que ser integral. Não
basta desenvolver exclusivamente a capacidade
técnica, é fundamental que o desenvolvimento
da informática seja acompanhado do desenvol
vimento da preservação das liberdades, que a in
formática esteja subordinada aos interesses da
sociedade e que também preserve relações mo-

,demas com os trabalhadores. Quer dizer, enten
demos o desenvolvimento da informática de acor
do com tr~s aspectos; preservação dos direitos
do 'cldadâo.t.defesa da tecnologia nacional, da
competênciatecnológica nacional-já provamos
que isto é possível - e a defesa dos direitos do'
trabalhador. Qualquer desenvolvímentc dã infor
mática que prejudique um desses três aspectos
não estará atendendo às necesssídades do Pais'
muito menos ainda se imaginarmos o desen~ol~
vimento da informática brasileira a partir do pro
cesso .de expansão do mercado interno, voltado
exclusivamente para o atendimento dos esque
mas comerciais das grandes corporações interna
cionais. Aí perderemos a capacitação científica
e a capacidade de compreender a natureza dos
fenômenos que nos afligem. Hoje falamos com
segurança das questões de privacidade porque
sabemos como se faz o computador, como se
vende o computador, como se usa o computador.
Temos consciência das implicações. Nós não te
riamos esta consciência se estivéssemos deslum
brados com o último grito da tecnologia que visse
'!1C;-; na revista e que mandássemos importar, se
tivessemos dólares para pagar tudo isso.

O SR. CONSTfTQJNTEJOSÉ CARLOSCQ{ITJ
NHO - Dr. Arthur, qual seria o mecanismo de
defesa do cidadão contra o Estado, através do
computador? Considero esse aspecto fundamen
tai, a partir da justiça brasileira. O nobre Consti
tuinte Eliel Rodrigues falou a respeito de uma

Direitos e Garantias Individuais, em Quinta Reu
nião de Audiência Pública, sob a Presidência do
Senhor Constituinte Antonio Mariz, com as pre
senças dos Senhores Constituintes: José Fernan
des, Maguito Vilela, Narciso Mendes, José Men
donça Bezerra, Ubiratan Spinelli, Eliel Rodrigues,
Costa Ferreira, Antônio Câmara, Darcy Pozza, Lú
cia Vânia, Dirce Tutu Quadros, Lúcia Braga, Vival
do Barbosa e Délio Braz. Havendo número regi
mental o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, tendo sido considerada aprovada. O Se
nhor Presidente comunicou ao Plenário a pre
sença do Professor Antonio Augusto Cançado
Trindade, Consultor-Jurídico do ltamarati, primei
ro expositor para falar sobre "Direitos e Garantias
Individuais no Plano Internacional", convidando-o
a tomar assento à Mesa dos trabalhos, passan
do-lhe a palavra. Após a exposição do orador
fizeram interpelações os Senhores Constituintes;
Ubiratan Spinelli, Costa Ferreira, DarcyPozza, Eliel
Rodrigues e a participante Maria Uvia Fortaleza.
Em seguida o Senhor Presidente submeteu a Ple
nário o nome da Professora Flora Abreu, do Grupo
"Tortura Nunca Mais", para fazer exposições por
dez minutos. O Plenário aprovou unanimemente.
O Senhor Presidente convidou a Professora Flora
Abretypara tomar assento à Mesa dos Trabalhos,
passando-lhe a palavra. Fizeram interpelações os
Senhores Constituintes: Costa Ferreira, Antônio
Câmara e a participante Delva Nogueira. Após
as exposições, o Senhor Presidente agradeceu
a presença dos ilustres expositores e demais pre
sentes, convocando-os para a continuação da
reunião, hoje, às dezessete horas. Reabertos os
trabalhos, às dezessete horas, o Senhor Presidente
comunicou a presença do expositor, Doutor Car
reito Constitucional da PUC, convidando-o a t0
mar assento à Mesa dos Trabalhos, para falar
sobre o tema: "Principio da Isonomia e a Igual
dade da Mulher no Direito Constitucional", pas
sando-Ihe a palavra. Após a fala do orador, fizeram
interpelações os Senhores Constituintes: Dirce
Tutu Quadros, Costa Ferreira, Narciso Mendes,
Lúcia Braga e Lúcia Vânia.Assumiu a Presidência
dos trabalhos a Senhora Primeira-Vice-Presidenta,
Constituinte Lúcia Braga. Fizeram interpelações,
ainda, os Senhores participantes Nilce Gomes de
Souza e DaIva Nogueira. Reassumiu a Presidência
dos Trabalhos o Senhor Constituinte Antonio Ma
riz,que agradeceu a presença do ilustre expositor
e dos demais presentes, convocando-os para a
próxima reunião de Audiência Pública, no dia trin
ta do corrente, a partir das nove horas e trinta
minutos, quando estarão presentes os Senhores
DoutorJoãoAntonio de Souza Mascarenhas, com
o tema: "O Homossexual e a Constituição" e o
Doutor José Geraldo de Souza Júnior com o te
ma: "Instrumentos de Participação Direta e de
Iniciativas Populares como Garantias da Cidada
nia". Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às 19h30m, cujo inteiro teor será publi-

11" Reunião ReaHzada cado na integra no DIário da Assembléia Naclo·
Em 29 de abril de 1987 nalConstibdnte.E,paraconstar,eu,AIIiaFelicio

5- Reunião de Audiêncla Pública.' ~obías, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após
Três Expositores lida e achada conforme, será assinada pelo Se-

. ',. nhor Presidente. - Constituinte Antonio Mariz
IIDs VInte e r,tove dias do mês de abrilde mil' Presidente. ' '

novecentos e oitenta e sete, às dez horas e quinze' . C .d d d
minutos na Sala D-2 d Câm d De 1_ . " . onvi a .os, epoentes Sr. Antônio AugUsto

, . ~ ara os puta""'l5,· Cançado Tnndade - SI' Flora Abreu
em Braslha - DF, reumu-se a Subcomissã9l:1l?S ' Data da Reunião: 29-4-87. .
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o SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Há nú
mero legal. Declaro aberta a reunião da Subco
míssão dos Direitos e Garantias Individuais. Ouvi
remos hoje o Prof. Antonio Augusto Cançado
Trindade, que falará sobre o tema "Direitos e Ga
rantías Individuais no Plano Internacional". É o
seguinte o currículo do Prof. Antônio Cançado
Trindade:

(Leitura do currfculo)

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Dispen
sada a leitura da Ata, conforme decisão anterior
do Plenário,convido o Prof.Antonio Augusto Can
çado a tomar assento à mesa.

Com a palavra o Prof. Antônio Augusto Can
çado Trindade, para discutir o tema "Direitos e
Garantias Individuaisno Plano Internacional".

O SR. ANTONIO AUGUSTO CANÇADO TRIN
DADIE - Sr. Presidente da Subcomissão dos Di
reitos e Garantias Individuais,ConstituinteAntonio
Mariz, Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza, Srs.
Constituintes, senhoras e senhores. O tema Direi
tos e Garantias Individuaisé normalmente exami
nado à luz do Direito Público Interno e do Direito
Constitucional Comparado. Talvez uma atenção
sobre o prisma do Direito Internacional lhe seja
devida. E: com grande satisfação que constato
a inclusão, no programa de audiências públicas
desta Subcomissão, de uma sessão destinada ao
estudo dos direitos e garantias individuais no pla
no internacional. Nos minutos de que disponho
para discorrer sobre a matéria, proponho-me a
condensar o que tem sido a experiência intema
cíonel, nesta área nos últimos anos; quais as lições
que esta experiência, acumulada no decorrer das
últimas quatro décadas, pode legar, quais suas
projeções para o plano do direito interno e quais
as contribuições que essa experiência poderá tra
zer p.~ra o plano, propriamente, do DireitoConsti
tucional. Ao fmal da exposição, tentarei inserir a
posição do Brasil no quadro internacional no que
diz respeito aos direitos e garantias individuais,
apresentando uma ou duas sugestões que telvez
possam ser de utilidade para os trabalhos desta
Subcomissão.

Comparada à experiência no plano interno, a
experiência no plano internacional é relativamente
recente, remonta ao final da década de 40, quan
do pela primeira vez tentou-se elaborar, tanto no
plane,global quanto no regional, um instrumento
que proclamasse direitos e garantias a nível inter
nacional. No plano global, tivemos a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e, no
plane, regional, a declaração americana sobre o
mesmo assunto, também de 1948, esta última
precedendo àquela em questão de meses. As
duas Declarações não constituem, no entanto,
instrumentos mandatórios. Incorporadas que fo
ram a resoluções das respectivas organizações.
internacionais, elas tiveram efeito puramente re
comendatório. Não obstante, exerceram uma in
fluência considerável no desenvolvimento da ma
téria, tanto a nível internacional quanto no plano
interno, porquanto muitas Constituições de Esta
dos-membros destas organizações passaram a
consagrar os direitos proclamados naqueles dois
instrumentos. Uma dificuldade surgida de início
foia questão da complementação dessas declara
ções como medidas de garantia dos direitos pro
clamados. O plano inicial era dotar esses instru-

mentos internacionais de mecanismos de imple
mentação. No entanto, não foi possível, porque
nos debates ao fmal da década de 40, em 1948,
para ser mais preciso, houve certa resistência ao
reconhecimento do direito de petição individual
no plano internacional - e o Brasil participou
desses trabalhos - e, conseqüentemente, foipos
tergada para outra ocasião a questão das medidas
de implementação. Estas só foram incorporadas,
em instrumentos internacionais de proteção aos
interesses individuais, em meados da década de
60, quando da elaboração dos dois Pactos das
Nações Unidas, respectivamente sobre direitos ci
vis' e políticos, e direitos econômicos, sociais e
culturais.

Aqui me permitiria concentrar no primeiro
grande problema com que se confrontaram os
redatores desses instrumentos. Houve uma cisão
muito grande - e o Brasil participou dos debates
a respeito - entre as delegações do Leste euro
peu, de um lado e do chamado, na época, grupo
ocidentaI, do outro, quanto à inclusão de determi
nadas categorias de direitos nos dois Pactos. Na
verdade, a idéia era a de se fazer apenas um pacto
internacional, ou seja, um tratado internacional
mente obrigatório, que complementasse a Decla
ração Universaldos Direitos Humanos. A solução
foi elaborar, ao invés de um, dois pactos: um,
consagrado às chamadas liberdades clássicas, os
direitos civis e políticos; o outro, consagrado aos
direitos econômicos, sociais e culturais. Adecisão
foi tomada na década de' 50, e em 1966 foram
adotados os dois Pactos, dedicados respectiva
mente a essas duas categorias de direitos.

Qual o pensamento dos negociadores das dele
gações presentes à Terceira Comissão da Assem
bléia-Geral das Nações Unidas? Resume-se no
seguinte: para uma categoria de direitos, os civis
e políticos, exigia-se do poder público do Estado
um dever de abstenção. O Estado não poderia
intervir,por exemplo, na liberdade de movimento,
isto é, no direito dos cidadãos de não serem sub
metidos a maus tratos, e assim por diante: as
chamadas liberdades clássicas. Por outro lado,
uma segunda categoria de direitos, os chamados
direitos econômicos, sociais e culturais, exigiam,
ao contrário, a intervenção do Estado para promo
ver esses direitos: os direitos sindicais, o direito
ao trabalho, e assim por diante. Essa posição dou
trinária concretizou-se na cisão que ocorreu den
tro das Nações Unidas na década de 60, quando
da elaboração dos dois Pactos.

Durante algum tempo ela passou inquestiona
da. No âmbito regional, os desenvolvimentos so
bre a matéria apresentaram a mesma caracte
rística, ou seja, a divisão entre as duas categorias
de direitos. No continente europeu celebraram-se
dois tratados sobre a matéria: a Convenção Euro
péia dos DireitosHumanos, consagrando os direi
tos clássicos, e a Carta Social Européia, respecti
vamente em 1950 e 1961, a segunda consagran
do os chamados direitos sociais. No nosso conti
nente ocorreu algo semelhante com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, de 1969. Por
ocasião dos trabalhos preparatórios da Conven
ção Americana, as diversas delegações partici
pantes entenderam de todo conveniente que se
consagrassem apenas os direitos civise políticos.
Em conseqüência, consagrou-se na Convenção
Americana apenas um dispositivo sobre os direi
tos econômicos, sociais e culturais, prevendo a

sua realização progressiva, o que se tomou de
todo insuficiente.A reação a essa posição doutri
nária foi imediata.

Em 1968,na Conferência Internacional de Tee
rã, da qual o Brasil também participou, questio
nou-se essa cisão entre as duas categorias de
direitos, e pela primeira vez avançou-se a idéia
da indivisibilidade de direitos - da maior impor
tância, como veremos a seguir, para os nossos
propósitos práticos.

A Conferência Internacional de Teerã procla
mou o princípio da indivisibilidade dos direitos,
isto é, que não se poderia distinguir, sequer para
os propósitos de implementação, os direitos civis
e políticos, de um lado, e os direitos econômicos,
sociais e culturais, de outro, porquanto o gozo
de uma determinada categoria de direitos não
poderia prescindir da existência da outra catego
ria. Essa posição veio posteriormente a ser defen
dida pela delegação do Brasil nos foros m'tema
cionais.

Conseqüências imediatas se fizeramsentir, não
apenas no âmbito das Nações Unidas, como tam
bém no plano regional. No âmbito das Nações
Unidas, a partir da década de 70, sucederam-se
diversas resoluções internacionais proclamando
a indivisibilidade de direitos, inclusive a mais re
cente, adotada no ano passado, na última Assem
bléia-Geral da ONU. No plano regional, a Assem
bléia Consultiva do Conselho da Europa propôs
a elaboração de um protocolo à Convenção Euro
péia, em 1978, onde se inserissem direitos econô
micos, sociais e culturais não consagradas naque
la Convenção.

Em nosso continente a matéria está em aberto,
no momento.

Está sendo discutida na Assembléia-Geral da
OEA a possibilidade da elaboração de um proto
colo adicional à Convenção Americana sobre dí
reitos humanos, incorporando a essa os direitos
econômicos, sociais e culturais.

A grande dúvida que se levanta em relação
à questão da indivisibilidade de direitos é precisa
mente a dos mecanismos apropriados de imple
mentação para as duas categorias. Entende-se
que para os direitos civise políticos o mecanismo
ideal de implementação é o sistema das reclama
ções internacionais, ou seja, o direito de petição
diretamente aos órgãos internacionais. E que, pa
ra os chamados direitos coletivos, ou direitos so
ciais, esse não seria um meio de implementação
apropriado. Para os chamados direitos coletivos
ou sociais, o mecanismo, por excelência, com
base na experiência, por exemplo, da OIT, seria
o sistema de relatórios periódicos que os Estados
partes se obrigam a encaminhar aos órgãos de
supervisão internacional.

De qualquer forma, foi uma conquista doutri
nária a afirmação da unidade de todos os direitos
que convergeriam, em última análise, para a pes
soa humana.

Paralelamente a esse desenvolvimento, outro,
digno de nota, dizrespeito à cristalização do direito
de petição no plano internacional, de grande im
portância também para nós. Veremos daqui a
pouco a posição do Brasil em relação à matéria.

No que diz respeito a esse ponto, o que se
poderia dizer, em síntese, é que praticamente t0
dos os instrumentos e tratados internacionais es
tabelecem órgãos de supervisão internacional, a
maioria consagrando o direito de petição indi~- .
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dual. Assim, para citar apenas alguns exemplos,
dado a exigüidade do tempo, a Convenção Ameri
cana estabelece uma Comissão e uma Corte inter
nacionais. A Convenção Européia também esta
belece uma Comissão e uma Corte internacionais
de direitos humanos. Mas, além dos órgãos esta
belecidos pelos tratados internacionais humani
tários, há também aqueles criados por resoluções
das organizações internacionais, paralelamente a
esses. Há uma infinidade de órgãos que atuam
nessa área.

Os órgãos criados por resoluções de organi
zações internacionais são, via de regra, de compo
sição intergovernamental, portanto, política. As
sim mesmo os Estados que não aderiram aos
tratados internacionais sobre proteção dos direi
tos individuais podem fazer-se representar nesses
órgãos como membros das respectivas organi
zações.

Recordo-me, por exemplo, da participação do
Brasil na Comissão da ONU sobre Direitos Huma
nos. Muito embora o Brasil ainda não tenha ade
rido a todos os tratados sobre a matéria, ele se
tem feito representar, nos últimos anos, na Comis
são de Direitos Humanos das Nações Unidas, que
se compõe hoje de quarenta e três representantes
de Estados-membros, e se reúnem uma vez por
ano, em Genebra.

O grande problema que se colocou no decorrer
das últimas décadas foi o de que, enquanto, por
um lado, os instrumentos internacionais, os trata
dosque criaram órgãos de supervisão, passaram
a dotá-los do poder de receber reclamações inter
necíonaís, e esses órgãos passaram a desenvolver
uma jurisprudência sobre a matéria paralelamen
te a isso, em razão da não adesão de alguns Esta
dos aos tratados humanitários, começaram a se
acumular reclamações, internacionais perante ór
gãos das Nações Unidas, não estabelecidos por
tratados, como a Comissão de Direitos Humanos.
Centenas, milhares de reclamações passaram a
chegar anualmente por exemplo, às Nações Uni
das, independentemente da posição dos Estados
em relação aos tratados. E esses Estados, tives
sem ou não ratificado os tratados, tiveram que
prestar certos esclarecimentos perante esses ór
gãos, com base em resoluções das Nações Uni
das.lsso a partir de 1970, 1971, porque até então
n60 se reconhecia a capacidade desses órgãos,
estabelecidos por resoluções de organizações in
ternacionais, de tomar ação, take action. Esses
órgãos eram considerados como incapazes de
tomar ação, propor ação.

Sóa partir de 1970, 1971, através de uma Reso
lução do Conselho Econômico Social 
ECOSCC - de número 1.503, esses órgãbs, com
base na Carta da organização, portanto com ação
válidapara todos os Estados-membros, passaram
a receber reclamações e a tomar ações, isto é,
adotar resoluções voltadas aos Estados-membros
da Orqanizaçâo.

Então, a partir desse período amplia-se o leque
dos mecanismos de implementação a nível inter
nacional, tanto com base em tratados quanto com
base em resoluções de organizações internacio
nais. E eu me permitiria, Sr. Presidente, ressaltar
esse ponto como dos mais importantes para um
entendimento claro dessa matéria, qual seja o
da interação entre instrumentos mandatórios e
não necessariamente mandatórios, ou seja, pura
mente recomendatórios, no processo de ímple-

mentação internacional dos direitos e garantias
individuais. É fundamental, sem isso não pode
mos compreender como é colocada a questão
da proteção dos direitos individuais no plano inter
nacional. Por exemplo, um Estado quenão tenha
ratificado qualquer dos grandes tratados humani
tários das Nações Unidas tem, no entanto, de
comparecer perante esses órgãos e prestar escla
recimentos, se assim for convocado.

É justamente com base nessas resoluções dos
organismos internacionais que se invocam para
tal os dispositivos da Carta da Organização. Então,
podemos identificar nesse desenvolvimento uma
grande conquista no plano internacional nessa
área.

Passemos agora à questão dos tratados pro
priamente ditos.

Ameu ver, esses tratados são dotados de espe
cificidade própria. Eles são voltados à proteção
do mais fraco, à proteção das vitimas.

Muitos internacionalistas, não raro, tentam apli
car a esses tratados o mesmo aparato conceitual
com que abordam, por exemplo, qualquer outro
tratado internacional, como, por exemplo, um tra
tado de cooperação técnica, ou um tratado de
amizade, ou de navegação, ou qualquer outro.

A meu ver, não se pode abordar esse tipo de
tratado humanitário da mesma forma. Eles im
põem uma interpretação própria, porquanto não
estabelecem um elenco de direitos e garantias
a serem interpretados em termos de vantagens
e concessões recíprocas entre as partes contra
tantes. Não é o caso. Esses tratados são voltados
para determinado objetivo; são direcionados à
proteção das vitimas. Por conseguinte, sua inter
pretação, a meu ver, não cabe às partes contra
tantes, mas aos órgãos internacionais de super
visão. Quando o Estado, no exercício pleno de
sua soberania, decide aderir a esses tratados, ele '
está aceitando, por vontade livre e soberana, um
elenco de garantias adicionais de proteção dos
direitos individuais no plano internacional. As re
gras, por exemplo, da Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados de 1969, em matéria de
reservas, não podem, a meu ver, ser aplicadas
no caso dos tratados humanitários da mesma
forma como o são em relação a outros tratados
em geral. Isso porque a Convenção de Viena, ao
estabelecer uma série de regras, inclusive no que
se refere à questão de reservas, não se reporta
a casos específicos de tratados que estabelecem,
eles próprios, mecanismos de implementação.
Suponhamos que determinado Estado - apenas
para tornar claro através de exemplo esse ponto
- formule uma reserva em relação a aspecto
do direito à vida e que esta reserva suscite proble
mas ou dúvidas em relação aos demais Estados
partes contratantes. Essa é uma matéria difícil,
não resolvida claramente pelos próprios tratados,
mas a tendência recente, da melhor doutrina, da
melhor jurisprudência - e posso citar casos de
pois, se desejarem - é no sentido de se solicitar
parecer a um órgão internacional, ê1igamos, às
próprias cortes regionais-à européia ou à ameri
cana, ou então à própria Corte Internacional de
Justiça - no que diz respeito à compatibilidade
ou não de determinada reserva em relação ao
objeto e propósito daqueles tratados internacio
nais. Isso foi objeto de parecer recente da Corte
americana com relação a uma reserva da Guate
mala, referente ao direito à vida e ao problema

das restrições à pena de morte. Então, as conse
qiJências práticas desse ponto são fundamentais
para a implementação desses mecanismos inter
nacionais de proteção - direitos e garantias indi
viduais. De qualquer forma, para a implemen
tação desses tratados, haveria necessariamente
que se impor uma interpretação objetiva dos seus
dispositivos, e isso só pode dar-se através da reali
zação do objeto e propósito desses tratados. A
questão da soberania coloca-se no momento em
que um Estado assume a decisão política de ade
rir a esses tratados. Feito isso, a questão da sobe
rania não pode ser invocada como elemento de
interpretação dos tratados. A soberania não tem
qualquer papel a exercer na interpretação dos tra
tados, inclusive porque isso pode conduzir à ne
cessidade de se invocar a responsabilidade inter
nacional do Estado. A meu ver, não há argumen
tos verdadeiramente jurídicos que possam justi
ficar a não adesão dos Estados aos tratados hu
manitários.

Outro ponto importante - depois voltaremos
a essa questão, quando mencionarmos a posição
do BrasU- é o que diz respeito à evolução, pela
própria jurisprudência internacional, da questão
dos direitos e garantias individuais. É interessante
observar que muitos dos dispositivos desses ins
trumentos internacionais foram elaborados de
maneira relativamente vaga, de tal modo que pro
piciaram aos órgãos internacionais de supervisão
e implementação precisarem, através de suajurís
prudência, o conteúdo desses direitos e garantias
individuais. Cito um exemplo: alguns direitos fun
damentais, como o de não ser submetido a maus
tratos, foi precisado através de decisões interna
cionais. Poderia citar outros posteriormente se de
sejarem - o direito a um tribunal independente,
a um fair-hearing uma tendência limitativa às
restrições ao direito à vida, a evolução da noção
de vitima no plano iJlternaciona! e outros pontos
de suma importãncia. Outra questão digna de
menção neste depoimento é a tentativa recente
de se estabelecer um elenco de direitos, dentre
os consagrados nos instrumentos internacionais,
que não admitiria qualquer tipo de limitação, res
trição ou derrogação. São os chamados direitos
inderrogáveis. Alguns tratados internacionais es
tabelecem expressamente que certos direitos
consagrados não são passíveis de qualquer tipo
de derrogação, mesmo em situações de emer
gência. Digo isso porque a virtual unanimidade
desses instrumentos internacionais faculta aos
Estados estabelecerem certas medidas restritivas
em casos de emergência. Qual a explicação histó
rica para isso? No decorrer dos anos, o reconhe
cimento da capacidade processual do individuo
no plano internacional e a consagração de meca
nismo de proteção a nível internacional fez com
que se buscasse acomodar essas conquistas com
o reconhecimento de certas faculdades aos Esta
dos-parte contratantes que viabilizassem sua ade
são a esses instrumentos internacionais. Assim,
não é surpreendente encontrar, nos tratados inter
nacionais, mecanismos que visam à sua compati
bilização com o direito interno. Entre eles está
precisamente o das possíveis restrições em situa
ções de emergência. No entanto, há um núcleo
mínimo de direitos, tanto no plano global como
no regional, proclamados por esses instrumentos
internacionais obrigatórios como inderrogáveis.
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No que se refere ao Pacto das Nações Unidas,
menciona-se o direito à vida, a não ser submetido
a torturas, ou a penas, ou tratos cruéis, a não
ser submetidos à escravidão ou servidão, a não
ser encarcerado por não-cumprimento de obriga
ção contratual, a não ser condenado por aplicação
retroativa do Direito Penal, ao reconhecimento
da personalidade jurídica e à liberdade de pensa
mento, consciência e religião. Esse é o Pacto dos
Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. A
Convenção Européia coincide com o Pacto dos
Direitos Civis e Políticos, grosso modo, ao consi
derar esses mesmos direitos como inderrogáveis.

A Convenção americana - que nos interessa
mais de perto - estabelece a inadmissibilidade
de suspensão de garantias em relação aos seguin
tes direitos: direito ao reconhecimento da perso
nalidade jurídica, à vida, e à integridade pessoal,
a não ser submetido a escravidão ou servidão,
a não ser condenado por aplicação retroativa das
penas, à liberdade de consciência e religião, à
proteção da família, ao nome, aos direitos da
Criança, à nacionalidade e aos direitos políticos.
A lista é maior, mas há uma explicação para isso;
as possibilidades de aplicar medidas restritivas
são mais numerosas na convenção americana, '
dada e, instabilidade política do Continente, até
recentemente, pelo menos. Em decorrência do
reconhecimento de um núcleo de direitos inderro
gáveis, a doutrina, nos últimos anos, tem sugerido
que esse núcleo de direitos se constitua jus co
geu, em normas imperativas do Direito Constitu
cional, em relação às quais nenhum Estado pode
rá adotar qualquer medida restritiva. Esse núcleo
mínimo de direitos equivaleria a um mínimo inter
nacionalmente aceitável ou exigível dos Estados
partes.

Para não me alongar, gostaria de deter-me em
dois pontos adicionais: um deles já mencionei
In fasnim, que é a questão da compatibilização
dos tratados internacionais sobre direitos e garan
tias individuais com o Direito Interno dos Estados.
Essa compatibilização se dá de diversas formas,
uma delas é a salvaguarda dos preceitos constitu
cionais. e das leis internas.

Os tratados humanitários são unânimes em de
terminar que os Estados-partes se comprometem
a adotar, de acordo com suas normas constitu
cionais e as disposições dos tratados em questão,
as medidas legislativas, ou de outra natureza, que
se fizerem necessárias para tomarem efetivos tais
direitos e liberdades. E desejável que a harmo
nização das legislações do Direito Interno se dê
antes da ratificação desses tratados, mas se não
for possível, os próprios tratados preveêrn a possi
bilidade dessa harmonização a posterlorl.

Uma segunda técnica de harmonização de
companbilízaçâo entre os tratados e o Direito In
terno é precisamente a possibilidade de levantar
reservas, muito embora já tenha advertido que
me parece uma prática questionável em se tratan
do dos tratados humanitários, uma vez que essas
reservas poderão perfeitamente ser objetadas co
mo incompatíveis com o objetivo e propósitos
dos tratados.

O terceiro ponto é o que diz respeito à primazia
dos órgãos internos de proteção sobre os orgãos
internacionais. A responsabilidade primária reside
nos órgãos internos, tanto que esses tratados in
temaclonaís determinam que antes que se impe
tre uma ação internacional contra um Estado,

é necessário que o reclamante recorra aos tribu
nais nacionais competentes. Somente depois de
exauridas todas as possibilidades de reparação
a nível nacional é que se poderá questionar a
responsabilidade do Estado no plano internacio
nal. Todas essas técnicas que acabei de men
cionar corroboram o ponto de vista de que sobre
essa matéria não pode haver incompatibilidade
entre os tratados internacionais e o ordenamento
jurídico interno dos Estados. Não o pode em razão
da consciência com que redigiram esses tratados,
do problema da necessária harmonização entre
as jurisdições internacional e nacional.

E o Brasil? Até o presente, o Brasil já ratificou
importantes tratados internacionais sobre essa
matéria, voltados a aspectos específicos da prote
ção dos direitos individuais, entre os quais a Con
venção sobre a Prevenção e Repressão ao Crime
de genocídio, de 1948; a Convenção relativa ao
status dos refugiados, de 1951; a convenção so
bre a eliminação de todas as formas de discrimi
nação racial, de 1965; e de discriminação contra
a mulher, de 1979, e tomou a decisão, em 1985,
de aderir aos tratados gerais sobre a matéria, quais
sejam: os dois Pactos das Nações Unidas, que
mencionei há pouco, e a Convenção Americana
sobre os Direitos Humanos. Coube ao ltamaraty,
após interalia minucioso estudo, que tive a honra
de realizar, propor a adesão do Brasil a esses
tratados, o que estã hoje pendente de aprovação
parlamentar para que se efetive, em seguida, a
ratificação, pelo Governo brasileiro, desses trata
dos. A exposição de motivos relativos à Conven
ção a Americana de Direitos Humanos foi encami
nhada pelo ltamaraty à Presidência da República
em outubro de 1985 (29-10-85), e a Mensagem
Presidencial ao Congresso Nacional foi enviada
em novembro de 1985. (28-11-85). Quanto aos
pactos de direito, civis e políticos e direitos econô
micos, sociais e culturais das Nações Unidas, a
Exposição de Motivos do MRE foi encaminhada
em novembro de 1985, (22-1-85), e a Mensagem
da Presidência da República ao Congresso Nacio
nal uma semana depois, ainda em 28 de novem
bro de 1985. A meu ver, a adesão do Brasil a
esses três tratados estaria plenamente de acordo
com a melhor doutrina e a verdadeira tradição
jurídico-diplomática no Brasil. Em diversas oca
siões participamos efetivamente dos trabalhos
preparatórios desses tratados. Estívemos entre os
países que votaram a favor da Resolução que
aprovou os dois Pactos das Nações Unidas: o
de Direitos Civise Políticos, e o de Direitos Econô
micos, Sociais e Culturais. Em várias conferências
internacionais estendemos nosso apoio a esses
instrumentos. A adesão a eles estaria, ao meu
ver, de acordo com os desenvolvimentos recentes
do Direito Internacional Contemporâneo. Contri
buiria, ademais, para a projeção da conquista in
terna da democracia no País ao plano interna
cional e para cristalizar a imagem do País como
garantidor dos direitos humanos.

Volto a repetir que a responsabilidade primária
e básica, inclusive à luz dos tratados internacio
nais, pelos direitos e garantias individuais, com
pete aos órgãos internos, mas é quando esses
falham que entram em ação os mecanismos. Por
tanto; a ação ao que diz respeito à proteção dos
direitos básicos, não se esgota na atuação do
Estado.

É claro que não cabe um paralelismo absoluto
entre os desenvolvimentos no plano do Direito
Interno e no plano do Direito Internacional, mes
mo porque há um certo descompasso entre o
pensamento de constitucionalistas e internacio
nalistas nessa área. Por exemplo, para dar uma
ilustração no Direito Interno, a consagração dos
direitos civis e políticos precedeu aos chamados
direitos sociais. Mas no plano internacional deu-se
o contrário: os direitos sociais foram os primeiros
a ser consagrados, através das convenções inter
nacionais da OIT, a partir de 1919. Somente de
pois houve a consagração dos demais direitos.

Seria de todo indicado, para concluir, recor
dando uma vez mais a compatibilização entre es
ses tratados e o Direito Interno, que a nova Consti
tuição explicitasse, dentre os princípios que regem
a conduta do Brasil no plano nacional e interna
cional, promoção e a proteção dos direitos huma
nos, entendidos estes como abrangendo, tanto
os consagrados na própria Constituição, ou os
decorrentes do regime democrático, que ela esta
belece, quanto os consagrados nos tratados hu
manitários de que o Brasil é parte e nas declara
ções internacionais sobre a matéria de que o Bra
sil é signatário.

Importa, a meu ver, que se ultimem os estudos
conducentes à aprovação e pronta adesão do Bra
sil aos pactos de direitos civis e políticos, e de
direitos econômicos, sociais e culturais das Na
ções Unidas e à Convenção Americana sobre Di
reitos Humanos, como garantia adicional pelo Es
tado brasileiro, da proteção dos direitos humanos
em benefício das gerações presentes e futuras
de brasileiros. Importa, enfim, que se elabore um
capítulo sobre direitos e garantias individuais da
nova Constituição, em harmonia com os dispo
sitivos dos tratados humanitários de que o Brasil
é parte, tomando-se aqueles dispositivos como
o mínimo exigível do Poder Público.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE ANTONIO MARlZ - Pas
samos ao período dos debates.

Poderão participar todos os presentes, através
de indagações escritas e dirigidas à Mesa.

Na lista de inscrições dos debatedores, em pri
meiro lugar está o Constítuínte Ubiratan Spinelli,
a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE (Ubiratan Spinelli) 
Prof, Antônio Augusto Cansado Trindade, pela sua
exposição sentimos que no mundo hodierno a
situação ainda é muito difícil. Em certas regiões
se equipara ao período da 2" Guerra Mundial, em
campos de concentração e de extermínio. Refiro
me ao caso do Afeganistão, da Palestina, da África
do Sul e de outros países onde a situação é difícil.
Os direitos e garantias individuais também sãos
diferentes de um país para o outro.

O ltamaraty está agora com um problema sério:
a brasileira Lamia Maruf Hassan, condenada à
prisão perpétua. Nesta Subcomissão parece que
dificilmente serão aprovadas a prisão perpétua
e a pena de morte. Estamos divididos principal
mente quanto à prisão perpétua. É claro que um
se diferencia do outro, mas nós temos uma aber
tura. V.S" falou de uma decisão do Leste europeu,
mas estamos vendo que mesmo na Rússia estã
havendo uma abertura política e de direitos huma
nos, iniciada pelo Presidente Gorbachev, que
apresenta uma nova mentalidade, a mente mais
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arejada procurando aproximar-se de outros paí
ses, o que é muito bom e importante.

Mas o que nos preocupa é exatamente o que
eu aflrmeí,sobre a infinidade de órgãos, de cortes
Queríamos saber se haveria possibilidade de unifi
cação dessas cortes, desses órgãos, e entidades
a fim de preservar mais a vida, os direitos e garan
tias individuais em todo o mundo. Acho que nãc
deveria haver fronteiras, principalmente no campc
econômico: podermos comercializar com a Chio
na, a Rússia etc.

Quanto aos problemas comerciais, tudo bem.
Mas o ideológico é um pouco diferente. Quanto
a garantir direitos individuais, temos de lutar cada
vez mais para que não aconteçam esses crimes
hediondos que ocorreram nas Primeira e Segun
da Guerras Mundiais, e que prosseguem ainda
hoje. Tivemos, na Segunda Guerra Mundial, o ex
termínio de pessoas sem direito à defesa. Eu que
ria saber o que pensa V.S' a respeito dessa unifi
cação.

o SR. ANTONIOAUGUSTO CANSADOTRIN
DADE- Agradeço ao Constituinte Ubiratan Spi
nelli pela pergunta, das mais importantes e que
é objeto, no momento, de debates correntes nas
Nações Unidas. Tentarei resumir, em poucos mi
nutos, a minha resposta.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à pri
meira observação do Sr. Constituinte com relação
à diversidade de matérias que dizem respeito à
proteção dos direitos humanos, é interessante ob
servar que, enquanto certos órgãos têm um man
dato específico sobre determinados tratados hu
manitários - só podem atuar em relação ao elen
co de direitos consagrados naquele determinado
tratado - outros órgãos, de composição política,
corno a Comissão de Direitos Humanos das Na
ções Unidas, tratam justamente de problemas co
rno o do Afeganistão, da África do Sul etc.

A agenda da Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas é um reflexo da diversidade
e gravidade desses problemas a que V. Ex' fez
referência.

Em relação à parte central da pergunta, quanto
à possibilidade de unificação, a tendência atual
nos debates das Nações Unidas é pela não-uni
ficação, precisamente pelas razões que V. Ex'
apontou, da diversidade cultural, da diferença de
formulação de determinadas categorias de direi
tos, dependendo da região ou do contexto em
que se situam. Por exemplo, apenas uma ilustra
ção: o direito à educação é colocada na Conven
ção Americana em termos positivos; já na Con
venção Européia, é tratado em termos negativos:
não se pode interferir no direito à educação. Por
quê? Porque no Continente Europeu já há um
pressuposto básico de que o mínimo existe. En
tão, é muito difícilunificar todos os instrumentos
intemacionais, porque os enfoques regionais são
diferentes. Nós vivemos num mundo fragmen
tado pelas unidades nacionais soberanas, e infeliz
mente não chegamos a um grau de evolução
e integração, no plano intemacional, que nos per
mita unificar todos os instrumentos intemacionais
sobre proteção dos direitos sob uma única égide.

Quais as cqnseqüências da multiplicidade dos
instrumentos' existentes no momento? Vamos
passar àquelas contidas nas perguntas de V.Ex'
As conseqüências que vejo são em relação aos
mecanismos de implementação. Em relação ao

f:Slema de relatórios, cada instrumento tem o seu
próprio mecanismo de relatórios - na OIT, nos
demais órgãos das i~ações Unidas.

Esse problema que V. Ew levantou é crucial
hoje nas Nações Unidas. De 1984 para cá, tem-se
debatido sobre 11 questão da uniformização 
não a unificação - de sistema de relatórios sobre
pactos internacionais. O que se tem feito é estabe
i::r:er um quadro de jurisprudência sobre cada
.Jisposlovode cada instrumento internacional, das
cecrsões de cada órgão internacional, de que ma
..:eira eles ínterpretam cada direito consagrado
em cada Instrumento e o fazem circular nos de
mais órgãos - isto no plano substantivo. No pla
no processual, estabelecer ciclos para os relató
rios periódicos. Digamos, uma categoria de direi
to: o direito à informação nos dois primeiros anos
de implementação do pacto; nos dois anos se
guintes, o direito à liberdade de movimento; nos
dois anos seguintes, relatório sobre direitos so
ciais ou direito ao trabalho, e assim por diante
- é o que tem sido feito até agora.

Para ser sincero com V.Ex', o único progresso
que se logrou até hoje nas Nações Unidas, na
uniformização dos sistemas de relatórios. Noque
diz respeito ao sistema de verificação in loco,
não creio que o problema se coloque. Quando
surge determinado problema, como, por exem
plo, a questão do Chile,em 1974, então os grupos
de investigação se deslocaram tanto da OEA co
mo da ONU,para o Chile. No Continente Africano,
têm havido vários casos. O problema da multipli
cidade de órgãos tern até ajudado a enfrentar
determinados problemas concretos de certos paí
ses. Por exemplo, nesse caso que acabei de citar,
houve uma restrição do governo em questão com
relação às Nações Unidas, mas, por alguma razão,
eles aceitaram a comissão da OEA. Então, a multi
plicidade de órgãos é boa, no que diz respeito
à investigação in loco. O problema se coloca
com relação ao sistema de petições e reclama
ções internacionais, porque surge aí questão da
litispendência. A decisão de um órgão poderá pre
judicara de outro sobre a mesma matéria, quando
os reclamantes são os mesmos.

Esses são os problemas juridicos que se colo
cam e o progresso que se realizou. Infelizmente,
até o presente houve progresso apenas no campo
dos relatórios periódicos. Mascomo estamos ain
da vivendo e testemunhando a infância desse no
vo ramo do Direito Internacional, o dos direitos
e garantias individuais, talvez no momento a ma
nutenção da multiplicidade de órgãos seja bené
fica para as presumidas vitimas.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Dr. Cançado Trindade, apesar de não ter chegado
no início da palestra de V. S', acredito que este
é um tema de destacado interesse para todos
nós desta Subcomissão, porque ligado às rela
ções internacionais de nosso País com as outras
nações do mundo.

Verificamos com muita inquietude o posiciona
mento do Brasil com reiação à mais cruel discri
minação racial de que se tem notícia no mundo,
o apartheld. Na Rodésia ele tem-se destacado.

Maio de 1987

/.pesar de o Brasil ter demonstrado a sua repulsa
a esse sistema adotado na África do Sul - que,
diria, está-se encaminhando para o genocídio,
porque o que se verifica é que estão exterminando
uma raça, e isto em pleno século XX- não p0de
mos, de maneira nenhuma, aceitar nem assimilar
isso. Gostaria de saber do brilhante conferencista
::Ia possibilidade de colocarmos em nossa Consti
uíção um dispositivo, um tanto enérgico, refe
'ente à tomada de posição do Brasil com relação
:I esse tipo de abuso cometido contra a humani
dade. Não podemos aceitar isso. Existem outros
casos por aí, mas o mais gritante, no momento,
é o da África do Sul, que se vê nos jornais e
pela televisão. O pior é que procuram 05 dirigentes
daquele país criar a imagem, para o exterior, de
que isso é uma indústria que está-se criando con
tra o governo da África do Sul, que na realidde
não é branco que mata negro e sim os negros
que estão se matando, as tribos que estão-se ex
terminando. Sabe-se que isso é uma artimanha,
uma trama que prepararam para justificar esse
terrível assassinato em massa cometido na África
do Sul, contra o qual no Brasil temos protestado
e o nosso Governo tem-se manifestado conlrll.
Mas no meu entender deveria haver um dispo
sitivo na Constituição contra esses abusos, a fim
de que o Brasil tomasse, através do seu Governo,
imediatas providências para demonstrar ao mun
do que além de protestarmos tomamos iniciativa
contra atitudes como aquela. Isso seria útil para
ajudar a minimizar os sofrimentos por que estão
passando os habitantes negros da África do Sul,
que são uma maioria sendo esmagada por uma
minoria que se coloca ali aos trancos e barrancos,
através da força, das armas e do terrorismo.

Ç) SR. ANTONIOAUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE - Agradeço ao nobre Constituinte Costa
Ferreira ter levantado uma questão das mais gra
ves e que merece toda a nossa reflexão, neste
momento em que estudamos o capitulo dos "di
reitos e garantias indMduais", para os propósitos
da nova Constituição.

Vou dividir minha resposta em duas partes: a
primeira dizrespeito às medidas coercitivas contra
o governo sul-africano, a segunda diz respeito
à possibilidade ou não de se dotar a Constituição
de um dispositivo expresso nesse sentido. No que
diz respeito às medidas coercitivas contra a África
do Sul, eu me permitiria, resumidamente, recor
dar que a aplicação dessas medidas tem sido
feita à base dos instrumentos internacionais, parti
cularmente cartas de organizações internacionais
e resoluções especialmente da Assembléia Geral
e do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O que tem ocorrido? Na prática, em toda a sessão
da Assembléia Geral um número grande de dele
gações toma a palavra e condena o regime do
apartheld, mas poucas são aquelas que tomam
medidas eficazes em relação a esse regime. Por
quê? As sanções não são consideradas auto-exe
cutáveis - o que se chama, na linguagem interna
cional, selfexecuting. Conseqüentemente, é ne
cessário que elas sejam aplicadas através de me
didas determinadas pelos próprios Estados mem
bros, mesmo as chamadas sanções mandatórias,
do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
com base nos arts. 39 e 25 da Carta da ONU
que são as únicas mandatóriás.-E1as conclamam
os Estados a adotarem medidas de sanção contra
a África do Sul.
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Já examinei essa matéria com detalhes e me
permitiria apenas recordar que em agosto de
1985 o Brasil tomou a iniciativa de incorporar
as sanções ditadas pela Assembléia Geral e pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas ao
seu ordenamento jurídico interno, através de De
creto Presidencial n° 91.524, de 9-8-85. E esfor
ços, os mais veementes, na época, foram dirigidos
no sentido de cessar todo o tipo de intercâmbio
artístico ou cultural com a África do Sul, em razão
do decreto presidencial que incorporou ao nosso
ordenamento as sanções mandatórias contra a
África do Sul. Mas nem sempre tem sido possível
isso por parte de outros Estados. Em termos de
relações Sul-Sul o Brasil foi o primeiro País do
chamado Terceiro Mundo que chegou ao ponto
de aplicar sanções contra a África do Sul.

Outros paises têm adotado esse tipo de sanção,
através das chamadas executive orders, ordens
executivas, que têm variado de país para país.
Na ltálía,por exemplo, foi possível aplicar rapida
mente, mas a Holanda levou quatro anos para
proceder à incorporação no seu ordenamento ju
rídico interno. De toda maneira, o Brasil tem pre
sente este problema - logo chegarei à questão
da Constítuíção - e tem, em diversas ocasiões,
reiterado sua condenação enérgica ao regime do
.pmtheid, a última das quais em junho do ano
passado, na Conferência Internacional sobre as
Sanções contra a Áfricado Sul. Hoje é de conheci
mento geral, no âmbito internacional, que o regi
me sul-africano não tem condição sequer de parti
cipar de um debate, por exemplo, a nível de As
sembléia Geral das Nações Unidas. Eles não têm
interlocutores. E já está sendo levado a um virtual
isolamento diplomático no plano internacional.

Agora, quanto à segunda parte da pergunta
de V. Ex', sobre a questão da inclusão ou não
na Constituição, veria com mais cuidado. Conti
nuo pensando que a melhor solução seria aquela
que propus ao final de minha exposição, isto é,
um dispositivo, na Constituição, que determinasse
que dentre os princípios que regem a conduta
do Brasil no plano nacional e internacional estã
o da promoção e proteção dos direitos humanos
- a que o Brasil se vê obrigado, não apenas
pelos direitos humanos consagrados na Consti
tuição e pelos princípios democráticos dela decor
rentes, como também pelos tratados internacio
nais de que o Brasil é parte. É fundamental a
adesão do Brasil a esses tratados. Felizmente, em
matéria de discriminação racial, já aderimos à
Convenção de 1965, sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação racial. Essa conven
ção é peremptória e estabelece um comitê inter
nacional para a eliminação de todas as formas
de discriminação racial. O Estado acusado tem
de comparecer perante esse Comitê, encaminhar
relatórios e prestar os devidos esclarecimentos.
Então, vejo que se atrelarmos os instrumentos
internacionais à Constituição, não haverá neces
sidade de especificar uma questão relativa aos
direitos humanos, por mais grave que .seja, por
que, autornetícaraente, esse tipo de garantia já
estará assegurado e os tipos de condenação à
discriminação racial já estarão determinados pela
interação entre a Constituição e os Estados inter
nacionais humanitários de que o Brasil é parte.

O SR. CONSillmNTE COSTA FERREIRA
Então, muito bem, já é um grande passo, porque,

afinal de contas, se colocarmos esse dispositivo
na Constituição, mesmo nos moldes que V. S'
sugere, já se daria um certo respaldo à autoridde
executiva brasileira para que determinasse as pro
vidências, baseado na Constituição, que o Brasil
deve tomar para demonstrar o seu desacordo,
o seu repúdio a essa prática - que em pleno
séc. XXnão se pode admitir, principalmente num
País como a África do Sul.

Outro ponto que queria também destacar é
com relação ao asilo, extradição e expulsão. Gos
taria de ouvir o posicionamento de V. S' com
relação a esses três itens, porque o Brasil, com
relação à extradição e ao asilo, é até bastante
cauteloso - e acho este posicionamento bastante
salutar. Mas com relação a expulsão, teríamos
que promover uma melhoria da legislação, desse
próprio texto constitucional, a frm de se poder
ampliar os beneficios para a garantia individual.

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE- Em relação a esses pontos, que recaem
mais no âmbito do Direito Constitucional do que
do Direito Internacional, os tratados internacio
nais, tanto os de que o Brasil é parte quanto os
de que o Brasil ainda não é parte, com exceção
das convenções (regionais) sobre asilo diplomá
tico e territorial (Caracas, 1954), delegam ao orde
namento jurídico interno a determinação as nor
mas e procedimentos que regerão a concessão
ou não de asilo, de extradição, e a determinação
ou não de expulsão. De qualquer forma foi opor
tuno V. Ex' ter levantado essa questão, porque
na Mensagem encaminhada ao Congresso Nacio
nal que trata da Convenção da ONU contra a
Tortura (1984), já assinada ad referendum do
Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da Repú
blica, há destaque de uma parte interessante da
Convenção das Nações Unidas que determina,
entre os critérios para o estabelecimento de jurís
dição, em relação, por exemplo, ao crime de maus
tratos, que diz respeito diretamente ao tema da
nossa sessão, o chamado princípio da jurisdição
universal. Se realmente viermos a ratificar essa
convenção, isso possibilitaria o início de procedi
mentos, por exemplo, contra qualquer pessoa
acusada de praticar maus tratos mediante a sim
ples comprovação da sua presença no território
de qualquer Estado - parte - contratante, ainda
que não se tenham verificado outras circunstãn
cias que habitualmente permitam ao Estado esta
belecer jurisdição sobre um determinado crime
(por exemplo, local do crime, nacionalidade da
vitima ou do autor presumido). Parece-me que
os dispositivos dessa Convenção não conflitam
com o do art. 7° do nosso Código Penal, no que
dizrespeito, por exemplo, à questão da extradição.
Essa é, em suma, uma matéria que deverá conti
nuar sendo regida primordialmente pelo ordena
mento jurídico interno, mas os objetivos visados
na pergunta de V.Ex' serão servidos plenamente
se o Brasil vier, realmente, a se tomar Estado-par
te-contratante dós tratados humanitários, porque
aí a proteção dos indivíduos lesados dar-se-á inde
pendentemente de vinculos, muito importantes
nos casos levantados por V. Ex', independente
mente por exemplo, do vínculo da nacionalidade.
Bastará a simples residência, a pessoa encon
trar-se no território de um Estado-parte-contra
tante para poder beneficiar-se dos instrumentos
de proteção.

O SR. CONSTITmNTE UBIRATAN SPINElli
- Professor, um aparte. Ainda sobre o que disse
o nosso colega Costa Ferreira, tenho uma explica
ção melhor para V.S' quanto a ver o Brasil ratifi
cado diversos tratados de direitos individuais, com
a discriminação, gerada em 1985, nos tratados
gerais das Nações Unidas. Mas aqui, na página
4, V.S' dizo seguinte:

"Importa-se ultimem os estudos condu
centes à aprovação e pronta adesão do Brasil
aos pactos de direitos civis e políticos e de
direitos econômicos, sociais e culturais..."

Aivem o histórico sobre essa situação. A nossa
Comissão - o tempo urge, - precisa realmente
começar a trabalhar, já na próxima semana, nos
artigos, nos incisos e nos parágrafos. Então; gos
tariamos que V.S' flzessea gentileza de nos man
dar um estudo mais apurado sobre esses assun
tos, isto é, ratificando o que diz o Constituinte
Costa Ferreira, para que tenhamos conhecimento
do que realmente o ltamaraty e V.Ex' pretendem
por exemplo, sobre os direitos econômicos, so
ciais e culturais das Nações Unidas na Convenção
Americana, direitos humanos como garantia adi
cionaI pelo Estado brasileiro, da proteção dos di·
reitos humanos em termos internacionais, para
que possamos elaborar um estudo e ganhar tem
po. Gostaria que V. S', já que possuímos exce
lentes técnicos - já estive inclusive conversando
com um deles - nos ajudasse nesse sentido.

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADOTRIN·
DADE - Terei a maior satisfação em passar có
pias desses estudos de minha autoria a V. Ex'
já tive ocasião de passar ao Sr. Presidente da
Subcomissão alguns de meus estudos sobre a
matéria e me permitiria recordar que a exposição
de motivos que apresentei contém um resumo
das conclusões desses estudos. Coloco-me à dis
posição de V.Ex' para esclarecimentos adicionllis
além desses que aqui estamos dando.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Darcy Pozza, mas
se V.Ex' tem uma intervenção breve para fazer...

O SR. CONSillmNTE COSTA FERREIRA
Só para completar. Gostaria de sugerir, se de bom
alvitre,que colocássemos na Constituição um dis
positivo dizendo que o Brasil, com relação a esses
tratados internacionais que beneficiam o indiví
duo, seria, automaticamente, seu signatário.

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE - Em alguns países isso seria possível,
como, por exemplo, na Holanda porque o próprio
sistemajurídico interno admite essa possibilidade.
Mas no nosso caso, não. Mesmo em relação a
esses tratados é necessária a aprovação parla
mentar para posterior ratificação por parte do Go
verno brasileiro. O importante é estabelecer que
uma vez ratificados, esses tratados não possam,
por exemplo, ser denunciados. Acho que nenhum
governo, hoje, de sã consciência, poderia proce
der à denúncia de um tratado humanitário.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSillmNTE DARCY POZZA - Dr.
Antônio Augusto, parece-me importante e funda
mentaI a compatibilização do Direito Interno ao
Direito Internacional. A atual Constituição, no seu
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art. 153, parágrafo 36, diz que a especificação
dos direitos e garantias expressos nesta Consti-

\ tuição não exclui outros direitos e garantias decor
rentes do regime e dos princípios que ela adota.
Já o anteprojeto da comissão provisória acres
centa: ou das declarações internacionais de que
o País seja signatário. Não entende V. S' que esse
acréscimo já procura, de certa forma, compa
tibilizar esse Direito Interno com o Internacional,
corno '0 mínimo desejável, de acordo com a sua
exposição há pouco proferida?

O SR. ANTONIOAUGUSTO CANÇADO TRIN
DADE - Agradeço ao Sr. Relator desta Subco
missão, Constituinte Darcy Pozza,por sua pergun
ta, e respondo da seguinte forma: vejo um pro
gresso, embora pequeno, da atual Constituição
para o projeto da Comissão de Estudos Constitu
cionais. É certo que o projeto da Comissão de
Estudos Constitucionais assegura o mínimo, mas
não me parece que esse mínimo seja plenamente
satisfatório. As declarações de que o Brasil é sig
natário têm efeito puramente recomendatório. Se
amanhã surge um problema aqui em nosso Pais
e se invoca uma declaração das Nações Unidas,
poder-se-á objetar: mas ela não tem efeito manda
tório. Por isso, vou um pouco além da Comissão
de Estudos Constitucionais e sugiro: além das
declarações de que o Pais é signatário, também
os tratados de que o País é parte. Neste caso,
os efeitos são mandatórios e o Governo brasileiro
estará obrigado a respeitar, nos planos nacional
e internacional, os direitos e garantias individuais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Antes
de conceder a palavra ao Constituinte Eliel Rodri
gues, gostaria de ler uma indagação que foi envia
da 11 Mesa pela Sra. Maria LíviaFortaIeza, da Cen
sura Federal de Brasília. Está vazada nos seguin
tes termos: "Recentemente o Tribunal Militar de
Israel condenou à prisão perpétua a brasileira Lã
mia Mamf Hassan. Pelos tratados internacionais,
como o Brasil poderia interferir na defesa desta
brasiJeira em Israel?

O SR. ANTONIO AUGUSTOCANÇADOTRIN
~E-Amatéria é pendente. A decisão acabou
de ser proferida em Israel. No momento, a matéria
terá de ser estudada, mas não se trata de matéria
regida pelos tratados humanitários. Portanto, re
servo-me o direito de responder desta maneira
sucinta. Não é uma matéria que recaia sob o
âmbito dos tratados humanitários de que aqui
tratei Além do mais, como se trata de matéria
pendente, algo que acabou de ocorrer, eu me
reservo o direito de restringir a minha resposta
a esse ponto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Eliel Rodri
gues.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Devodizer da minha satisfação em ter pelo menos
acompanhado parte da exposição de V. S'. Mas
li parte de seu trabalho aqui exposto. Acho muito
importante este ponto em que nos estamos deten
do: a participação do Brasil nas organizações in
temacionais. Tenho aqui uma dúvida; onde me
lhor poderia ser inserida explicitação da promo
ção é proteção dos direitos humanos, abrangendo
tanto os consagrados na própria Constituição
quanto os consagrados nos tratados humanitários
de que o Brasil é parte? Seria melhor situado

na competência da União, ou seria melhor colo
cado nos direitos e garantias individuais? Já que
no art 8°da atual Constituição, está dito:

"Compete à União:
I - manter relações com Estados estran

geiros e com eles celebrar tratados e conven
ções; participar de organizações internacio
nais".

O SR. ANTONIO AUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE - Agradeço a V. Ex"pela pergunta. Creio
que, se se tomar como base a atual Constituição,
no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais,
e se tomarmos como referência ao anteprojeto
constitucional da Comissão de Estudos Constitu
cionais, que me parece mais adequado para esse
propósito, inseriria esse dispositivo sugerido no
Capítulo I - dos Princípios Fundamentais. Pare
ce-me ótima idéia privilegiar, por assim dizer, o
capítulo sobre direitos e garantias individuais, no
sentido de que seria capítulo de abertura, da Cons
tituição se assim entenderem V. Ex". Mas seja no
Capítulo dos Princípios Fundamentais, seja no Ca
pítulo dos Direitos e Garantias Individuais, estaria,
assim, priviIegiado.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Muito obrigado. Desejo apresentar uma proposta
nesse sentido, já que está tão bem explicitado
aqui.

O SR. ANTONIO AUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE - Muito obrigado.

O SR. PRESIDEr-ITE (Antonio Mariz)- Esgo
tada a lista de debatedores, gostaria, antes de
encerrar essa parte da reunião, de levantar ainda
duas questões, se me for permitido. A primeira
é relativa ao Pacto de São José da' Costa Rica,
que me parece que não foi referido pelo expositor.
A segunda é relativa à Convenção da ONU sobre
crimes de tortura. No primeiro caso, trata-se de
um pacto que cuida da criação de um Tribunal
Internacional dos Direitos da Pessoa Humana, que
se inscreve na linha tradicional da política brasi
leira exterior, naturalmente marcada pelo hiato
que viveu o País durante o período autoritário.

O Brasil tem uma história de participação nas
lutas em defesa dos direitos humanos. Desde a
primeira Constituição, a de 1824, as Cartas políti
cas brasileiras inserem em seu texto a declaração
de direitos e garantias. A de 1824 chega a repetir,
quase que textualmente, dispositivos das declara
ções francesas, inclusive a de 1793, a mais radical
delas, e assim sucessivamente em 1891, em
1934, em 1946, também com o lapso de 1937,
quando tivemos uma Carta autocrática. O Brasil
antecipou-se a muitas nações modernas com a
Constituição de 1934, no reconhecimento dos
direitos econômicos, sociais e culturais. E tam
bém está dentro da história da luta americana
por esses direitos. Neste continente, inúmeros
atos, da maior repercussão universal, foram pro
duzidos. Desde a Declaração daVllgínia, de 1776,
até os atos mais recentes, aqui citados pelo Prof
Antônio Augusto Cançado Trindade. A Constitui
ção mexicana, apenas para exemplificar, foi a pri
meira no mundo a consagrar esses chamados
direitos sociais, cúlturais e econômicos. A Con
venção Americana dos Direitos e Deveres do Ho
memseantec~ouàpropriaDeclaraçãoUnwersal

dos Diretos Humanos proclamada, em Paris, em
1948. E assim, em inúmeras outras ocasiões. Há

até referências, feitas por Dunshee de Abranches
- que foi, muitas vezes, representante do Brasil
nessas conferências - a uma Corte de Justiça
Interamericana, que funcionou por um prazo rela
tivamente curto, cerca de dez anos, nos países
centro-americanos, e que admitiu, pela primeira
vez, na história do Direito Intemacional Público,
a pessoa humana como sujeito de direito capaz
de acionar uma corte internacional. Então, esse
pacto de São José da Costa Rica estabelece a
possibilidade jurídica de criação de um Tribunal
Intemacional dos Direitos da Pessoa Humana, e
completa, com isso, o quadro moderno dos direi
tos humanos, que se ressente, justamente, da falta
de órgãos jurisdicionais capazes de dar eficácia
aos direitos definidos nas declarações. O Brasil,
segundo estou informado, subscreveu, fínalmen
te, o Pacto de São José da Costa Rica, e o Poder
Executivo teria encaminhado ao Congresso a rati
ficação deste pacto.

O segundo ponto diz respeito, como citei inicial
mente, à definição do crime de tortura, à Conven
ção sobre o Crime de Tortura. Também subscrito
agora, pelo Brasil, e que também será objeto de
deliberação do Congresso Nacional. Essa defini·
ção do crime de tortura representa, a meu ver,
uma conquista da humanidade, resultado de uma
elaboração difícil, durante muitos anos, e que fi
nalmente consumou-se pela definição universal
mente aceita de crime de tortura. É fundamentAI
que se defina o crime de tortura e que se incorpore
esse tipo de crime à legislação penal brasileira,
na medida em que, como dizia aqui um outro
conferencista, trata-se de crime nefando, que pre
cisa ser perfeitamente definido, para que a própria
definição do crime constitua elemento preventivo
da sua prática. E crime que se compara ao geno
cídio e à escravidão, como foi igualmente referido
aqui.

Sobre estes dois pontos, gostaria de ouvir o
Prof. Cançado Trindade, sobretudo se dispuser
de elementos de informação sobre esse Tribunal
Internacional dos Direitos do Homem.

Sabe-se que há um acordo semelhante funcio
nando desde 1959, em Strassburgo, no âmbito
do Conselho da Europa - embora restrições se
façam ainda a essa Corte, porque não admite
a pessoa humana como sujeito de Direito. Uma
comissão jurídica, esta sim, funciona como capaz
de acionar o tribunal, que se compõe ainda de
uma Corte de Justiça, e de um Conselho de Mlnis
tros que tem competência para executar as sen
tenças aplicadas. O ideal seria que num tribunal
desses a pessoa, como tal,fosse sujeito de Direito,
acionasse o tribunal, e que as sentenças desse
tribunal fossem executadas pelos órgãos jurisdi
cionais do próprio Estado de origem. Portanto,
que uma decisão da Corte criada com base no
Pacto de São José da Costa Rica pudesse ser
executada pelo Supremo Tribunal Federal do Bra
sil, independente de qualquer mediação ou inter
mediação da autoridade executiva. São estas as
duas questões que queria levantar neste momen
to.

O SR. ANTONIO AUGUSTO CANÇADOTRIN
DADE - Agradeço a V. Ex" pelas duas perguntas
importantíssimas. Necessitarei de tempo para res
ponder a ambas.

Em primeiro lugar, a pergunta sobre a Corte
Interamericana de Direitos Humanos da Conven-
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ção Americana de Direitos Humanos - também
conhecida como Pacto de São José - referi-me
ao Pacto de São José sob a denominação de
Convenção Americana de Direito Humanos, mas
é o mesmo instrumento, com as duas denomi
nações - cria dois órgãos: a Comissão, que na
verdade pré-existia, porque foi criada em 1959
por urna resolução da OEA, e a Corte, conforme
resseltado pelo Sr. Presidente da Subcomissão.
A COIi,e compõe-se de sete juízes, e a Comissão
de sete membros. No caso da Convenção Euro
péia, que também cria uma Corte e uma Comis
são, há também um Comité de Ministros, órgão
político intermadiário. A Convenção Européia,
neste particular, difere da Convenção Americana,
porque, além dos dois órgãos, a Comissão e a
Corte, acolhe, por assim dizer,o Comitê de Minis
tros -- que não é um órgão criado pela Conven
ção Européia, mas um órgão do Conselho da
Europa para o chamado friendly settlement,
a soIution amiabJe das disputas levadas perante
os órgãos de Strassburgo. Quando, por exemplo,
pretende-se modificar a legislação sobre imigra
çao num país europeu, em razão de reclamações
interpostas, geralmente esses casos acabam cain
do no Comitê de Ministrosdo Conselho da Euro
pa, porque não são propriamente adequados para
uma decisão da Comissão ou da Corte.

Agora, no caso levantado pelo Sr. Constituinte
Antônio Mariz sobre a Corte Interamericana,
acompanhei de perto todo esse trabalho. Estive
em São José no ano passado, como Professor,
com os juízes da Corte - são sete juízes. Conhe
ço bem o background da história da Corte, e
o que ocorreu foio seguinte: no período da elabo
ração da .Covenção Americana, do Pacto de São
José, determinou-se - na época, o representante
do Bmsil na Comissão Interamericana era o Pro
fessor Dunshee de Abranches, muito bem lem
brado pelo Sr. Presidente desta Subcomissão 
que o indivíduo só teria acesso à Comissão, e
não à Corte, pelo receio de que se ele tivesse
acesso também à Corte isto poderia implicar ris
cos para a soberania do país. A meu ver, isto
é inteiJramente descabido, porque não representa
nenhum perígopera a soberania um cidadão co
mum, vítima de um abuso do poder público, re
correr à Corte Interamericana. Que perigo isto
pode trazer para a soberania? Nenhum. Mas na
época havia um certo temor por parte de algumas
deleqeções presentes a São José, e por isto a
solução considerada adequada foi:acesso peran
te a Comissão, e a Comissão, como amkus cu
dai, se o caso sobrevíver ao seu exame, poderá
representar a vítima perante a Corte. Bem, a solu
ção foi adotada em 1969. Passaram-se alguns
anos, o Pacto de São José entrou em vigor em
1978, foram eleitos os sete juízes.Agora um novo
grupo foieleitoe a Corte começou a emitirparece
res. E1,:! tem uma jurisdição consultiva e umajuris
dição contenciosa, mas, por receio de ir muito
além cio que os Estados esperavam, os oito pri
meiros casos que chegaram ao Tribunal foram
todos pedidos de pareceres, e não casos conten
ciosos, Há pareceres sobre os mais diversos as
suntos: interpretação de tratados, compatibilidade
de um tratado com outro, pena de morte, reservas
à Convenção Americana, e assim por diante. Ago
ra, recentemente, pela primeira vez foi levado um
caso contencioso, relativo a Honduras, que está
pendente no Tribunal.

Os primeiros anos de atuação desta Corte le
vam-me a crer que o papel importante que ela
deverá desempenhar será no sentido de estabe
lecer uma jurisprudência através de pareceres,
que servirá para interpretação da Convenção
Americana nos próximos anos. Isso com relação
à Corte.

Agora, no que diz respeito à questão da tortura,
concordo plenamente com a sugestão de V. Ex"
no sentido da necessidade da tipificação do delito
de tortura - e aqui quero ser objetivocomo tentei
ser em toda a exposição. Os elementos básicos
para essa tipificação são os seguintes, de acordo
com a Convenção das Nações Unidas de 1984:
em primeiro lugar, deverá haver um elemento:
sofrimento severo, físico ou mental. Segundo ele
mento da tipificação: intencionalmente infligido
em uma pessoa para propósitos tais como obter
dele ou de outra pessoa informação ou confissão.
E o terceiro elemento da tipificação seria a puni
ção da pessoa em questão, ou, da terceira pessoa,
que cometeu, ou suspeita-se tenha cometido, de
terminado ato. Na tradução literal do original em
inglês: punição, ou intimidação ou coerção, por
qualquer razão, baseada em discriminação de
qualquer tipo, quando para tal sofrimento, infli
gido por funcionário público, ou outra pessoa,
ou instigado por ele, contando com - o último
elemento da tipificação - consentimento, ou a
aquiescência de uma autoridade pública, ou de
qualquer funcionário agindo em capacidade ofi
ciai. Esta é uma grande conquista. Essa definição
foi objeto de cinco anos de trabalho na Comissão
de DireitosHumanos das Nações Unidas, e a Con
venção data de.19&LO projeto, conforme lern
brado,já foiassinado, pelo Sr. Presidente da Repú
blica, ad referendum do Congresso, e encon
tra-se em exame, agora, no Congresso, para pos
terior adesão do Brasil.

A outra informação que teria a acrescentar é
que mesmo no âmbito regional há também uma
convenção da OEA para prevenir e punir o crime
da tortura, adotada em Cartagena das Índias,
Colômbia, em 1985 - portanto, há pouco mais
de um ano - e que adota uma tipificação seme
lhante à da Convenção das Nações Unidas. Mas
não vai tão longe quanto a das Nações Unidas,
porque simplesmente atribui as funções adicio
nais de realizaresforços para evitarque isto ocorra
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
da OEA, ao passo que a Convenção das Nações
Unidas estabelece um órgão ou Comitê contra
a tortura, especificamente para prevenir e punir
este tipo de crime.

No que diz respeito ao continente europeu, há
alguns meses visitei a Divisão de Direitos Huma
nos de Strassburgo, no Conselho da Europa, e
tive a informação de que também no momento
lá se elabora uma convenção regional européia
sobre a mesma matéria, a exemplo do que foi
feito em nosso continente em 1985. Mas, antes
mesmo de ter sido elaborada essa convenção,
o problema da tortura, dos maus-tratos na Irlanda
do Norte - e o caso da Grécia, no início da,
década de 70 - propiciou à Comissão Européia
de Direitos Humanos tipificar, através das suas
decisões, da sua jurisprudência, o crime de tortu
ra. E estabeleceu os seguintes elementos: aplica
ção deliberada do sofrimento mental ou físico
severo e injUStificável numa situação concreta, pa
ra exigir confissão; humilhação de uma pessoa,

com aquiescência ou tolerância oficial do poder
público. Então, temos os elementos - tanto no
continente americano quanto no europeu, quanto
no plano global, nas Nações Unidas - para tipifi
car e banir para sempre esse hediondo crime.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de conceder a palavra ao Professor Antônio Au
gusto Cançado Trindade para as suas conside
rações finais,quero lembrar aos Srs. Constituintes
e aos presentes que ouviremos em seguida repre
sentante do grupo "Tortura nunca mais". Essa
digressão do Professor Cançado Trindade sobre
a convenção das Nações Unidas que definiu o
crime de tortura, serve justamente de transição
para a questão que teremos em seguida e que
trata objetivamente da tortura no Brasil, dos pro
blemas que a tortura criou no Brasil e dos meca
nismos que teremos que adotar, como Consti
tuintes, para preveni-Ia, para bani-Ia, como disse
o Prof. Cançado Trindade, para que não se repita
na nossa história política,já que a tortura envolve
a autoridade, alguém que aja em seu nome. Que
não se macule, que não se estigmatize mais a
vida política deste País, a vida pública deste País.

Concedo a palavra ao Professor Antônio Au
gusto Cançado Trindade para as suas conside
rações finais.

O SR. ANT6NIO AUGUSTO CANÇADO TRIN
DADE- Serei breve, agradecendo ao Sr. Presi
dente, reiterando os pontos importantes - o que
me parece importante - no que dizrespeito aos
direitos e garantias individuais. Primeiramente, a
interação dos instrumentos; em segundo lugar,
a interpretação própria, específica desses trata
dos; em terceiro lugar, a questão da inderroga
bilidade de certos direitos básicos; em quarto, a
evolução, não só por decisões, mas também atra
vés de atuação própria dos órgãos internacionais,
não só com base na letra dos tratados intema
cionais como também na interpretação desses
tratados. E, em último lugar, lembrando que os
Estados-parte desses tratados, que se tomaram
Estados democráticos, encaram com maturidade
e naturalidade o tratamento dessas questões a
nível internacional, mesmo quando lhes digam
respeito. Reafirmo aquilo que me parece correto:
a adesão aos tratados não humanitários não tem
qualquer óbice jurídico, não há qualquer argu
mento verdadeiramente juridico que possa justi
ficar a não adesão a esses tratados, porquanto
eles próprios, conforme procurei ressaltar, tratam
de compatibilizaros seus dispositivos com o orde
namento jurídico ínterno dos Estados-membro.

Ressalto, mais uma vez, a esperança - que
expresso a título pessoal - no sentido de' que
as iniciativas tomadas com relação à desejável
adesão do Brasilaos tratados humanitários frutifi
quem como garantia adicional aos cidadãos bra
sileiros das presentes e futuras gerações, como
garantia dos seus direitos, tanto no nivel nacional
quanto no plano internacional.

Quero, uma vez mais, manifestar a minha satis
fação a esta Subcomissão por ter tido o discerni
mento de reservar uma das suas sessões para
o tratamento dessa questão no plano internacio
nal, que muitas vezes é negligenciado, e os meus
agradecimentos pela atenção com que me distin
guiram.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Quero

também expressar a V.S', Prof. Antônio Augusto



116 Quarta-feira 27 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSmUINTE (Suplemento) Maio de 1987

Cançado Trindade, o agradecimento desta Co
missão. V. S' trouxe elementos inestimáveis à
complementação do quadro de informações im
prescindíveis à esta Subcomissão para a elabo
ração do anteprojeto que, esperamos, tornar-se-á
texto integral da Constituição brasileira. V.S' tra
çou um quadro minucioso, pertinente, do atual
estado dos tratados e conveções das quais é sig
natário o Brasil.Com isso, ofereceu os elementos
e subsidios que serão de todo necessários para
elaboração das tarefas próprias desta Subcomis
são. Aceite, por isso, os nossos agradecimentos
e a certeza de que o seu trabalho será devida
mente ponderado na elaboração desses textos.
O documento trazido por V. Se,e que fundamen
tou as suas palavras, integrará os Anaisdesta Sub
comissão. Muitoobrigado, Professor.

Peço ao Constituinte Darcy Pozza que acom
panhe o Professor Cançado Trindade e convido
a representante do grupo "Tortura Nunca Mais"
a tomar assento à Mesa, a Df"Flora Abreu, para
darmos continuidade à nossa audiência pública.
Concedo a palavra à Dl'" Flora Abreu para a sua
exposição sobre o tema Tortura Nunca Mais.

A SR" FLORA ABREU - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes. Sr. Relator, demais participantes
desta Comissão, é com muita alegria que aqui
estamos para participar deste debate e trazer algu
mas idéias.Estamos assistindo aos trabalhos des
ta Subcomissão há dois dias, e vimos que esse
tema já vem sendo tratado. Assistimos ínclusíve,
neste momento, o orador que nos antecedeu
abordar o assunto. Portanto, vamos entrar no as
lIUntocom alguns partos já adiantado. Não distri
buimos ainda um documento - porque nós, do
grupo "Tortura Nunca Mais", do Rio de Janeiro,
vamos realizarneste fim de semana, uma reunião
com representantes de outros Estados, porque
queremos apresentar um trabalho a esta Subco
missão - como colaboração nossa à Constitui
ção - que tenha respaldo do movimento de ou
tros Estados, para que realmente encontremos
uma síntese. Então, na próxima semana, segun
da-feira, V. Ex'" terão uma cópia desse trabalho.

Entendemos que todo esse debate travado em
tomo da Constituição é da maior importância,
porque vemos que, depois desses anos de arbítrio
e desorganização da nossa sociedade, a feitura
de uma nova Constituição é Ómomento em que
se elabora um projeto da sociedade, em que as
grandes diretrizes estão sendo traçadas. Temos
a confiança de que essa Constituição vai respon
der a esses anseios, porque caso contrário, tere
mos, a curto prazo, que fazer uma outra Consti
tuição. Temos de responder às necessidades que
aí estão postas, e, mais do que isso, abrir uma
perspectiva para entrarmos no século vinte res
pondendo, também, a algumas questões funda
mentais. Por confiar nos objetivos desta Consti
tuição é que aqui estamos trazendo a debate a
questão da tortura.

Passamos, nos últimos anos, por uma atrofia
mento de todos os Poderes e da própria socie
dade. O Legislativoe o Judiciário, vítimas também
dessa situação, têm hoje uma dividamuito grande
com a sociedade. Exatamente no debate anterior
falava-se da tortura, de outros tratamentos, ou
castigos cruéis, desumanos ou degradantes, de
que cuida a Convenção da ONU de 10 de dezem
bro de 1984. Fazemos um apelo ao Congresso
no sentido de Que aprove esta Convenção, a fím

de que o Brasilnela se integre totalmente e traduza
nas suas leis, tanto no aspecto administrativo co
mo no Legislativoe no Judiciário, as conseqüên
cias da assinatura dessa Convenção.

Não podemos discutir direitos e garantias indi
viduais sem tratar, especificamente, da questão
da tortura. Até hoje a tortura não é penalizada,
não só no Brasil, como na América Latina. O
tema tortura não .aparece na nossa legislação.
Como dizia ontem o Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, há certos temas que têm
mais poder de conscientização. É necessário que
se criem garantias para a aplicação do que se
define como elemento. Mas é importante também
que haja a conscientização de que a sociedade
atingiu um estágio em que a tortura é ínadmís
sivel.

Quando analisamos a Idade Média,verificamos
com horror como o ser humano era tratado: um
servo da gleba. Ou no período da escravidão. Ou
quando falamos da democracia antiga, quando
só alguns eram cidadãos, e a grande maioria do
povo era de pessoas de categorias inferiores.

Queremos que hoje se construa a base para
uma democracia em que todos sejam cidadãos
de primeira classe, com condições de exercer os
seus direitos e deveres na sociedade. Acho que
a questão da tortura vai ser o indicador do nível
de desenvolvimento Que esta sociedade atingiu.
Num país adiantado, civilizado, a tortura é algo
que pelo menos de forma sistematizada não acon
tece. Assistimos, com horror ainda, quando termi
na o sêc. XX, que a tortura em alguns países
é institucionalizada. É fundamental que a nossa
Constituição, que vai cumprir um papel - como
diziaanteriormente - reflitaum projeto nacional,
e que as bases de nossa sociedade estejam defini
das e seja construída no sentido de um avanço,
para que esteja presente, de forma analítica, uma
definição do Que seja tortura.

Inicialmente, colocamos a tortura como crime
de lesa-humanidade. A tortura não é um crime
polítíco, principalmente quando praticada pelo
poder constituído. A definição da tortura na Cons
tituição como crime de lesa-humanidade toma-a,
portanto, imprescritível, inanistiável, inafiançável,
inagraciável e inindutável, o que é fundamental.
Entendemos ser necessário que se defina o que
é tortura.

Nesses debates que estamos travando, e vimos
fazendo isso no decorrer destes dois últimos anos,
muitas vezes vemos definições de tortura tão
abrangentes que descaracterizam o seu signifi
cado. E claro, e sabemos, por exemplo, que viver
com o salário mínimo é uma tortura - é óbvio,
isso é colocado. Sabemos também que muitas
vezes na relação entre pais e filhos os espanca
mentos são formas de tortura. Mas achamos que
a definição de tortura dada na Convenção da ONU
realmente coloca bem o assunto - do qual esta
mos tratando agora. Entendemos a tortura, repito,
como crime de lesa-humanidade. Essa definição
deve constar em nossa Constituição. Quer dizer,
a explicitação do que seja tortura deve estar pre
sente. A nossa proposta, baseada na Convenção
da ONU, diz: "Considera-se tortura qualquer ato
através do qual se inflige, intencionalmente, dor
ou sofrimento, seja físico, mental ou psicológi
co"..Acrescentamos o sofrimento psicológico,
e possojustificaro por quê: .....sobre uma pessoa,
com propósitos tais como obter dela, ou de uma

terceira pessoa, informação ou confissão, punin
do-a por um ato que ela, ou terceira pessoa, tenha
cometido ou é suspeita de ter cometido, ou intimi
dando ou constrangendo a pessoa, ou uma tercei
ra, ou qualquer razão, baseados em qualquer for
ma de discriminação, quando tal dor ou sofri
mento é infligido, instigado ou com consentimen
to ou aprovação de uma autoridade pública ou
outra pessoa agindo em sua capacidade oficial".

Achamos que esse é um marco na definiçaão
do que seja a tortura, tal qual a entendemos e
é praticada. Achamos, mais, que além desse nível
de definição e de intenção, há que ter parágrafos
muito claros dizendo que tais crimes serão julga
dos. Que órgãos devem julgar esse tipo de crime?
A Constituinte tem de pensar em instrumentos
ágeis e eficazes. Não podemos pensar na aplica
ção dessas normas se não pensarmos na refor
mulação do Judiciário. Ontem mesmo, quando
discutíamos neste plenário com o Presidente da
OAB, vimos as limitações que há hoje. Vimos
que é necessário que a Constituinte pense num
tribunal da Constituição, que seja capaz de montar
uma comissão especial, a fim de tratar de determi
nados aflSuntos,para fazer isto aplicável. Espera
mos ainda um estudo, que está afeto à outra Co
missão, no sentido de que esses crimes seriam
julgados por um conselho especial civil, onde se
riam punidos com penas apropriadas, que levem
em conta a sua natureza grave.

Uma outra questão que mereceria um pará
grafo próprio é a de que a vitima da tortura terá
direito a uma justa e adequada indenização, in
cluindo os meios para a sua reabilitação, plena
ou na medida do possível.Muitasvezes essa reabi
litação é impossível, isto é, nos casos de cegueira,
surdez, perda de algum membro. Incluiríamos a
sua reabilitação plena na medida do possível. No
caso de morte da vítima como resultado de um
ato de tortura, seus dependentes terão direito à
indenização. A responsabílídade das autoridades
que infligiram a tortura tem que ser assumida
corno tal.

Uma outra questão da maior importância é em
relação a qualquer declaração, que, desde que
provado que conseguida como resultado de tortu
ra, não será invocada como prova em qualquer
processo, exceto contra a pessoa acusada de tor
tura. Este é um instrumento importante. Os se
qüestros, mortes e desaparecimentos das vítimas
das torturas são considerados como crimes cone
xos, sujeitos às caracterizações do artigo e seus
parágrafos.

Sabemos que a tortura se dá, e junto com ela
uma série de ilegalidades são praticadas, como
seqüestros, ou como conseqüência a morte ou
o desaparecimento de pessoas. Acho que temos
uma divida com a sociedade.

Até hoje a tortura é praticada, e a base da sua
sustentação e da sua prática é a certeza da impuni
dade. A garantia da impunidade permanece até
hoje. Nós, dos países do Cone Sul, que saímos
de um processo de transição, encontramo-nos,
ainda muito atrasados em relação a uma resposta
devida à sociedade. Nesse sentido, vemos, por
exemplo, o caso da Argentina - que está na
ordem do dia - onde sua sociedade e seus p0de
res constituidos assumiram, pelo menos de início,
uma posição crítica, de repúdio ao que havia
acontecido. Láinstalou-se a tortura. Encontra-se,
agora, já numa segunda etapa, a da responsa-
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bilidade, a nível de tribunal. Até onde vão esses
julgarrmetos não sabemos, mas já é um avanço.
Discute-se o "Ponto Final", enquanto no Brasil
não tivemos nem o ponto inicial.Aqui as famílias
das vítimas encontram-se hoje em situações das
mais clifícieis, inclusive do ponto de vista jurídico.
porque não há sequer um documento entregue
por autoridade que reconheça a morte daquelas
pessoas. A não ser que se as dêem por desapa
recidas por um prazo determinado, para que pos
sam receber uma certidão por desaparecimento.
Quando essas pessoas - há testemunhos - fo
ram presas, estiveram em órgãos públicos e auto
ridades são responsáveis pelo fornecimento dessa
documentação. Não é possível passarmos a limpo
uma página da história e criar bases para uma
verdadeira democracia se não assumirmos algu
ma posição em relação a essa impunidade. Não
tomar uma posição é, no mínimo, ser conivente
com tudo o que aconteceu, o que não podemos
admitir. Há que se buscar formas. Entendemos,
e nisso está a questão, que há que se discutir
esse assunto, que não é possível ignorar. A mim
horrori2a muito ver - e V. Ex" 'êm visto - nas
última:; reportagens da revista "Isto É", por exem
plo, deciaraçôes as mais absurdas, as mais horrí
veis, de que háuma casa da morte, em Petrópolis,
onde pessoas foram fuziladas, estão enterradas
- e cita as autoridades responsáveis, com seus
nomes e sobrenomes. Diza revista que eram fei
tos julgamentos na enfermaria da PE. O que o
Poder Judiciário diz dessas fatos? Não podemos
admitir que não se diga nada a respeito.

Queremos dixar claro que desejamos o esclare
cimentro da Justiça, como uma forma de a socie
dade entrar numa nova etapa, em que essas coi
sas não aconteçam, não tenham espaço para
acontecer novamente. Então, é preciso que seja
mos críticos, que tenhamos uma posição clara
em relação a essas coisas, a fim deque nos dêem
uma resposta, E o poder constituído, em todos
os seus níveis, é responsável por essa resposta.

Faço um apelo aos Srs. Constituintes no sen
ticlode que na nova Constituição essas questões,
em termos de definição e de garantias, estejam
postas, e que nas Disposições Transitórias da
Constituição haja um espaço legal em que se
amplie: o instrumento da anistia, decretada em
agosto' de 1979, com um prazo determinado, e
que se apure e julgue esses crimes, para que
se resolva essa questão e possamos ser conside
rados, pelas demais nações, como uma nação
civilizada,avançada. E que a questão dos direitos
humanos seja realmente respeitada, a nível não
só do discurso, mas também da prática.

São estas as considerações. Essas questões
serão encamínhedas na próxima semana a esta
Comissão, com cópia, e peço atenção dos Srs.
Constituintes para esta matéria. Muit6 obrigada.
(Palmêls.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Costa Ferreira.

O SiR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Dr' Flora Abreu, ficamos até mes
mo constrangidos em função da palestra que V.
S· realizou abordando o tema tortura. Realmente,
aqui na Subcomissãojá temos ouvido algum. con
ferencistas falarem a cerca do assunto e já temos
algum.:lS sugestões. Éprocedente e chega no mo
mento exato a sua preocupação de tirar do nosso
meio essa mancha, essa marca indelével que nos-

sa sociedade ostenta como símbolo de vergonha,
de dor e de tristeza. A tortura tem sido um instru
mento usado por determinadas pessoas contra
seus semelhantes, em busca de confissões ou
mesmo de repressão por determinados atos que
tenham praticado, não agradáveis. Gostaria de
dizerà ilustre conferencistaque não tenho dúvidas
de que a nossa nova Constituição terá artigos
concisos no sentido de extirpar esse crime, que
começa nas delegacias de polícia. Advoguei o
caso de um rapaz que, pelo simples fato de ter
comprado umasjóias quebradas, dois ou três dias
depois de preso veio a falecer, porque os policiais
o agarraram, levaram-no para dentro do mato
e lhe deram tanto com varas verdes que no segun
do dia, esse rapaz foi prestar quase depoimento
que sem vida. São fatos registrados. Não pode
mos deixar de levar em consideração o que ocorre
nos grandes centros, como V.S· destacou, onde
se praticam torturas, e que são palco de mortes
horrorosas de semelhantes nossos. Por isso acha
mos que a nova Constituição terá de ter dispo
sitivos adequados e eficientes, a fim de que se
possa realmente eliminar do nosso meio essa
mancha terrível que macula não sornente a socie
dade, mas também o individuo e seus direitos,
que têm sido completamente desrespeitados.
Acho procedente a preocupação de V.S· e tenho
a certeza de que os ilustres Presidente e Relator
desta Subcomissão haverão de incluir suas suges
tões no anteprojeto. Temos certeza de que a Co
missão e toda esta Constituinte irão aplaudir as
sugestões que daremos a flm de acabar com a
tortura, para que realmente se possa dizer "Tor
tura, nunca mais". Parabéns.

A SRA.FLORAABREU- Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Com a
palavra a Dr' Flora Abreu para suas considera
ções.

A SRA. FLORA ABREU - Fico satisfeita ao
ouvi-lo e tenho confiança de que isso realmente
acontecerá. Peço a atenção de V.Ex· e dos demais
Constituíntes para outro aspecto: além de definir
mos a tortura e criar condições de conscienti
zação, este trabalho é da maior importância. É
uma das finalidades do grupo o esclarecimento
e a conscientização. Infelizmente encontramos,
inclusive no. preso comum, a consciência de que
esses atos são permitidos. Vln10S - e os jornais
publicaram - quando o Doge, no Rio Grande
do Sul, foi pendurado no pau-de-arara. Ele achou
que aquilo era permitido. Mas isto não é normal,
não se pode permitir. Não é possível que, já no
final do Século xx, não tenhamos alcançado este
nível de consciência. No entanto, temos de dar
um passo ousado no sentido de responder eos"
familiares dos mortos e desaparecidos: Não jXlIiq.
mos compactuar com a ímpunídade, E·e'sta, te
nho certeza, será uma questão das mais polêmi
cas, porque realmente, hoje, ninguém, em sã
consciência, é capaz de defender a tortura. Mesmo
que seja favorável, fica calado, porque se trata
de algo que choca a humanidade. Se assim não
fosse não teríamos quem torturasse. Se fosse do
consenso geral, ela não existiria. Infelizmente há
pessoas que acham que a tortura é um método
válido e justo, e nestes anos de terror ela foi usada
não só para se obter confissões, mas, também.
como um método de desincentivar qualquer opo
sição, de críár medo e pânico sem nenhum obje
tivo. Temos conhecimento de que pessoas eram

levadas pelos torturadores para serem cobaias
em experiências. Temos esses depoimentos, as
pessoas estão aí, elas ficavam horas sendo tortu
radas e nada lhes era perguntado. Era simples
mente um ato de treinamento, ou para assustar
as pessoas, ou para criar condições favoráveis
de interrogatórios. A pessoa torturada não tinha
absolutamente nada a dizer. Então, não é só para
obter confissões que se usa tortura. Não há quem
a defenda abertamente, apesar de haver quem
a pratique.

Temos de criar condições para que haja esta
conscientização não só dos poderes constituídos,
mas daqueles que exercem o poder de repressão
na sociedade. Há que ser discutida a questão da
tortura e dos direitos humanos dentro dos quar
téis, das PM, do Corpo de Bombeiro, de todos
estes órgãos que prestam serviço à população,
como um crime de lesa-humanidade, que não
vai ser perdoado. Ignorar isso é compactuar, criar
condições e justificativas. Não há ordem superior
que determine que um indivíduo pratique esse
tipo de crime, em nome de nada. Criar esta cons
ciência é uma tarefa fundamental, porque ela é
adquirida não só se definindo como também pu
nindo quem a pratica ou a praticou. Estamos es
perançosos de que, realmente, ao final da elabo
ração da nossa Constituição tenhamos dado um
passo fundamental na solução desse problema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIOCÂMARA
Sr. Presidente, Dr' Flora, há realmente uma cons
ciência nacional generalizada contra a tortura.
Não resta dúvida de que não existe nada mais
degradante, abominável, hümilhante e desumano
contra a pessoa humana do que a tortura. Ela
se acentuou muito mais no regime de exceção,
é bem verdade. Como disse o colega e compa
nheiro Costa Ferreira, nós, que vivemos no interior
do Estado, às vezes nos mais longínquos recantos
desta Nação, vemos com tristeza nos municípios
pequenos, sobretudo nos mêls humildes, mesmo
fora do regime de exceção, do regime autoritário,
trabalhadores rurais serem torturados por delega
dos de polícia, quase todos sem nenhuma forma
ção especializada. Há necessidade de uma cons
cientização nacional para que, dentro da Consti
tuição - esperamos - se possa coibir tais atos,
tanto no regime de exceção quanto, mesmo, den
tro de uma democracia ou de um estado de Di
reito.

Temos de agradecer sobretudo às consciências
democráticas deste País que se proecupam com
o problema. Não só à Igreja, por exemplo, que
publicou um livro que chocou o Brasil, onde se
fez uma denúncia necessária - "Brasil, tortura
nunca mais". É necessário que na hora de fazer
mos esta Constituição tenhamos mais uma vez,
presente esta denúncia, para que estes abusosnão
mais sejam cometidos. Não só agradecemos.
mas nos sentimos honrados com a presença de
ilustres brasileiros que vêm ajudar-nos. Afinal de
contas uma Constituição tem de ter o respaldo
de toda a sociedade brasileira. Eu agradeço a
V. Ex" e me congratulo com esta ajuda que dá
aos Constituintes.

A SR' FLORA ABREU - Agradeço em nome
dos movimentos que existem hoje no Brasil e
espero que realmente possamos resolver essas
questões,
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Hoje mesmo estaremos no Ministério da Justi
ça, onde se reúne o Conselho de Justiça, Segu
rança Pública e Direitos Humanos. Na pauta da
reunião está a questão 'dos desaparecidos, confor
me denúncia feita pelo então Deputado Orestes
Quércia, em 1979: oitenta casos de mortos e de
desaparecidos. Nossa lista é bem maior, e vamos
tentar incluir os demais nomes. Há que se buscar,
junto aos Poderes, formas de resolver essas ques
tões. O passado está presente na medida em que
não houve solução, e temos, portanto, de bus
cá-Ia. Algumas em nível de declaração, outras
em nível de se buscar instrumentos, porque não
há o sentido do revanchismo, como alguns ten
tam dizer. Não propomos que se faça com os
torturadores o mesmo que eles fizeram. Para nós
é uma questão ética a defesa dos direitos huma
nos, a denúncia das torturas, não é uma questão
política. Então, a discussão e a inclusão de instru
mentos que possam permitir a apuração desses
fatos é um avanço para a humanidade e para
nossa sociedade, especificamente para nossa s0

ciedade civil.
Moro no Rio de Janeiro, centro urbano, onde

os fatos têm repercussão - e a prática da tortura
acontece diariamente nas delegacias. Há vinte
dias, numa batida policial, foram pedidos docu
mentos a alguns rapazes que vinham da praia
- vocês viram isto nos jornais. Estes rapazes
estavam sem documentos e um deles foi tão es
pancado que morreu a caminho do hospital. Era
um professor de Educação Física de vinte e três
lIl10S de idade. Isso aconteceu no Rio de Janeiro,
na Praia da Barra da Tijuca. Antes de vir para
ela recebemos uma denúncia e um pedido de
auxílio, porque novamente, no centro do Rio de
Janeiro, no Largo do Machado, um menino da
periferia roubou uma lata de óleo num supermer
cado e os seguranças o espancaram tanto a ponto
de o deixarem desacordado, esvaindo-se em san
gue. Não há quem tome uma providência contra
isso. Isso é fruto da impunidade, porque esses
seguranças de bancos e de supermercados sen
tem-se com direitos e totalmente impunes ao pra
ticarem tais atos. É nesse sentido que a sociedade,
tanto o Legislativo quanto o Judiciário, tem que
tomar uma atitude. Há que ter uma voz neste
Pé que denuncie e crie condições para que isso
~ente não aconteça. Estou sentindo uma re
ceptividade muito grande nesta Comissão. Há
uma comunhão de pensamentos, o que me deixa
muito feliz, porque temos de levar isso para o
conjunto da sociedade. Mas os Poderes consti
tuídos têm de assumir uma posição clara e aberta,
para que tenham inclusive um papel pedagógico.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Temos
a intervenção de uma das participantes, SI'" Dalva
Nogueira, Presidente do Conselho Municipal da
Condição Feminina de Toledo, no Paraná. Diz
ela: "Quando falamos em tortura, vemos que os
brasileiros passam por vários tipos de tortura, mas
vem-me logo à mente a violência e a tortura prati
cadas contra as crianças que, quando necessitam
de internamento hospitalar pelo 1NAMP8, são se
paradas de suas mães e lhes são negados o cari
nho e os cuidados do amor maternal, a não ser
no mínimo têmpo de visita. Sugerimos que em
suas propostas seja incluída uma garantia consti
tucional à criança brasileira - a presença ou per
manência da mãe durante o período de interna-

mente, pois é um momento de maior depen
dência.

ASR' FLORADE ABREU-Concordamos ple
namente com o que foi proposto aqui pela SI'"
Dalva Nogueira e achamos que deva constar do
texto constitucional tudo que se refiraà prevenção
e a um melhor tratamento, principalmente ao me
nor. O exemplo que dei hápouco, relativoà violên
cia, estende-se também aos maus-tratos familia
res. Necessário é tomarem-se medidas igualmen
te a respeito deste último aspecto, porque, da
mesma forma, os maus - tratos a menores são
uma prática generalizada. Como disse no inicio
da minha intervenção a respeito da tortura, esta
mos tratando da tortura infringida pelos órgãos
públicos dentro da definição que dei inicialmente
- não que esteja menosprezando as outras for
mas de tortura, mas pelo papel que aquela exer
ceu e que tem efeito dos mais nocivos nesta socie
dade.

Quando nôs, do Grupo 'Tortura nunca mais",
nos preocupamos principalmente com toda a vio
lência e a tortura praticadas no período de arbítrio,
é porque entendemos que é a partir dela que
se criaram condições para sua aplicação em ou
tros setores da sociedade, inclusive como exem
plo. Nesse sentido, se tomamos medidas junto
aos poderes constituídos em relação à tortura,
isso também vai repercutir no conjunto da socie
dade de forma direta e indireta e no tratamento
e assistência ao menor também, sem dúvida algu
ma, o que é da maior justiça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esgo
tada a lista de debatedores, concedo a palavra
à DI'" Flora Abreu para as suas considerações
finais.

A SR' FLORAABREU - Agradeço o espaço
que aqui tivemos e esta possibilidade de expressar
nossa posição, que é a de uma parcela signifi
cativa da sociedade.

Quero novamente chamar a atenção para estes
pontos: 1°) que o Congresso Nacional ratifique
a Convenção da ONU o mais breve possível, por
que é da maior importância, já que terá conse
qüências internas para o nosso Pais; 2°) que em
nossa Constituição esteja definida com todas as
letras a tortura como um crime de lesa-huma
nidade e, portanto; inanistiável, inafiançável e im
prescritível; 3°) que essa definição tenha conse
qüências práticas, e que possamos contar, nas
DisposiçõesTransitórias, com a formação de uma
comissão que resgate, esclareça e responda à
sociedade por essa divida de todos esses anos,
porque os familiares dos mortos e desaparecidos
aí estão.

A anistia é um outro capítulo à parte. Estamos
apresentando também um projeto em relação à
anistia. Ela não foi nem ampla, nem geral, nem
irrestrita. Teve suas limitações e também cabe
a esta Constituição lembrar-se dela. Nesse sentido
achamos que os crimes cometidos não podem
ficar na impunidade, o que foi base para o seu
cometimento. É necessário que os Poderes cons
tituidos, no caso o Poder Legislativo, dêem uma
resposta a isso, abrindo um espaço nas Dispo
sições Transitórias para a formação de uma co
missão que, de acordo com as declarações já
feitas - nos seus artigÓs,'que posteriormente se
rão definidos - apure e julgue os crimes pratica
dos. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
obrigado à DI'" Flora Abreu pela sua participação
neste debate. Resta-nos fazer votos de que "Tor
tura Nunca Mais" não seja apenas a expressão
de um voto ou de um item programático, mas
que se transforme na realidade efetiva deste Pais.
Que a condenação da tortura encontre a unanimi
dade desta Subcomissão de Direitos e Garantias
Individuaise da Assembléia Nacional Constituinte,
em sua totalidade, e se transforme, igualmente,
em textos objetivos, que eliminem para sempre
a tortura neste Pais.

Está suspensa a sessão até às 17 horas, quando
daremos prosseguimento, ouvindo o Professor
Carlos Alberto Siqueira Castro sobre "O Principio
da isonomia e igualdade da mulher no Direito
Constitucional".

O SR. CONSillrnNTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSill(JlNTE ANTÔNIOc.ÂMAA1\
A DI'" falou que estava preparando um trabalho
sobre anistia. Gostaríamos de recebê-lo como
subsídio.

ASRA FLORADE ABREU- De acordo. Enca
minharei este trabalho à Subcomissão.

ConvidadolDepoente: Dr, Carlos Roberto de Si
queira Castro.

Data da Reunião: 29-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
reaberta a sessão da Subcomissão de Direitos
e Garantias Individuais,para ouvirmos o Professor
de Direito Constitucional da PUC, Dr. Carlos Ro
berto de Siqueira Castro, falando sobre o tema
"Principio da Isonomia e a Igualdade da Mulher
no Direito Constitucional." Convido-o para fazer
parte da Mesa.

O Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro é Pr0
fessor de Direito Constitucionl da PUC do Rio
de Janeiro, foi Assessor da Comissão Afonso Ari
nos, é Procurador da República do Estado do
Rio de Janeiro, Doutor em Direito Público pela
Universidade Federal do Estado do Riode Janeiro,
Doutor em Leis pela Universidade de Michigan
e recebeu o Prêmio Santiago Dantas da Ordem
dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro e
com a obra jurídica que constitui, o tema da expo
sição de hoje: "O Princípio da Isonomia e a Igual
dade da Mulher no Direito Constitucional".

Os Srs. Constituintes e participantes previa
mente inscritos poderão, após a exposição, inter
pelar o orador sobre o assunto focalizado, por
prazo nunca superior a três minutos. O expositor
terá o mesmo prazo para responder às interpe
lações.

Com a palavra o Prof. Carlos Roberto de Siquei
ra Castro.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRA CAS
TRO - Sr. Presidente, eminente Constituinte, An
tônio Mariz, Sr. Relator desta Subcomissão, Cons
tituinte Darcy Pozza,quero, desde logo, agradecer
o honroso convite que me foi feito para oferecer
modestos subsídios que, eventualmente, possam
ser úteis à reflexão dos dignos Constituin~saqui
presentes. Agradeço também - e o faço com
muita satisfação, até mesmo por um dever de
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consciência - à minha amiga, Dra. Terezinha,
da Ordem dos Advogados do Distrito Federal,
pelas l~estões mantidas para minha vinda ao Con
gresso Nacional.

O terna sobre o qual me cabe discorrer tem
a ver com o princípio da isonomia e a igualdade
da mulher no Direito Constitucional.

Considero - digo isto à guisa de preâmbulo
- que a imensidaão deste assunto é por demais
evidente.Trata-se da igualdade entre os seres hu
manos e, nesse aspecto, a igualdade entre ho
mem e mulher, assunto que atravessa pratica
mente todas as áreas do conhecimento. Não ape
nas a minha área, o Direito,e dentro dele o Direito
Constitucional, mas também a política, a econo
mia, a psicanálise, a sociologia, enfim, todos os
setores do conhecimento que, de forma direta
ou inólireta, se têm ocupado da problemática da
igualdade entre os sexos.

Procurarei sintetizaralgumas das reflexões que
tenho feito nos últimos anos sobre este assunto.
Sinto necessário fixar, primeiramente, a idéia do
que seja o princípioda igualdade jurídica,também
chamado de princípio da isonomia.

A Constituição brasileira em vigor, a exemplo
das anteriores, dispõe que todos são iguais pe
rante a lei. Esta é uma formulação clássica do
princípio da igualdade que remonta a fins do Sé
culo )MII, portanto, à Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, a grande bandeira da Revo
lução Francesa, burguesa, daquele mesmo ano,
que estampa no seu artigo inaugural a tese de
que os homens nascem e permanecem livres e
iguais em direitos.

A partir desta eloqüente formulação francesa
que gelnhou espaço nas constituições da Europa,
e de todo o Mundo, nos séculos que se seguiram,
passou-se a encarar a idéia de que o ser humano
tem direito à lei igual, vale dizer, a uma lei que
trate igualmente todos aqueles que se encontrem
na mesma situação de fato. Esta é a concepção
nitidamente liberal e - por que não - burguesa
do princípio da igualdade.

Por que liberal e por que burguesa? Porque
anteriormente à Revolução Francesa vigiana Eu
ropa, em França sobretudo, aquilo que se conven
cionou chamarantigo regime ou absolutismo, em
que havia uma estratificação social e juridica mui
to nítida, muito bem demarcada. Haviatrês clas
ses: a nobreza, o c1erbe o resto, que seria o tercei
ro estado, chamado tiers état, que se compunha
de toda a população campesina, urbana, dos pe
quenos profissionais liberais,o que hoje a ciência
política denomina, sem nenhuma cerimônia, de
povo. O terceiro estado era o povo. E ele não
tinha nenhum dos privilégiosatribuídos à nobreza
e ao clero. Não podia exercer determinadas ativi
dades, não tinha acesso a determinadas funções
públicas, não podia participar politicamente de
determinadas decisões do Estado, não tinha, o
que SEl chama hoje em Direito Eleitoral, capaci
dade eleitoral atWa e passiva em determinados
assuntos. Veioa Revolução Francesa, e as revolu
ções eleorigem liberal e burguesa que se segui
ram por toda a Europa, a partir da Revolução
Francesa, põem por terra este sistema de estratifi
cação jurídica que proclama, de forma solene e
eloqüente, a tese da igualdade juridica: "Todos
são iguais perante alei". A lei-não pode discri
minar, a lei deve tratar a todos da mesma forma.

A todos - entenda-se bem - que estejam na
mesma situação de fato. -

Parece intuitivaesta proclamação revolucionâ
ria que granjeou seu lugar no constitucionalismo
contemporâneo, respondendo a uma atmosfera
política daquela época, mais precisamente a uma
concepção do Estado Liberal,exatamente aquela
forma de organização das comunidades pollticas
em que o Estado se impõe uma atitude absen
teísta, deixando a sociedade civil resolver por si
própria os seus problemas, encontrar por si mes
ma o seu destino. Seria dizer como Voltaire: Ie
monde va de Iui-même, e o Estado fique como
está. O Estado se ocupa de funções mínimas
de segurança pública, da cobrança de uns poucos
impostos do patrimônio real, e a sociedade se
organiza segundo as leis de mercado, segundo
a intuição dos homens e segundo os valores vigo
rantes em cada tempo e em cada lugar.

Esse liberalismo, a todas as luzes, nos fins do
Século XIX, sobretudo no Século xx, cedeu passo
àquela forma de Estado que se convencionou
chamar de Estado neoliberal, ou intervencionista,
asslstencíelísta,Estado democrático e social, Es
tado de justiça, enfim um Estado que já não é
mais ausente das relações sociais, mas que prata
goniza a ação política, que protagoniza o mundo
econômico e que carreia para si, seja como maes
tro, seja como interventor, seja como agente, as
decisões fundamentais na comunidade política.

Ora, dentro desta concepção do Estado, que
abandona em larga medida o liberalismo e incor
pora as teses igualitaristas,erradica o humanismo
cristão, revisto e renovado, do Século xx, que
tem como preocupação fundamental não apenas
a liberdade, mas também o ideal da justiça, de
igualdade entre os seres humanos, o Estado põe
na agenda da preocupação universal a igualdade
material, e não apenas jurídica entre os seres hu
manos. Hoje não se cogita mais de saber se os
homens são iguais perante a lei, mas se existem
ou não desníveis sociais e econômicos intolerá
veis,se os homens estão extremados por discrimi
nações odiosas, se há ou não uma concentração
inaceitável da renda nacional e se cogita, enfim,
do ,enfrentamento da crise da desigualdade.

E este panorama político do Estado do Século
:xx. Toda a ação do Poder Público e da sociedade
civil, nos dias que vivemos, se põe a serviço da
restauração da desigualdade material, da revigo
ração do princípio constitucional da igllaldade,
para que ele possa servir,efetivamente, não como
um enunciado semântico, retórico,mas como um
tranpolim para o efetivo avanço social e para o
progresso do homem e da mulher em termos
de efetiva igualdade.

Pois bem, neste ambiente intelectual, revisto
pela questão social, contamínado pelas ideolo
gias, por um discurso políticoque irradia preocu
pações de toda ordem e cada vez mais aceso,
espalhando suas centelhas por todos os cantos
do Planeta, se põe, no presente século, sobretudo
a partir do segundo pós-guerra, a questão que
passou a ser considerada a mais importante do
Século XX: igualdade entre homem e mulher.

Não tenham dúvidas os eminentes Constituin
tes aqui presentes de que, séculos à frente, se
algum historiador fizera avaliação do Século xx,
irá colocar nos seus escritos, na conclusão do
seu trabalho, que a grande alteração intelectual,
social, política e econômica do século que vive
mos visa avls os séculos anteriores da História

da Humanidade foi a derrubada, ou pelo menos
o início da derrubada da separação entre homem
e mulher. Podemos dizer,sem medo de exagero,
que este é o século da igualdade entre os sexos.
Amulher, pela primeiravezna Históriada Humani
dade, começa a ver ofuscada aquela imagem
clássica do homem barbado, grosseiro, grotesco,
em alguma caverna perdida na pré-História,arras
tando-Ihe pelos cabelos.

É o século em que realmente a mulher é erigida
à tona da preocupação jurídlca, social, política
e econômica. E o tema do feminismo passa a
agitar a inteligência humana em todos os setores
da atividade.Por causa desta mudança de menta
lidade, as constituições da era contemporânea
passaram a exibir,com ressalva das variantes pu
ramente culturais e estilísticas, ao lado do prin
cípio da isonomia, a tese de que não é possível,
ou até mesmo de que será punida a discriminação
em razão de sexos, ou, então, de sexos e de raça,
considerando-se que o estigma da raça é também
histórico na evolução das civilizações.

Todavia V. Ex"Poderão perguntar-me por que,
a despeito dessa evolução do pensamento huma
no e da preocupação constituinte universal em
impor um tratamento isonômico, paritário entre
homem e mulher, ainda grassam discriminações
de toda a espécie, em todos os países, em alguns
mais, em outros menos? Aresposta a esta indaga
ção é muito simples e é colocada por todas as
estudiosas do assunto. Digo estudiosas, porque
o tema da mulher tem sido cuidado, na maioria
das vezes, por mulheres. Talvez eu me considere
até um intruso nessa área, e o faço sem nenhuma
cerimônia, porque acho que a questão do avanço
da mulher é também o do homem enquanto ser
humano, que a igualdade entre os sexos, como
diziaFouríer, é a medida de avaliação do avanço
de qualquer civilização.

Retomando o meu pensamento original, per
gunto: por que grassam ainda as discriminações?
Porque a evolução que se faz no plano jurídico
constitucional não é capaz, pelo menos ainda,
de reformar a realidade social. Nós conhecemos,
como brasileiros amantes destes grande País, a
tese muito remansosa de que no Brasil algumas
leis pegam, outras não; de que as leis são como
as vacinas. Isto é um fato sociológico. Gaston
Morin,na Bélgica,costumava chamara essa situa
ção da tremenda revoltados fatos contra o Direito,
que faz com que as normas, muito embora apro
vadas, muito embora providas de sanção, não
peguem, pura e simplesmente, encontrem a resis
tência fortíssima e intransponível da realidade so
cial. Há alguns setores em que o radicalismo cul
tural, em que o psiquismo da humanidade, que
é sempre infra-estrutural, resistem de tal forma
à evolução jurídica que a ordemjurídica soa como
uma generosa aspiração, mas que não logrou
produzir ainda os frutos que são de desejar-se. .

Eu daria como exemplo o caso brasileiro. To
das as Constituições brasileiras, desde a Velha
Carta Imperial de 1824, e com mais razão as
Constituições republicanas que a ela se seguiram
enunciaram, com maior ou .rnenor eloqüência,
o princípio da igualdade jurídica. O princípio da
igualdade entre os sexos só adentrou o nosso
Direito Constitucional pela Constituição de 1934.
Mas a Constituição de 1891, que inaugurou a
era republicana, já, dizia,pela pena de Rui Barbo
sa, que todos são iguais perante a lei. Não obs-
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tante isto, a legislação brasileira infraconstitucio
nal é pródiga em exemplos de inconstituciona
lidades. Basta abrirmos o Código Civil brasileiro,
que estampa um sem-número de desigualdades
entre os sexos, seja atribuindo a chefia da socie
dade conjugal ao marido, seja o art. 6°,que incluía
a mulher, ao lado dos pródigos e dos silvícolas,
entre os relativamente incapazes, até o advento
da Lei rr 4.121, de 1962, seja, enfim, as normas
que tratam da administração dos bens do casal,
da fixação do domicílio conjugal pelo marido, da
assunção do apelido do cônjuge varão pela mu
lher e inúmeras outras. E ao lado do Código Civil
a questão dos direitos políticos. No Brasil, a mu
lher só foi autorizada a votar pelo Código Eleitoral
de 1932.

E reparem V.Ex'" a trama sórdida dos espíritos
autoritários e discriminatórios no Brasil.Na Cons
tituinte de 1891, o Deputado Costa Machado pro
pôs que se explicitasse na Carta Constitucional
da Primeira República o direitodo voto da mulher.
E a Constituinte mesma decidiu que tal seria des
necessário, porque o direitode igualdade na capa
cidade política estaria subjacente ao princípio ge
rai da igualdade. E por falta dessa explicitação
a mulher amargou, no Brasil, a castração da sua
capacidade eleitoral ativa até o Código Eleitoral
de 1932.

Eu apresento esta questão, Srs. Constituintes,
para que V.Ex"' tenham em conta, nas reflexões
que levam a efeito no recesso dos seus gabinetes
de trabalho a importância das palavras em uma
Constituição. Camelutti diziaque o Direitoé uma
ciência de nomes. E os nomes são verdadeira
mente importantes na nossa ciência, porque ma
nipulam-se os nomes depois de pronto o trabalho
constituinte. Emprestam-se, na maioria das vezes,
e1astérios indevidos. Nem sempre os tribunais
aplicam os preceitos constitucionais, votados
com bons propósitos pelos Constituintes, de for
ma a respeitar a reserva mental dos feitores da
Constituição. O caso do direito do voto da mulher
é o mais eloqüente.

A questão do trabalho. A nossa Consolidação
das Leis do trabalho exibe todo um capítulo de
proteção do direito da mulher. Esta é a ementa:
"Direito de proteção da mulher e do menor." É
um outro caso em que houve realmente uma
trama maquiavélica dos espíritos menores que
fez com que a mulher fosse tratada como menor
no campo do Direitodo Trabalho e se lhe proibiu
o trabalho em atívídades consideradas perigosas
e insalubres, se lhe proibiu o trabalho noturno,
salvo em especialíssimas condições, e tudq isso

a pretexto de se proteger a mulher.
Ora, as Nações Unidas, desde a célebre decla

ração de 1967, contra toda discriminação contra
a mulher, já indicava que não é este o melhor
caminho a ser seguido nessa seara, que não se
trata de alijar a mulher de um importante segui
mento do mercado do trabalho, como a constru
ção civil, a titulo de exemplo, considerada ativi
dade perigosa para a mulher. Se se está de uma
atividade perigosa e insalubre, ela assim o é não
apenas para a mulher, mas para o homem tam
bém. O que se há de fazer, neste caso, é editar
uma legislação progressista, consciente, que eli
mine para o ser humano o perigo, a insalubridade.
E a discriminação que se possa fazer na área
laboral só se justifica quando o tipo de trabalho
exigir efetivamente a força física do homem que,

na maioria das vezes, não é muito diferente da
mulher. E tenha-se em conta, como faz a legisla
ção da Escandinávia, sobretudo da Suécia e da
Dinamarca, que hoje, no século da tecnologia
avançada, em que o botão e a alavanca substi
tuem com grande valia a força física, pouquís
simas são as atividades em que o dado da natu
reza humana, o sexo ou a força do sexo pode
servir de paradigma discriminatório.

Citoum outro exemplo, que se contém na CLT,
a proteção à matemidade, ou a pseudoproteção
à maternidade. A nossa legislação trabalhista as
segura à mulher estabilidade de quatro meses
antes do parto e oito meses após.

Ora, isto foi um avanço na época em que se
editou a CLT, quando a mulher se encontrava
inteiramente desprotegida. Mas já não atende à
realidade da mulher trabalhadora no Brasil. As
estatiticas levadas a efeito no ABC paulista com
relação ao trabalho de mulheres na siderurgia
ou na indústria pesada revelam que essa regra
acabou produzindo o seguinte resultado: todo
mês a trabalhadora é obrigada a passar pela clíni
ca da indústria, no pátio da fábrica, para mostrar
o absorvente menstrual ou para fazer um exame
ginecológico que comprove não estar grávida. Se
estiver, é sumariamente demitida. A proteção à
matemidade, aí, portanto, opera em desfavor da
mulher.

O que se há de fazer diante dessa situação?
Os legisladores escandinavos e da República Fe
deral da Alemanha encontraram uma solução que
eu consideraria pelo menos satisfatória, a de dar
estabilidade à mulher desde a concepção, desde
a gravidez, o que impede esse tipo de manobra
por parte do detentor do grande capital, cuja avi
dez pelo lucro fazcom que se descure dos deveres
mais elementares para com a mulher necessitada
no instante da gravidez, como a Virgem Maria,
vamos dizerassim, que é a mulher grávida.Virgem
Maria,para utilizar o símbolo evangélico de toda
aquela que está prestes a dar à luz.

E mais do que isso, a legislação socialista neste
campo considera que a gravidezna célula familiar
- e não importa se a célula familiar advém de
um matrimônio legítimo ou religioso, mas o fato
sociológico da família, quando se lhe depara a
gravidez ou o nascimento de um novo ser - exige
não apenas a presença da mulher no lar para
os cuidados com o recém-nascido, mas também
a do homem, do pai de família. Por que a licença
de matemidade só para a mulher e não também
para o cônjuge varão, tanto mais que a mulher
no estado puerperal precisa da presença do seu
companheiro? Esta licença, portanto, há de ser
conferida ao casal-ao cônjuge varão e à mulher.

De sorte que V.Ex'", observam o quanto é difícil
tratar do tema da igualdade entre homem e mu
lher.

Procurei, neste meu modesto trabalho, esqua
drinhar três tipos de normas normalmente utiliza
das no trato da matéria e mostrar que tipo de
perigo, que tipo de utilidade cada um pode trazer.

Sabem V. Ex"s que o princípio da igualdade
jurídica, conforme se contém, de modo geral, nas
constituições, não é impeditivodas classificações
legislativas. A lei estabelece, naturalmente, toda
sorte de discriminação. Discrimina-se em razão
da renda das pessoas, em razão do trabalho, uns
pagam mais Imposto de Renda, outros pagam

menos, discrimina-se pelas ações lícitas pelas
ações ilícitas.

Enfim,o Direito,a ordem jurídicavairecortando
a realidade, segundo decisões políticas funda
mentais, para atribuirefeitosjurídicos a cada situa
ção individualizada. Então, é perfeitamente possí
vel estabelecer-se discriminações em razão do
sexo, mas é fundamentalmente preciso que essas
discriminações sejam do tipo que os constitucio
nalistas norte-americano chamam de discrimina
ções benignas, favoráveis à mulher, verdadeira
mente favoráveis à mulher, e que lhe permitam
a emancipar-se, romper os grilhões da discrimi
nação histórica de que é vítima na evolução da
humanidade.

Alinheitrês tipos de classificação legislativaque
devem, a meu juizo, merecer a atenção dos Srs.
Constituintes.

Primeiramente, teríamos aquelas classificações
ou discriminações legislativas flagrantemente in
constitucionais, como essas do Código Civil, que
mencione e que não resistem a uma análise since
ra da Constituição, mas que, infelizmente,a resis
tência cultural, os fatores reais do poder, a que
se referia Ferdinand Lassale, impedem que seja
deflagrado o processo de controle de constitucio
nalidade dessas discriminações.

O velho Marxdizia que toda sociedade possui
a cultura da classe dominante. É um axioma usa
do por toda a ciência política de direita,de esquer
da, enfim. E Antonio Gramsci, na Itália, procurou
mostrar que esse resíduo cultural, que para Marx
era infra-estrutural, acaba tendo uma autonomia
absoluta que, mesmo a sociedade avançando no
plano jurídico, subsiste um resíduo culturol6gico
que impede a eficácia das normas jurídicas.

Teríamos, ao lado dessas discriminações 1Ia
grantemente inconstitucionais, as que eu chama
ria de falsamente protetoras da mulher. Eu citaria
essas da CLT que buscam proteger a mulher,
mas que estatisticamente, segundo uma apura
ção consciente, isenta, idônea, do resultado da
lei, acaba por nos mostrar que a mulher sai des
prestigiada na aplicação dessas normas que vi
sam protegê-Ia.

Por fim, eu consideraria as discriminações be
nignas do Direito norte-americano, efetivamente
protetoras da mulher, por exemplo a que atri
buísse a estabilidade no emprego desde a gravi
dez exigiriadas empresas a oferta de creches para
a mulher. É impossivel a mulher emancipar-se
no trabalho, o que significaa emancipação econô
mica da mulher, semm que o Estado ou a socie
dade lhe assegure meios e modos para que exerça
o seu sagrado ofício de mãe, para que possa
conciliar a investidura materna com a investidura
laboral.

Reconheço - e coloco essas questões um
pouco de roldão, apenas para submetê-Ias ao su
perior ~xame de todos os Constituintes - que
concluir se a norma é protetora ou não, se é
inconstitucionalou não, é uma tarefa penosa, uma
tarefa árdua, porque há casos nebulosos que se
situam na linha de fronteira. Vou citar dois exem
plos da jurisprudência da Suprema Corte ameri
cana, que tive a oportunidade de citar no meu
modesto trabalho. Um deles é o caso Frontiero,
considera~o um paradigma, um IeBdIng cue,
como se diznos Estados Unidos.Um caso julgado
em 1973 que cuidava da questão de benefícios
previdenciários.É umasituação que existe no era-
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sil,pois a LeiOrgânica da PrevidênciaSocial prevê
exatamente essa situação.

O C,iSO é o seguinte: a legislação previdenciária
norte-americana, como faz hoje a brasileira, esta
belece que se falecer o trabalhador varão, homem,
a sua viúva, mulher, se habilita automaticamente
à pensão do marido. Ela passa a receber o percen
tual di pensão de forma automática. A certidão
de óbito deflagra o direito à recepção da pensão.
Todavia, a mesma legislação estabelece que
quando é a trabalhadora, a mulher, que falece,
o cônjuge varão, viúvo,só terá direito a perceber
a pensão da mulher se demonstrar dependência
econômica ao trabalho da mulher que faleceu.

Poderão argumentar V. Ex"s que essa é uma
lei justa, porque normalmente na célula familiar
o marido ganha mais do que a mulher, tem um
trabalho melhor do que o dela e é economica
mente independente. Mas reparem V. Ex"s como
somou flagrados, ao afirmar isso, com aquele ma
chismo recôndito, o psiquismo da própria huma
nidade. O homem tem um trabalho mais bem
remunerado do que a mulher, um trabalho mais
digno e mais consentâneo com a natureza huma
na exetamente porque a mulher sofre uma discri
minação histórica. E mais do que isso: se o ho
mem trabalhador que falece gera beneficio inte
gral para sua mulher, e a mulher que falece gera
um beneficioquestionável para o homem, o traba
lho do homem é mais prestigiado pelo legislador,
gera melhores beneficios para sua família, com
base estrítamente no argumento do sexo. Então
o sexo, para o trabalhador, responde pelo mon
tante do beneficio que o esforço pessoal de cada
um emprestou aos dias de vida útil do ser huma
no. E a Suprema Corte norte-americana, numa
solução pretoriana que eu repito, absolutamente
genial, entendeu que essa norma é inconstitu
cional, que não é possível o trabalho da mulher
gerar menos beneficios do que o do homem.

Exi!item, por outro lado, situações em que a
Suprema Corte norte-americana entendeu que a
discriminação era efetivamente benigna à mulher,
que ela se punha a serviço da emancipação e
do resgate histórico do grande e sofridosegmento
feminino. Isso se deu, a título de exemplo, no
caso Scan Shaving, julgado no ano de 1974. A
questão era a isenção do imposto predial para
as viúvas,previstana legislação da Flôrída, Estado
do Sudeste americano, em que a viúva tinha por
força da lei, isenção do imposto territorial. O im
posto territorialnos Estados Unidos é caríssimo.
O property tu: lá é realmente o grande imposto
de nívelmunicipal que responde, para se ter uma
idéia, por todo o sistema educacional norte-ame
ricano. E essa norma foiquestionada na Suprema
Corte americana por um viúvo, que pretendeu
obter para si mesmo o tratamento dado às viúvas
americanas, Invocou a chamada equal protec
tlon ofthe1a'WII previstana 14"emenda da Cons
tituição norte-americana, para ter o mesmo trata
mento perante a lei. E a Suprema Corte, com
muita sabedoria, muita reflexão, muita genero
sidade de espírito, se inclinou por concluir que
essa norma era compatível com a Constituição,
porque é exatamente a discriminação histórica
da mulher trabalhadora que a coloca em posição
de inferioridadeem relação ao homem.

Então é justo, é razoável,é plausívelque a viúva
mereça a isenção do imposto predial e que o
homem, enquanto segmento de contribuinte, não
se beneficie dessa isenção, porque ele já se bene-

ficiada própria Históriada Humanidade. A evolu
ção da civilização já lhe foi favorável. Então, é
preciso que haja uma intervenção cirúrgica do
legislador para resgatar, de alguma maneira, a
situação inferiorizadada mulher. Naquela oportu
nidade, então, a Suprema Corte americana enten
deu que era justa a discriminação.

E como esse, existem inúmeros outros casos.
O repertório de jurisprudência na Europa e nos
Estados Unidos é imenso, como procurei de
monstrar no meu livro.

Há um caso até muito célebre, que foi transfor
mado em filme, o caso Kramer versus Kramer,
encenado por Dustin Hofrnarn, não sei se V Ex'"
se lembram disso. Tratava da questão da mulher
que abandona o lar conjugal e a custódia do filho
ficacom o marido, pelo fato do abandono. Depois,
a mulher reclama na justiça a guarda do filho.
O filmetem um finalum tanto patético, hollywoo
diano; a mulher ganha mas não leva, porque ela
reconhece os bons ofíciosdo marido na educação
do filho.Mas de todo modo a Justiça americana,
no caso Kramer,que foijulgado na Corte da Geór
gia, um Estado muito conservador, deu ganho
de causa à mulher. Hoje, talvez não desse mais,
porque prevalece no Direito de Familia norte-a
mericana a tese da custódia conjunta. Revogou
se, por exemplo, aquela norma que existe na lei
brasileira da separação consensual, no divórcio,
em que, havendo culpa reciproca na dissolução
da sociedade conjugal, a mulher tem direito à
custódia dos filhos menores.

Isso é consideração inconstitucional nos Esta
dos Unidos. V. Ex'" me perguntarão: Por quê?
É dificil responder, mas rogo-lhes que procurem
acompanhar o meu raciocínio. ê inconstitucional
porque esse tipo de norma cria uma presunção
irrefutável, que o norte-americano chama de irre
futable presumption, aquele tipo de presunção
jurídica que não admite qualquer tip-o de questio
namento ou de prova em contrário. E a presunção
de que a mulher se acha melhor habilitada do
que o marido para criar e educar o filho menor.
Nem sempre é assim. Então, a jurisprudência
americana evoluiu para eliminar a tese das pre
sunções em razão de sexo, seja em favor da mu
lher, seja em favor do homem. E mais: no plano
da educação dos filhos menores, deve prevalecer
o principio da custódia conjunta, porque a disso
lução da famíliaé um grande drama para a crian
ça, é um drama que ela carrega para o resto
de seus dias. As estatísticas da psicanálise com
provam isso. Maisdramático ainda é a separação
dos pais na educação. Portanto, quando se torna
impossível a coexistência do casal, o melhor que
se faz é que a educação dos filhos seja atribuída
a ambos os cônjuges. Que ambos os cônjuges
continuem tendo o deverde sustentar e de educar,
o direito de dar carinho, o dever de oferecer as
garantias da paternidade e da matemidade.

E a Suprema Corte americana, nos últimos cin
co anos, a meu ver em muito boa hora, aboliu
a discriminação na custódia dos filhos menores.

De tudo isso eu poderia estabelecer algumas
conclusões que considero sempre perfectíveis e
que espero poder merecer o subsídio de V. Ex'"
para seu aperfeiçoamento. Mas considero que na
Constituinte,o principioda igualdade jurídica que
toca diretamente esta importantíssima Subcomis
são, que será responsável por todo um capítulo
da Constituição, o capítulo da liberdade e o capí-

tulo da igualdade, em todas as suas formas e
matizes. Mas, com toda sinceridade, eu me incli
naria a pensar que a Constituição adventícia não
devesse tratar com absoluto rigorismo, absoluta
ortodoxia a regra da igualdade entre sexos. Consi
dero mais satisfatória, mais socialmente útil, a
enunciação do princípio da igualdade juridica, co
mo regra base, como pano de fundo.

Todos são iguais perante a lei. É a tradição
brasileira. É a tradição de qualquer constituição
universal.Ao lado disso, que se dissesse também
que será punido como crime o preconceito em
razão de sexo e de raça. Esta é uma inovação
que não está contida em qualquer das consti
tuições do mundo que tive oportunidade de ler.
A discriminação em razão de raça é punida crimi
nalmente em algumas constituições. Anossa, por
iniciativa do eminente Professor e SenadorAfonso
Arinos, na Constituição de 1967, passou a consi
derar passível de punição o preconceito de raça.
Aprópria LeiAfonsoArinos estabelece que é con
travenção penal, mas não um crime, a discrimi
nação em razão de sexo. Eu vou mais longe, acho
que deveria ser considerada crime a discrimina
ção em razão de sexo e de raça. Será realmente
uma inovação avançadíssima e que mostrará, a
meu ver, da parte do Constituinte, um compro
misso muito sério, muito enfático em prol da
igualdade entre os seres humanos e em prol da
erradicação dos preconceitos de raça e de sexo
em nosso Pais.

O Brasil, infelizmentetem sido o País da míse
ens-cêne, do artificialismo nesse tema. Há toda
uma tradição de democracia racial, uma tradição
forjada, cunhada por todos os Governos, que pro
cura mostrar que este é o Brasil de todos os pre
tos, de todos os brancos, de todos os mestiços.
Mas as estatísticas insuspeitas das Nações Unidas
comprovam que o Brasil se posiciona ao lado
da Etiópia e da Áfricado Sul em termos de discri
minação racial,porque a discriminação racialnão
é uma questão afetiva, não é uma questão de
saberse cada um de nós tolera tomar uma cerveja
com um homem de cor ou se os homens apre
ciam o show das mulatas, nos espetáculos notur
nos. Aquestão da discriminação é estatística sem
pre. É saber quantos pretos, quantas mulheres
têm assento nas universidades, é saber quantos
pretos, quantas mulheres estão no ápice da pirâ
mide econômica, é saber quantos pretos e quan
tas mulheres têm assento nesta Constituinte,
quantos pretos e quantas mulheres são respon
sáveis pelos destinos da Nação ou, ao contrário,
são vitimas dos desmandos de uma sociedade
discriminatória falocrática e racista. Esta é a ques
tão que se coloca.

YOf esta razão, considero que o nosso postu
lado isonômico deve punir como crime o precon
ceito de raça e de sexo.

Além disso, penso que seria de boa conveniên
cia que se adotasse um parágrafo, em seguida
ao princípio da isonomia, que se contém na singe
la proposição que passei às mãos do Constituinte,
Presidente desta Subcomissão, e que rascunhei
por inspiração, sobretudo das Constituições italia
na e espanhola. Isto realmente é uma inovação,
porque não se contêm normas do gênero nas
Constituições brasileiras anteriores. O parágrafo
único diz o seguinte:

"É dever do Estado promover a igualdade
social, econômica e cultural, removendo os
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obstáculos e disparidades que impedem 6
pleno desenvolvimento da pessoa humana
e a efetiva participação de todos os cidadãos
e trabalhadores na organização política, eco
nômica e social do País."

Por que isto, meus prezados amigos? Por
que igualdade não se decreta, já dizia o sau
doso Pontes de Miranda em seus "Comen
tários à Constituição". De nada adiantá um
postulado isonômico decretando a igualda
de. E preciso um impulso do Estado e da
sociedade civilem prol da igualdade, concre
tizando o princípío da isonomia. E esse pará
grafo único impõe um dever à comunidade
política e à sociedade civilpara que superem
no plano material, no plano da vida, que é
o plano que importa, a luta permanente con
tra as desigualdades que assolam este País
de dimensão continental e que, para vergo
nha nossa, para desafio nosso, é um grande
campeão de desigualdade, em razão da for
tuna, de sexo e de raça. Essa proposição
recebe, na Constituição italiana, o comen
tário do Prof. Pablo Lucas Verdu, eminente
catedrático dê Direito Constitucional da Uni
versidade de Madri, comentando a obra do
Prof. Giuseppe de Vergottini, catedrático da
Itália. Ele comenta essa questão da seguinte
maneira:

"O art. 3° da Constituição italiana" - que
é mais ou menos a reprodução dessa minha
proposta - "expressa denúncia das contra
dições da sociedade italiana e da Constitui
çlio, porque declara que suas solenes procla
mações, as proclamações da igualJade, da
liberdade, enfim, o seu reconhecimento da
soberania popular, a sua afirmação da demo
cracia correm o risco de transformar-se em
palavras vãs pela presença dos obstáculos
como a miséria, a ignorância, a fome, os
desníveis, os desequilibrios e as distâncias
abissais entre as regiões e entre as classes.
Assim se opera a fusão entre o conteúdo
político e o conteúdo social da Constituição,
entre os direitos da liberdade e os do trabalho,
entre a democracia e o bem-estar, entre a
soberania popular e o nível de vida, pois so
mente com o cumprimento efetivo do con
teúdo social da Constituição pode-se auten
ticar e operar o seu conteúdo político."

Para finalizar, levando em conta o pouco que
pude expor, traria à reflexão de V. Ex" algumas
normas que se contêm na Constituição de Cuba.
A Constituição cubana de 1976, sem favor algum,
é vista pelos estudiosos do assunto como a consti
tuição que mais avançou no plano do tratamento
isonômico entre homem e mulher. No princípio
da igualdade, por exemplo, exibe a seguinte regra:

"As instituições do Estado educam a te
dos, desde a mais tenra idade, no princípio
da igualdade dos seres humanos."

É a própria educação para a igualdde. Meus
amigos, a questão é fundamentalmente cultural.
No Brasil, hoje, nós educamos para a submissão.
A menina é educada para exercer uma predes
tinação orgânico-funcional na sua vida futura, a
exemplo da mãe e da avó. Aquela imagem do
fogão, do tanque, do piano, da roupa no varal,
que hoje é a versão moderna do homem da caver-

na arrastando a mulher pelos cabelos, está de
tal forma inculcada no psiquismo da humanidade
que é preciso uma grande modificação dos costu
mes para se fazer com que o Direito generoso
possa transformar-se em realidade.

Hoje, ocasionalmente, almocei com o Embai
xador de Cuba no Brasil, na Embaixada em Brasí
lia, a seu convite. E tive a grata ocasião de comen
tar com o Sr. Embaixador, homem eminentíssimo
em seu país, sobre como funciona essa questão
da igualdade à vista desses preceitos. Porque a
Constituição de Cuba chega a dizer na questão
da família que "repousa na igualdade absoluta
de direitos e deveres dos cônjuges, os quais de
vem atender à manutenção do lar e à formação
integral dos filhos mediante esforço comum, de
modo que este resulte compativel com o desen
volvimento das atividades de ambos os cônjuges."
E o Embaixador de Cuba revelou-me que lá isso
existe, mas que hoje já está um pouco desativado
porque a socialização e a coletivização do senti
mento igualitário já tomou corpo. Mas ainda exis
tem os tribunais populares em que a mulher de
nuncia o cônjuge varão que não reparte com ela
as chamadas prendas domésticas. E os cubanos
vangloriam-se disso em face de outros povos so
cialistas, porque na União Soviética há toda uma
crônica das feministas soviéticas dizendo que o
russo chega em casa depois de um dia de traba
lho, invariavelmente toma meia garrafa de vodca
e se refestela num sofá. Quanto à mulher, vai
cumprir em casa, depois do trabalho, a segunda
jornada de trabalho, cuidando da casa, dos filhos
e preparando o jantar. Em Cuba, isso não é possí
vel, pois, o trabalho doméstico tem de ser igual
mente dividido. Hoje, no Brasil, isso começa, um
pouco, a ser feito pelas vias da traição do capita
lismo, porque a empregada doméstica começa
a ser um gênero raro. Foi absorvida pelo pátio
das fábricas. Então, o capitalismo nos está traindo,
a nós homens, de algumas maneiras, porque já
temos de dividir o trabalho doméstico, já troca
mos fraldas, já esquentamos o café da manhã
etc. Mas tudo isso à guisa de uma liberalidade
e de uma solução emergencial, e não de uma
consciência filosófica, sincera, e eu diria até ideo
lógica em tomo do tema.

Diante de tudo isso, para ser breve e para não
abusar da paciência dos Srs. Constituintes e do
público presente, eu terminaria agradecendo mais
uma vez a honrosa oportunidade que me foi con
cedida, formulando votos para que Deus ilumine,
sobretudo, o trabalho desta Subcomissão e para
que a futura geração de brasileiros e de brasileiras
possa, mercê de Deus, orgulhar-se do trabalho
de V.Ex"'.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos aos debates, dos quais podem participar os
Constituintes e os presentes que se interessarem.

Concedo a palavra à Constituinte Dirce Tutu
Quadros.

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUTU QQA.
DROS - Dr. Carlos Roberto, tenho grande preo
cupação quanto à posição da mulher no Brasil,
porque temos todos de ter em mente que estamos
escrevendo uma Constituição para um país pobre,
e digo pobre cronicamente, um país com dividas
interna e externa, sem grandes recursos no mo
mento e talvez por mais de dez ou doze anos.
Por melhor que seja a situação econômica atual-

mente, vai levar alguns anos para o Brasil se recu
perar.

Eu me preocupo muito com a situação da mu
lher nisto tudo. Na Constituição, por exemplo, está
muito bem colocada a estabilidade do emprego
para a mulher grávida, porque na Alemanha o
crescimento populacional é zero. Mas aqui no Bra
sil eu teria um terrível medo de incentivar a gravi
dez a todas as mulheres carentes. Nós não tería
mos condições de oferecer escola, tratamento de
saúde, enfim, nós não poderíamos amparar todos
esses cidadãos brasileiros, porque naturalmente
dentro de uma Constituição escrita dessa forma
a primeira coisa que a moça faria seria engraviclar.
Isso seria um grande beneficio para ela. Eu gosta
ria de saber quais são as suas idéias para contor
nar esse problema: estabilidade à mulher, ao mes
mo tempo considerando a situação econômica
e as dificuldades da mulher já no campo de tra
balho.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRA<:AS
mo - Fico muito honrado, Constituinte Dirce
Tutu Quadros, com a sua formulação. Para mim
é muito penoso encontrar uma resposta que satis
faça ao íleu espírito.

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Realmente é penoso conciliar, e eu te
nho esta preocupação.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
mo - Eu gostaria apenas de fazer com V. Ex'
uma reflexão comum sobre o tema, alinhavar aJ
gumas idéias, pensar em voz alta, como se costu
ma dizer, porque o que V.Ex" coloca resvala para
uma série de questões, ou seja, questões de plane
jamento familiar, de aborto, de regulação de mer
cado de trabalho da mulher etc. Ficando na ante
sala da sua proposição...

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUfU QQA.
DROS - Desculpe-me. Posso formular minha
pergunta? V.S· acha q'lleconstitucionalmente isso
seria viável se o Governo tivesse uma proposta
válida de controle de natalidade e aprovada a lei
do aborto? Essa combinação seria viável?

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
mo - Só há uma Constituição do mundo que
expressamente, numa linguagem delicada, tr~ta

do aborto. E a Constituição da Iugoslávia. E a
única Constituição que efetivamente...

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUfU QUA
DROS - E a italiana?

O SR.CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
mo - A italiana foi um processo diferente. Eles
fizeram um referendo popular na Itália para se
permitir na legislação infraconstitucional o aborto.
A Constituição italiana não consagra o aborto.
É a lei infraconstitucional que o faz. E a lei ordíná
ria, como nós chamamos.

Nos Estados Unidos da América o aborto é
também amplamente consentido. É uma decisão
de 1973, o célebre caso "Leu (?)XEíd" (?) julgado
pela Suprema Corte Americana.

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUfU QUA
DROS - Até seis semanas de gravidez é per
mitido.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
mo - Esse caso é apaixonante, porque é difícil
compreender que aquela Constituição votada na
Convenção de Filadélfia em 1787, em plena era
vitoriana, era de preconceitos, é a mesma Consti-
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tuição, que foi evoluindo na aplicação pelos tribu
nais, a ponto de, em 1973, entender-se que na
primeira emenda da Constituição americana, que
é a da liberdade da manifestação de pensamento,
embutia-se o direito de a mulher interromper a
gravidez por ato próprio. Por outras palavras, se
gundo o juiz-relator na própria corte americana,
autorizava-se a mulher a manter relações sexuais
com ou sem o risco da gravidez. Lá, fez-se dessa
maneira nos primeiros três meses de gravidez
a Suprema Corte Americana autoriza livremente
o aberto, sempre com a exigência de atenção
médica, para evitar-se lesão à saúde da mulher,
contéqlo, ou coisas do tipo. Do terceiro ao sexto
mês, o aborto só pode ser praticado mediante
laudo de umajunta médica e desde que não cause
risco de vida à mulher. E do sexto ao nono mês
o aborto é terminantemente proibido, porque é
considerado pela ciência médica um período fatal.

A situação brasileira em relação ao aborto é
muito conhecida de todos, é muito polêmica, faz
aflora ringredientes de ordem filosófica e religiosa
O Brasil pune criminalmente o aborto. O aborto
está entre os crimes dolosos contra a vida no
Código Penal e as situações excludentes de crimi
nalidade são aquelas conhecidas: aborto para sal
var a vida da gestante e uma famigerada figura
do aborto por motivo de honra.

A questão que se apresenta hoje é se a mulher
no Brasil poderia submeter-se à cirurgia do aborto
sem que ela e o seu médico corressem o risco
de um processo criminal. É um tema em aberto,
sobre o qual tenho opinião muito pessoal, muito
refletida sobre o assunto. Costumo ter muito cui
dado ao expô-Ia para não contrariar sentimentos
e opiniões melhores do que a minha em sentido
contrárío. Confesso a todos que não me agrada
a figu:ra do crime de aborto. Estou bastante con-:
vencido de que a crímínalízaçâo do aborto des
serve socialmente a questão que se coloca de
proteção da mulher. Prefiro eliminar dessa discus
são qualquer ingrediente de ordem filosófica ou
religiosa. Adoto a posição da Suprema Corte ame
ricana.

A Suprema Corte americana, contra toda a ma
téria, na abertura do seu voto, começa dizendo
que a questão do aborto ou a questão de quando
se ínlcía a vida humana não é para ser decidida
por um tribunal de justiça. É uma qeustão do
foro íntimo, filosófico e religioso de cada pessoa.
A questão que se colocava era a de saber se
a lei, que é obra dos homens, pode colocar na
cadeia ou submeter a um processo criminal a
mulher e o seu médico que interrompem a gravi
dez. E apenas sob o ponto de vista da privacidade
da mulher, entendeu a Suprema Corte que a esse
direito sobrepairava a proteção que a mesma or
dem jurídica poderia dar ao nascituro, porque a
mulher é um ser posto, um ser adulto e com
autodeterminação. E subtrair esse direito da mu
lher, a pretexto de uma proteção ao nascituro,
significaria amputar aquela ilha de autonomia,
aquele núcleo de liberdade individual, num tema
em que somente a decisão do protagonista do
problema ou do drama poderia decidir. O Estado
não poderia sub-regar-se na vontade da mulher
nessa situação dramática de dar ou não à luz,
segundo seulautoconvencimento. E por causa
disso aquela legislação que punia criminalmente
o aborto foi considerada inconstitucional, sem
qualquer consideração sobre o início da-vida hu-

mana, porque isto é um problema para a filosofia,
para a religião, enfim, para o credo das pessoas. .

Retomando a formulação da Constituinte Dirce
Tutu Quadros, considero que no Brasil o planeja
mento familiar é imprescindível. Não sou muito
afeito às teses malthusíanas, mas me rendo a
elas. A quantidade opera sempre em detrimento
da qualidade em maior ou menor proporção. Um
país que tem uma perspectiva de grandeza popu
lacional desmensurada, como é o caso do Brasil,
que já não dá conta hoje dos mortais que fazem
parte da Nação, que somos todos nós, maior difi
culdade terá no futuro, quando estiver agravada
a situação populacional, caso não ocorra um pla
nejamento familiar idôneo, sério e consentâneo
com a utilidade social.

Por isso entendo que o Estado deve assumir
efetivamente a tese de um planejamento familiar,
sem prejuízo, é evidente, da liberdade das pes
soas. O Estado não vai punir ninguém por ter
um número "x" de filhos, como faz a legislação
chinesa, que concede estimulos salariais ao chi
nês que não tem filhos ou que só tem um. Mas
eles estão num nível de dramaticidade popula- .
cional muito maior do que o nosso. Mas o Estado
deve criar estímulo e medidas corretivas para que
a família brasileira possa ser útil à Nação, possa
enfrentar o drama da vida no Brasil, possa não
onerar as demais famílias, e para que, enfim, se
encontre uma receita de convivência familiar.

No plano do trabalho, o último porto que a
eminente Constituinte submete, penso que a
questão é dramática. Confesso a S. Ex"que não
me agrada muito o tipo de argumento derrotista
ou terrorista: porque as coisas são assim, temos
que ter cuidado no avanço legislativo, sociológico.
Isto lembra-me um pouco um discurso oficial dos
últimos anos, no Brasil, em que se perguntava:
estará o Brasil preparado para a democracia? Es
se era o discurso oficial dos últimos vinte anos.

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Não. Para uma democracia, sim, mas
para uma população de Cuba entrando neste País
todo ano...

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Estou tentando só mostrar a V.Ex"como
eu gostaria de esquadrinhar o meu raciocínio nes
sa matéria. A resposta é muito simples: estaria,
por acaso, o Brasil preparado para uma ditadura,
que é uma solução muito pior?

Tenho para mim, trocando em miúdos, que
a questão do trabalho da mulher é dramática por
que a questão do trabalhador brasileiro é dramá
tica. E a da mulher ainda é mais agravada em
razão da discriminação por sexo, porque o sindi
cato no Brasil ainda não está perfeitamente orga
nizado, ainda não é partícipe das grandes decisões
políticas nacionais, porque vige no Brasil uma
ordem econômica que discrimina de uma forma
intolerável a riqueza e a pobreza, porque o pátio
das fábricas, por certo, não é um ambiente de
elevação pessoal do trabalhador, que lá está ape
nas pela paga do salário, no mais das vezes um
salário de fome. E a mulher é mais prejudicada
ainda nesse quadro de discriminação.

Impõe-se a todos nós, Estado e sociedade, real
mente avançar no plano de legislação social. O
Brasil precisa, quase que desesperadamente, sair
desse marasmo. desse limbo, em termos de atra
so social e econômico, que é o desafio de todos

nós. E há que se fazer isso de alguma maneira.
É claro que dentro dessa contextura a questão
da mulher será sempre um capítulo destacado,
porque a mulher é inferiorízada no salário e no
tipo de emprego. As estatísticas, por exemplo,
com tecelãs, em São Paulo, mostram que o traba
lho mais penoso, mais entedioso e mais repetitivo
geralmente é dado à mulher. O salário da mulher
é menor porque é visto como um complemento
do salário do marido. Por tudo isso criou-se esse
quadro discriminatório e odioso.

De sorte que, alinhavando essas idéias muito
mal arrumadas, acredito com sinceridade que tu
do isso mereça um tratamento em bloco. Que
a questão econômica por um princípio de igual
dade sirva de exortação à igualdade social, como
nas constituições italiana e espanhola, como pro
curei sugerir à Subcomissão. Que a descrimina
lização do aborto ocorra evidentemente a nível
infraconstitucional. Vejam bem que eu não consi
dero o aborto a solução, de forma alguma, para
qualquer tipo de problema. O aborto será sempre
a última solução pelo que ele contém de dramá
tico para a mulher. Todos os meios de prevenção
da gravidez devem ser utilizados antes dele. Mas
se a mulher chegar a essa situação dramática,
acho que não deve ser punida criminalmente. Es
te é o meu ponto de vista, nos moldes dajurispru
dência italiana e da norte-americana.

Desculpem-me pelo desarrumado da resposta.

O SR PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
com a palavra o Sr. Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Conferencista, achei monumental a exposição
de V. S' concernente às garantias do homem e
da mulher, dando o enfoque da igualdade e suge
rindo que seja inserido na nova Constituição o
princípio da igualdade entre o homem e a mulher.
Tudo muito bem. Estou de acordo. A certa altura
da exposição, fiquei pensando que a mulher, pelo
que observo, tem de pagar muito caro pela sua
luta milenar em busca da emancipação. Acho
que é não pelo simples fato de a mulher ter direitos
iguais aos do homem que se tenha que lhe impor,
à guisa dessa igualdade, o exercicio de determi
nadas atividades que entendo sejam incompa
tíveis com a sua natureza. Por exemplo, o caso
da colônia dos pescadores de Recife, em que
a mulher pescadora está exigindo o direito à aven
tura de ir pescar em alto mar. Tenho a impressão
de que essa é uma tarefa que pode ser exercida
por homem e por mulher, desde que ela faça
a opção. Mas, porque a mulher exigiu seu direito
de igualdade com o homem, o homem vai dizer:
"Eu não vou pescar. Tu agora vais pescar", mes
mo que ela não tenha condições de ir.

Parece que estamos dramatizando demais. De
vemos participar dessa luta da mulher pelos seus
direitos sem exigir demasiadamente dela, sem exi
gir coisas que sabemos ela pode fazer, mas que
ficam muito mais adequadas para o homem. Isso
não é discriminação. Assim também há coisas
que o homem faz mas que a mulher faria com
maior capacidade.

O conferencista expôs várias situações, como,
por exemplo, a do direito da mulher no trabalho,
que é igual ao do menor. Entendo que a liberdade
total é um direito que a mulher pleiteia, e deve
ser concedido sem que se questionem determi
nadas minúcias, sem que se diga: "não, agora
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a mulher tem que ir, não sei o quê. Porque ago
ra..:' Não quer saber se está menstruada etc. Pre
cisamos ser mais comedidos porque a mulher
não é nossa inimiga. Olho a mulher com muita
simpatia em três situações: como mãe, como es
posa e como filha. Acho que a mulher tem que
exercer com plenitude todos os seus direitos,mas
tem que ter essas salvaguardas. Não se deve expor
a mulher. Sinceramente, não sei se eu estou dizen
do um absurdo.

A SRA CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - O prezado colega acha que a vida da
mulher é mais valiosa do que a do homem?

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA
Acho que é igual. Primeiro, porque se o mundo
só tivesse homem seria uma solidão tremenda
e todos se matariam. Seria uma revoltatremenda.
Tenho a impressão de que a mesma coisa aconte
ceria se existisse só mulher. Isso prova que um
complementa o outro. O homem sente-se feliz
quando tem a mulher ao seu lado e com relação
à mulher acredito que acontece a mesma coisa.
A mulher não pode dizer que não precisa do ho
mem e o homem não pode dizerque não precisa
da mulher. É por isso que se tem que partir para
a igualdade. Agora, há coisas que o homem faz
com muito mais eficáciae há coisas que a mulher
faz com muita eficácia. É uma questão apenas
de compreensão de um lado e do outro.

Quero deixar patente que não estou aqui fazen
do discriminação. É que algumas pessoas pen
sam assim: "Bom, a mulher quer isso, então, ela
também tem que fazer isso". Por exemplo, o esti
vador, no trabalho marítimo, ou mesmo um arru
mador, está aí nas praças, descarregando cami
nhões, e coloca sobre sua cabeça cem, oitenta,
setenta quilos. Não seria justo, pelo simples fato
de a mulher ter a sua igualdade, exigir que ela
também, sendo uma arrumadora, carregue uma
saca de oitenta quilos. É nesse sentido que estou
colocando a situação. Não estou achando que
a mulher não deva trabalhar de noite etc. Não
é nada disso. Estou apenas dizendo que há tarefas
que o homem faz com muito mais eficácia e ou
tras que a mulher faz melhor.

Foi citado aqui que países existem em que as
tarefas são divididas. Em Israel, por exemplo,
quando o casal chega do serviço, enquanto a
mulher cuida rapidamente dos meninos, o ho
mem vai para a cozinha, coloca um avental e
faz a comida - e-podería ser o contrário. Há
uma partilha nas tarefas. A minha preocupação
é que a mulher está lutando e nós estamos do
lado dela, depois podem surgir discriminações
sem que nem se quisesse fazer isso. Acho que
isso nem precisa mais de resposta, porque esta
mos apenas comentando aqui, é questão de opi
nião.

Com relação ao aborto, tenho também um po
sicionamento jurídico em termos de Brasil. So
mos uma Nação muito grande, com regiões com
pletamente diferenciadas umas das outras e em
cada região a sj.tuação é muito fácil ou muito
diffcil em termos de legalização do aborto. Por
exemplo, no Sul e no Sudeste do Pais, talvez o
aborto... Num caso especifico... Porque eu tam
bém defendo que se deve admitir o planejamento
familiar, não imposto pelo Estado, mas por inicia
tiva do próprio casal, que deve decidir quantos
filhos pode ter. Mas nunca se praticar o aborto,

e principalmente legalizá-lo. Vejamos o caso do
Nordeste do País. Se formos, por exemplo, numa
capital do Nordeste, dessas mais atrasadas, já va
mos encontrar tanta calamidade na cidade! E se
viajarmos para o interior do Estado, aí é que a
situação vai ficar muito mais dramática e calami
tosa. Lembro-me de que houve um tempo em
que missões estrangeiras andaram ajudando as
mulheres a não conceber, porque elas concebem
demais. Vão tendo o menino e já vão ficando
grávidas. Essas missões começaram a distribuir
anticoncepcionais lá, houve uma grita tremenda,
o que está certo. E eram assistidas. O que não
aconteceria se fôssemos liberar, ou seja, estabe
lecer que o aborto não é mais crime? Em São
Paulo ou no Riode Janeiro, mulheres com condi
ções, assistidas por médicos, que queiram provo
car o aborto, tudo bem. Mas no interior do Mara
nhão ou do Piauí! Uma mulher fica grávida não
tem condições de criar, então tenta recorrer ao
aborto. Nas comunidades do interioràs vezes não
tem médico. Elateria de recorrer a um enfermeiro,
a um leigo. Isso provocaria a morte dessa mulher
e ninguém seria culpado, porque não é mais cri
me. Não podemos comparar as condições sociais
da Itália ou dos Estados Unidos, onde o aborto
é permitido, com as do Brasil. Se o Brasil fosse
apenas o Sul e o Sudeste, tudo bem. E mesmo
lá, acho que ainda faltam médicos para dar a
assistência, podemos ver as dificuldades, quanto
mais no Norte e no Nordeste do País.

Então, como o brilhante conferencista, muito
perspicaz, cauteloso e incisivona defesa dos seus
ideais, eu também defendo a minha posição. Mes
mo assim acho que o aborto, no Brasil, ainda
deve ser punido, a fimde que não sejam as mulhe
res condenadas à morte prematuramente. Cons
titui crime a morte de inúmeras mulheres em
conseqüência de abortos. Às vezes, o próprio mé
dico provoca o aborto, a mulher vai embora e,
como não tem assistência, acaba morrendo.

Gostaria que as mulheres que estão aqui refle
tissem sobre esse ponto de vista. O assunto é
de interesse não só da mulher, mas também da
sociedade. Como tal, as mulheres são as pessoas
abalizadas para dele tratar, mas acho que também
o homem, que gosta da mulher sob esses três
aspectos: esposa, filha e mãe; quer vê-Ia feliz. Por
isso, estou lutando pela proteção da mulher e
também para que, apesar de toda igualdade, não
lhe seja retirada essa conquista de muitos anos.
A mulher vem lutando, e desejo que ela alcance
esse lugar que tanto pleiteia, tanto deseja.

As mulheres podem contar comigo, mas na
hora de votar o aborto, farei restrições.

Peço desculpas por estar sendo prolixo.
Gostei muito da exposiçao do Dr. Carlos Ro

berto de Siqueira Castro, que falou em consti
tuições socialistas que outorgam assistência à
maternidade ao casal. Acho que no caso trata-se
do principio da isonomia. O estímulo deve igual
tanto para o homem como para a mulher, quer
para conceber, quer para evitar fazê-lo.

Em outras constituições há estabilidade para
a mulher que concebe. A Constituinte Dirce Tutu
Quadros salientou que isso seria temerário, por
que poderia estimular a mulher a se engravidar,
a fim de obter a estabilidade. Também tenho essa
preocupação, mas acho que a estabilidade é uma
das garantias necessárias para que se acabe com
o abuso existente de a mulher ser despedida su-

mariamente quando fica grávida. Em que pese
ao aparato legal para proteger a mulher, existe
essa desobediência. Acretido que a mulher não
é idiota e não vai se engravidar só para ficar no
serviço, mas, se ocorrer a gravidez,o Estado tem
de garantir a estabilidade.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte, peço-lhe que conclua, pois o seu
tempo já está esgotado.

O SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA
Já vou concluir, Sr. Presidente.

Acho viável a sugestão do brilhante conferen
cista, que visa proteger a mulher no seu direito
de trabalhar, sem aquele trauma de ser despedida,
em virtude da gravidez.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSmUINTE NARCISO MENDES
Dr. Carlos Roberto, uma das coisas que me preo
cupa, no momento em que estamos discutindo
os direitos da cidadania, é o fato de que, trazido
por um ranço secular, os direitos do cidadão, ho
mem ou mulher, não vêm sendo respeitados ao
longo da história. Nós queremos, de uma única
vez, resgatar essa divida existente, estamos aqui
a proteger uma obra de engenharia social muito
além da obra de engenharia econômica que deve
responder por esse projeto social.

Temo muito mais ainda, quando imagino que
podemos perder essa oportunidade de escrever
mos uma Carta que dure mais do que as outras,
levando-a ao descrédito por pura inaplicabilidade.

Quanto ao segundo assunto tratado por V. S·
no seu pronunciamento, destaquei alguns tópi
cos. Parece-me que hoje a mulher já enfrenta
discriminação com relação ao acesso ao mercado
de trabalho pelo simples fato de que o seu período
de gravidez trará ônus à atividade econômica e
produtiva. V. S· lembrou que a mulher de hoje
também está a exigir isonomia entre homem e
mulher com relação ao mercado de trabalho e
também que estando grávida a mulher, o cônjuge
passe a ter o mesmo direito que ela.

A minha pergunta é a seguinte: isso não virá
dificultarmais ainda o acesso da mulher ao mer
cado de trabalho?

Para ser breve, farei só mais uma pergunta,
antes, porém, dizendo que sou absolutamente fa
vorável ao direito do homem e da mulher, até
porque na minha casa - o bom exemplo deve
partir de casa - isto já existe:só eu ganho; minha
mulher só gasta. De onde parte a discriminação
da mulher? Qual a resposta que V.S· daria para
o exemplo concreto que temos hoje: esta Assem
bléia Nacional Constituinte foi eleita, através de
eleições diretas, por um universo constituido por
54% de mulheres e 46% de homens; o resultado
da consulta feita trouxe para cá 95% de homens
e 5% de mulheres. Será que a mulher não se
está autodiscriminando?

O SR. CARLOS ROBERTODE SIQUEIRA CAS
TRO - Agradeço ao nobre Constituinte Narciso
Mendes a intervenção.

Quanto à questão da chamada licença paterni
dade, gostaria de esclarecer que não sugeri o
tema como matéria constitucional. Passei às
mãos do Presidente a minha proposição quanto
ao principio da igualdade.
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esse
documento já foi xerocado e distribuído aos Srs,
Constituintes, bem como aos demais participan
tes.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIOOEIRACAS
TRO - Quero crer que isso serviu apenas de
variação em tomo do tema, para usar uma lingua
gem píanístíca e jazzística, para que possamos
ter melhor idéia da grandeza, para que possamos
ter nc>ção da latitude do assunto sobre o qual
estamos conversando. Gostaria de frisar que essa
proposição deve ser adotada pelo legislador ordi
nário na oportunidade própria e não pelo Cons
tituinte.

Penso também que a licença-patemidade, que
coincidiria com a licença-maternidade, não trará
qualquer prejuízo ao que eu posso avaliar - à
mulher no que se refere no acesso ao mercado
de trabalho, porque tanto o homem como a mu
lher estariam recebendo o mesmo tratamento.
Um e outro poderiam, em caso de gravidez na
farnílía, fazer jus à licença remunerada pelo em
pregador ou pela Previdência Social.

Sabem V.Ex'" que, hoje, a llcença-maternídade
não é paga pelo empregador privado, mas pela
Previdência Social. Então, é a sociedade civil,atra
vés do Estado, que está pagando. De sorte que,
se houvesse algum tipo de reação por parte do
empregador, por parte do detentor do sistema
capitedista, a Previdência Social chamaria a si a
solução corretiva para esse tipo de distorção.

Quanto à segunda questão, que se refere ao
resultado das eleições, devo dizer que tenho um
preconceito diferente do de V.Ex' O meu é femi
nino neste aspecto: no sentido justo de que a
discriminação é, antes de mais nada, um dado
cultural que permeia todo o tecido social. V. Ex"
sabe que a mulher tem sido discriminada em
todos os quadrantes do conhecimento humano.
Se V. Ex" abrir o livro do "Genesis", no Velho
Testamento, verá que a mulher foi amaldiçoada
public:amente, sendo dito que o homem a domi
naria. Toda a malícia foi colocada nas mãos da
mulher, que teria depravado o homem. Todas
as religiões colocam a mulher numa posição su
balterna, como o faz, também, o pensamento psí
quiátJico a começar por Darwin e Freud, que a
colocam em situação inferiorizada. Freud, inclu
sive, cunhou aquela imagem, um tanto pueril a
essa altura, do complexo da inveja do pênis mas
culino, para explicar determinados complexos da
mulher.

Gostaria de trazer à colação, para fazer justiça
a um grande pensador brasileiro, Tito LívÍo de
Castro, que, em fins do Século XIX, escreveu um
livro intitulado "A Mulher e a Sociogenia", em
que procurava rebater as teses do evolucionismo
porque Darwin sustentava, e comprovava, que ;
cerebro da mulher era mais leve do que o do
homem em cerca de 100 a 200 gramas, e, segun
do ele, aí residiria a insuficiência mental e intelec
tu~ ?a mulher. Esse brasileiro, naquela época,
fOI Citado nas maiores academias européias de
psiquiatria, mas, infelizmente, como dói aconte
cer, ficou esquecido pelos seus patrícios. Nesse
trabalho, ele sustentou, com eloqüência írrespon
dí'vel, a questão da influência cultural no desenvol
vimento dos órgãos humanos.

A SRA. CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS.- Quem era esse homem?

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAM
POS - Professor Tito Uvio de Casto.

Ele procurou mostrar que, se o cérebro da mu
lher, como também o do preto das nações africa
nas e do preto escravo no Brasil, cientificamente
era mais leve do que o homem branco, isso se
devia ao processo de atrofia orgànica em razão
da inação intelectual. Ora, a mulher era destinada
ao trabalho doméstico, ao recato familiar, à passi
vidade de comportamento, ao tricô, ao crochê,
ao piano, ao bordado, enfim, exigia-se-Ihe toda
a parcimônia de hábitos.

É interessante notar que isso traumatizava a
mulher. Não se pode pensar que a mulher dos
Séculos XVIII e XIXera mais felizdo que a mulher
de hoje. Há pessoas que sustentam isto: as mulhe
res de hoje são insatisfeitas, quanto mais elas
têm, mais insatisfeitas estão. Essa é uma grande
maldade que se faz com a mulher. Gilberto Freire,
grande sociólogo brasileiro, em "Casa Grande e
Senzala", mostra que o padre confessor, que visi
tava as famílias nas fazendas, era o psicanalista
da mulher. Ali, naquela janelinha do confessio
nário, a mulher colocava para fora seus dramas.
A confissão com o padre tinha o efeito catártico
que hoje tem o divã do psicanalista, com relação
à mulher espoliada na sua individualidade.

Acredito, sinceramente, que esses preconceitos
são tão enraizados, tão profundos, tão espalhados
que chega a ser difícilassimilar toda a sua latitude.

Com relação ao fato suscitado pelo nobre
Constituinte, de que 95% dos Constituintes atuais
são homens e não mulheres, posso dizer-lhe, com
absoluta segurança, que no Brasil a mulher tam
bém discrimina a mulher, porque esta é repro
dutora do sentimento discriminatório. Isto é rigo
rosamente científico: a mulher tem o discurso
masculino. Ela confia mais no homem seu chefe
do que numa mulher sua chefe, porque o homem
tem a imagem do seu pai, do seu avô.

A SR' CONSTITUINTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Dr, Carlos Roberto, V.S' me permite?

Quero compartilhar com V. S' algo que real
mente me impressionou. Na minha campanha
política, ouvi várias vezes que mulher não vota
em mulher, não consulta médico nem advogado
mulher. Levei isso na cara.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Quase nada mais tenho a dizer, mas acre
dito que a mulher, infelizmente, é vitima, pois ain
da tem contra si a tarefa espúria de ser repro
dutora da discriminação machista no plano social.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra à Constituinte Lúcia Braga.

A SR' CONSmUINTE LáCIA BRAGA- Gos·
taria de parabenizar o ilustre expositor desta tarde
pela sua objetiva conferência, mas gostaria, tam
bém, de questionar alguns aspectos dela.

A discriminação positiva, no caso da licença
da gestante, seria, a nosso ver, um reconheci
mento do óbvio: a diferença biológica entre o
homem e a mulher. Partindo dessa premissa,
acho que essa licença é um direito inerente à
mulher.

Quanto à proposta, justa, de estabilidade da
gestante desde o início da gravidez, com a qual
concordo plenamente, acho que ela não excluiria
a licença da gestante, que deve ser da mulher.
Quanto à licença paternidade, discordamos num

aspecto, no sentido do esvaziamento do trabalho,
da diminuição da produção. Se o casal tirasse
licença ao mesmo tempo, como ficariam as fábri
cas, as indústrias? Com isso, talvez concorres
semos para a paralisação da produção. Ouso co
locar isso ao brilhante conferencista.

Quero congratular-me com o Dr, Carlos Ro
berto pela suãsuqestão; "É dever do Estado pro
move, a íQU~:::,Jd€ sccial, econômica e cultural
1'2"n10Ven-1o 0$ obstáculos e disparidades que im
pedem I) pleno descnvolvímento da pessoa hu
mana e a efetiva participação de todos os cida
dãos e trabalhadores na organização política, eco
nômica e social do País".

Entretanto, ousaria propor um acréscimo: "É
dever do Estado, através de programas especí
ficos ..." - como forma de garantir a eficácia
na aplicação do dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Dr, Car
los Roberto, gostaria de pedir licença a V. S' para
fazer uma comunicação.

Estou sendo convocado pela Udemaça do meu
partido para uma reunião, que se iniciou às 19
h. Por isso, Dr, Carlos Roberto, peço-lhe licença
para afastar-me momentaneamente.

Convoco a Constituinte Lúcia Braga, Primeiro
Vice-Presidente, para assumir a condução dos tra
balhos.

(Assume a Presidência a Constituinte Lúcia Bra
ga.)

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Com a
palavra o ilustre expositor, Dr. Carlos Roberto de
Siqueira Castro.

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - V. Ex' tem toda razão quanto à licença
patemidade. Não posso conceber que, desde a
gravidez da mulher, o cônjuge varão afaste-se do
trabalho de forma remunerada. Admito que a li
cença paternidade possa coincidir com a de ges
tante na fase do parto, no penado puerperal da
mulher, quando o homem pode oferecer a sua
contribuição, seja ao cônjuge mulher, seja ao filho
recém-nascido.

Lembro também que não é de se supor que
todas as famílias de trabalhadores brasileiros vão
resolver ter fIlhos ao mesmo tempo, de sorte que
a licença paternidade importe numa debandada
geral de toda a atividade econômica em nosso
Pais. Seria uma coincidência excessiva.

Com relação à sugestão de emenda aditiva
à minha proposta, adiro inteiramente a ela. Acho
que a idéia de se agregar aqui a locução "me
diante programas específicos" é muito boa e, se
V.Ex' me permite, eu a tomo por empréstimo.

ASRA. PRESIDENTA(Lúcia Braga)-Há sobre
a mesa perguntas formuladas pela ouvinte Nilce
Gomes de Sousa, assessora técnica do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, do Ministério
da Justiça.

Eí-las:

"Qual a opinião de V. S' sobre a questão
da violência doméstica, que, muitas vezes,
toma a forma de tortura? São violências quo
tidianas. Como V.S' vê a criação de meca
nismos que caibam essa violência na cons
tància das relações familiares? Qual a sua
opinião com relação ao aborto, quando origi
nado por violência sexual, estupro?"
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o SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Com relação ao aborto, considero a per
gunta prejudicada porque as razões que declinei
para situar a discriminalização do aborto valem
para todos os casos em que o aborto é hoje crimi
nalizado em nosso País. Apenas gostaria de refor
çar meu ponto de vista, tomando por empréstimo
uma reflexão feita por um Constituinte, no sentido
de que a criminalização do aborto hoje, no Brasil,
estatisticamente, ajuda muito pouco em termos
de garantia para a mulher, porque ela gera o abor
to clandestino. Há uma verdadeira fábrica de abor
tos neste Pais, de Norte a Sul, sem nenhuma
segurança em matéria de higiene, de tratamento
idôneo, próprio, enfim.

Gostaria de lembrar também que no Nordeste,
por exemplo, não há médicos, e a mulher não
tem condições de fazer um aborto sério. O proble
ma não é de aborto, mas de saúde pública. A
mulher precisa de médico em qualquer situação,
seja para uma cirurgia abortiva, seja para qualquer
tipo de cirurgia.

Apenas agregamos uma reflexão à que V. S'
colocou, dentro de uma forma muito sincera, mui
to bem posta

A questão da violência familiar me preocupa
mUtíssimo. Primeiro, porque, no Brasil, não exis
tem estatísticas sobre a violência familiar. Esse
é o grande mal de raiz.

Não sei se algum dos presentes já teve expe
riência em termos de enfrentamento de autori
dede policial com relação à violência familiar. Eu
já tive, e foi terrível. A mulher que apanha do
.marido tem, primeiro, a inclinação de não levar
adiante a sua reação, para preservar a vida conju
gaI. Isso ocorre por várias razões, mas sobretudo
pela dependência econômica do marido. Então,
a prímeíra reação da mulher é no sentido da oferta
do perdão a longo ou médio prazo, ou o choro
e todo tipo de reação que não conduz a qualquer
tipo de correição estatal da agressão sofrida. A
outra alternativa - esses são perfis estatísticos
de mulheres nessa situação - é procurar ajuda
da famma, do vizinho ou do serviço tipo "SOS
Mulher", "OABMulher", ou a Delegacia da Mulher,
procurando registrar a ocorrência da lesão corpo
ral. A mulher que assim age encontra do outro
lado da mesa, na delegacia; como seu interlo
cutor, um escrivão de polícia despreparado, mal
humorado - estatisticamente, esses conflitos
acontecem de noite, de madrugada - homem,
machista e que na maioria das vezes até já foi
autor desse tipo de violência e que simplesmente
se recusa a registrar a ocorrência. Algumas vezes
ele faz anotações em um papelucho qualquer e
toma o episódio segundo a máxima inglesa de
que "em briga de marido e mulher, ninguém se
mete". No caso, não há briga de marido e mulher,
mas paulada do homem na mulher, antes de mais
nada. Na maioria das vezes, é isso o que acontece.
O que existe é violência, com raríssimas exceções.
Então, porque é briga de marido e mulher, o que
é um grande estereótipo cultural, a mulher fica
desassistida em seu primeiro contato com a auto
ridade policial. Assim, na maioria das vezes, ela
desiste. Quando ela consegue levar a efeito o re
gistro da ocorrência é por obstinação ou por ajuda
de alguém.

Conduzi uma vizinha, certa feita, a uma delega
cia por causa de um episódio desse tipo e ameacei
prender o escrivão em flagrante pelo crime de

prevaricação, se ele nãoautuasse aquela ocorrên
cia. Porém, nós aqui temos outro padrão de cultu
ra, outra forma de argumento e outra forma de
ameaça, se permitem. Aquele cidadão foi obri
gado a registrar aquela ocorrência.

Essa, geralmente, é uma queixa privada e,
quando é colocada em termos de ação penal
pública, cai na mão de um promotor que trata
o assunto como de somenos importância, como
briga de marido e mulher, pois ele também trata
de furto e de homicído. Então, geralmente, não
há denúncia, ou quando há, ele pede absolvição
nas suas alegações finais. Quando se consegue
queimar essa etapa, vem a sentença do juiz, cargo
que, na maioria das vezes, é exercido por homens,
alguns com largueza de espírito, mas nem todos.
Em 99,99% dos casos sobrevém uma absolvição
criminal. O quadro é simplesmente assustador
e não se tem estatisticas sobre isso.

Considero que a questão da violência contra
a mulher na órbita doméstica é algo tão brutal
e tão sério que está a exigir realmente um tipo
de solução social e comunitãria inadiável, seja
pela instituição de delegacias de mulheres, como
já estão fazendo no Brasil. Seja pela Ordem dos
Advogados do Brasil, que tem que se ocupar ne
cessariamente desse tema. Tenho conhecimento
de que o Ministério da Justiça tem projetos sobre
o assunto. Porque a pior coisa para um ser huma
no agredido naquilo que há de mais recôndito,
mais Intímo, que é a sua honradez pessoal, é
encontrar-se numa situação dessas de madru
gada, completamente órfão, num estado de orfan
dade absoluta no que diz respeito j2 assistência
das instituições governamentais. E imperioso,
realmente, e a Senhora que me perguntou tem
toda a razão, que no plano administrativo, no pla
no institucional e no plano comunitário haja solu
ções para a correção dessa situação: Estou de
pleno acordo com a sua preocupação.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Com
a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Prof.
Carlos Roberto, gostaria de cumprimentá-lo por
duas vezes. Primeiro, pela exposição, segundo,
por se tomar um cúmplice da nossa luta, da nossa
batalha - cúmplice no sentido positivo. Espero
que até o final desse debate na Constituinte tenha
mos conseguido outros cúmplices porque é mui
to importante para nós, em uma Assembléia Na
cional Constituinte constituída na sua maioria por
homens, que eles entendam e sintam na pele
o que é a discriminação através da nossa palavra
e daqueles que são estudiosos do assunto.

Em relação à Constituição de Cuba, eu gostaria
de trazer o depoimento prático de um amigo,
capitalista ferrenho. Atualmente está executando
em Cuba um trabalho na área de telefonia. Ele
me disse que uma das coisas mais notáveis na
quele País, embora sempre faça referências nega
tivas a outros aspectos, é a posição da mulher
esclarecendo que a inserção da mulher no mer
cado de trabalho fez com que ela própria estabele
cesse um planejamento familiar. Observe-se que
na visão de mundo dele o planejamento familiar
é a coisa mais importante em relação à mulher,
mas que, na nossa, sabemos que o planejamento
familiar é uma coisa importantíssima, principal
mente se partido da própria mulher. Mas enquan
to ele não vem dessa forma, é claro que eu con
cordo com sua posição de que o Estado tem

de oferecer o aparelhamento suficiente para que
o planejamento familiar seja uma realidade aqui
e para que não cheguemos ao aborto, porque
V.S' bem solicitou que a mulher não quer o abor
to; ela é levada a praticá-lo.

Cumprimento-o quando V. Ex' prevê, na sua
proposta, que deverá ser punido como crime o
preconceito de sexo e de raça. Acho extrema
mente positivo e haveremos de lutar por isso.

Outra coisa interessante que achei foi a discri
minação positiva em relação à estabilidade das
gestante desde o início da sua gestação. Amanhã
terei um debate com as mulheres trabalhadoras
e gostaria de levar essa proposição pois tenho
certeza de que será bem recebida, bem como
gostaria de leva-Ia também ao Conselho da Con
dição Feminina, que tem sido, de certa forma,
o guardião e um estudioso das propostas femi
ninas.

Para finalizar,eu gostaria apenas que V.S' teces
se um comentário a respeito da especificação
do nome da nossa Comissão de Direitos e Garan
tias do Homem e da Mulher.

O SR.CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Agradeço V.Ex' as referências elogiosas
sobre a minha exposição e as tomo como fruto
da sua generosidade e dacumplicidade que tenho
no tema com todas as mulheres.

A questão do nome da Comissão me foi inda
gada hoje por outros Constituintes de outras Co
missões com que tive a oportunidade de almoçar.
Confesso-lhes que não me agrada. Eu preferia
que não se utilizasse essa locução "direitos do
homem e da mulher.... Eu acharia mais correta
a expressão Direitos e Garantia da Pessoa Huma
na". Essa referência na ementa do título já discri
mina. A questão da mulher, veja bem, é a do
gênero humano e do progresso daprópria huma
nidade. A Simone de Beauvoir, estudiosa france
sa, mulher admirável, falecida no ano passado,
ou há dois anos em seu Iivro"O Segundo Sexo",
em dois volumes, historia toda a trajetória trágica
da mulher através do séculos. O seu trabalho de
formação marxista, porque é a própria filosofia
política que ela abraça, mas ela o conclui dizendo
que a despeito de tudo isso a questão da mulher
será sempre uma chamada, um alerta, uma adver
tência que servirá como bússola para a trajetória
da humanidade como um todo no caminho da
justiça e dos superiores do espírito.

Por entender a questão da mulher também des
se modo, como realmente um norte, uma bússola
que irradia 'luzes para outras questões da vida,
para outros temas que angustiam os seres huma
nos nesse ocaso do Século xx. sou inclinado
a não utilizar esse tipo de discriminação no título
da Subcomissão. Eu preferiria tratar o assunto
como Direitos e Garantias da Pessoa Humana.
Esta é a minha opinião.

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Assina
lamos agora sugestão da participante Dalva Wei
rer Nogueira, Presidente do Conselho Municipal
da Condição Feminima de Toledo, no Paraná.

"A meu ver, a igualdade da mulher e do
homem somente se dará com o crescimento
de ambos, o que consiste em uma mudança
de mentalidade e formação de uma cons
ciência crítica que só poderemos conseguir
através de uma educação na família e na
escola, onde não haja a discriminação do
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nexo. Ou seja, uma profunda reformulação
na literatura infantil, no material didático-pe
dagógico e isto só acontecerá a médio e Ion
lJO prazo. Gostaria de saber de V. S" sua su
!}estão para que essa nova Constituição agili
ze esse processo."

O SR. CARLOSROBERTO DE SIQGEIRACAS
TRO - Devo dizer que estou de pleno acordo
com essa sugestão. Isso toca fundo na questão
cultural, o pano de fundo da discriminação contra
a mulher. Existem inúmeras obras sobre a litera
tura infantil, a educação escolar. Por exemplo,
nos Estados Unidos, recentemente foi publicado
um livro,muito festejado, chamado "APscanálise
dos Contos de Fada". Naquele país, a educação
da criança é uma grande bandeira feminista. Os
contos de fadas, as histórias para crianças são
profundamene falocráticas. O mocinho, sujeito
ativo na maioria das vezes, bem apessoado, que
salva a mocinha que é passiva, enfim, que é a
mulher, que é feminina, que é frágil. E todo o
enredo dessas historias, é muito ligado ao reforça
mento da discriminação cultural. Assim também
a educação e os brinquedos.

Tenho em minha casa um verdadeiro labora
tório sobre esse assunto, porque sou pai de um
casal de filhos. Então, é ímpressíonante vermos
o reforçamento cultural. E claro que minha filha
brinca com bonecas. Eu e minha mulher damos
bonecas para ela, mas o garoto tem bola de fute
bol. Mas, de vez em quando, procuramos misturar
as coisas, sentamos todos para brincar com os
apetrechos da menina, que às vezes participa do
bate-bola com meu filho. Enfim, tentamos diluir
um pouco esse perfil orgânico-funcional, porque
isso é forçosamente hereditário. Por que ela brinca
com boneca? Porque a boneca é a imagem da
mãe no lar, antes de mais nada, é o próprio ofício
da maternkíede prematuramente exercido. V.Ex"s
hão ele contrapor: mas será que a menina não
vai ser mãe no futuro, não vai ter que embalar
o filh<,? É claro que vai, mas ela não pode inves
tir-se desse oficio com o prejuízo da sua persona
lidade e sofrendo discriminações em todo o resto.
Esta é a questão. Ela tem de conceber a mater
nidade como um grande espetáculo da vida, mas
que não a faça sucumbir como mulher, ou como
ser humano. Este é o ponto. E o homem também
não pode utilizara matemidade para estigmatizar
a mulher.

De sorte que estou de acordo com a preocu
pação quanto à educação. Isso está sendo muito
discutido nos Estados Unidos, por causa da vota
ção da 27" Emenda à Constituição americana,
aprovada pelo Congresso, mas que está sendo
submetida ao referendo das assembléias legisla
tivas. O processo de emenda constitucional nos
Estados Unidos exige o referendo das assem
bléias legislativas. Eles ainda não conseguiram
todas as ratificações necessárias. E a 27" Emenda
é exatamente a emenda de igualdade da mulher
na Constituição, chamada EquaJ RJgbts
Amenelments. Alguns constitucionalistas ameri
canos estão vaticinando algumas situações absur
das quando for aprovada a 27" Emenda ameri
cana. Por exemplo, se ela realmente fizer parte
da Constituição americana, não será possível
qualquer discriminação, a ponto de os banheiros
públicos terem que ser coletivos para homens
e mulheres, que os dormitórios nas universidades
públicas terão que ser coletivos. Não é isso. Isso
é uma grande extravagância, é uma g,rande dis-

função mental na análise do tema. É evidente
que se se fizer isso, colocar banheiros públicos
coletivos, estar-se-á afrontando uma outra garan
tia constitucional, a privacidade. A igualdade entre
os sexos não chega, de forma alguma, ao ponto
de anular a privacidade das pessoas. O que é
importante é que o rapaz, tanto estudante na uni
versidade quanto no lar, tenha um tipo de educa
ção calcada na igualdade e não nas diferenças
orgânic:as e culturais forjadas, comojá vimos. Este
é o meu ponto de vista.

A SRA PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Coloca
mos a palavra à disposição do Dr. Carlos Roberto,
caso S. S" queira tecer algumas considerações
finais sobre o tema da sua exposição.

. O SR. CARLOSROBERTO DE SIQUEIRACAS
TRO - Penso que já falei demais, apenas reitero
os meus agradecimentos a todos.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Resta
nos agora tão-só agradecer ao Dr. Paulo Roberto
de Siqueira Castro a presença e os subsídios que
trouxe a esta Subcomissão de Direitos e Garantias
Individuais, comissão de fundamental importân
cia para os nosso trabalhos na nova Constituição.
Na condição de mulher, não poderia omitir-me
de congratular-me com o ilustre jurista, o ilustre
expositor pela defesa da ampliação do nosso es
paço na sociedade atual. Muito obrigada.

Queremos convocar os nobres Constituintes
para a reunião de amanhã, às 9h30min, quando
contaremos com a presença do Diretor de Comu
nicação Social do Grupo Triângulo Rosa, o Ba
charel João Antônio de Souza Mascarenhas, que
falará sobre o "Homossexual e a Constituição".
As llh. teremos a presença do Vice-Presidente
da Comissão de Justiça e Paz da CNBB do Distrito
Federal, Dr. José Geraldo de Souza Júnior, que
falará sobre o tema "Instruções de Participação
Direta e de Iniciativas Populares com Garantia
da Cidadania".

Agradecemos aos nobres Constituintes, aos de
mais participantes e ao ilustre Conferencista a
presença.

Muito obrigada.
Está encerrada a reunião.

12"Reunmo,~da

Em 30 eleabril de 1987
6" Reunião de Audiência PúbHca

Dois Expositores

Aos trinta dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e cinqüenta
minutos, na Sala 0.2 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília-DF, reuniu-se a Subco
missão dos Direitos e Garantias Individuais, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Antonio Ma
riz, com a presença dos seguintes Constituintes:
Dirce Tutu Quadros, Ubiratan Spinelli, Narciso
Mendes, Décio Braz, José Viana, Costa Ferreira,
José Fernandes, Eliel Rodrigues, Lúcia Braga e
Luiz Salomão e dos participantes: Caio Vascon
celos, Maria Uvia Fortaleza, Claudia Morales e Otá
vio Silva. Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, dispen
sada a leitura da Ata da reunião anterior, tendo
sido considerada aprovada. O Senhor Presidente
comunicou ao plenário a presença do Doutor
João Antonio de Souza Mascarenhas, Diretor de

Comunicação Social do grupo carioca Triângulo
Rosa, primeiro expositor, para falar sobre o tema:
"O Homossexual e a Constituição", convidando-o
a tomar assento à mesa dos trabalhos, passan
do-lhe a palavra. Após a exposição do orador,
fizeram interpelações os Senhores Constituintes:
Ubiratan Spinelli, Dirce Tutu Quadros, José Viana,
Eliel Rodrigues, Lúcia Braga e Luiz Salomão e
a participante Nilce Gomes de Souza. O Senhor
Presidente agradeceu a presença do expositor e,
em prosseguimento, convidou o Senhor Doutor
José Geraldo de Souza Júnior, Vice-Presidente
da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, para
falar sobre o tema: "Instrumento de participação
direta e de iniciativas populares como garantia
de cidadania", passando-lhe a palavra. Após a
exposição do orador, fizeram interpelações os Se
andes e Ubiratan Spinelli e o participante Jãoo
Garrison. A seguir o Senhor Presidente agradeceu
a presença do expositor e demais presentes. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião
às doze horas e quarenta e cinco minutos, cujo.
inteiro teor, será publicado na íntegra no DIárIo'
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, ~u, AIliaTobias, Secretária, .lavreí a pre
sente Ata, que, após lida e achada conforme, será "
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Antonio MarIz, Presidente.

Convidados/depoentes: Dr. João Antonio de
Souza Mascarenhas; Dr. José Geraldo de Souza
Júnior.

Data da Reunião: 30-4-87.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais, para audiência pública.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da Ata.)

O SR. PRESIDENre (Antonio Mariz)- No pri
meiro período, a Subcomissão ouvirá o Diretor
de Comunicação Social do grupo carioca Triân
gulo Rosa sobre o tema "Homossexualidade e
Constituinte". O grupo Triângulo Rosa é aqui re
presentado pelo Dr. João Antônio de Souza Mas
carenhas.

Concedo a palavra ao Dr, João Antônio, que
terá o prazo de 20 minutos para fazer sua exposi
ção, seguida de debate pelos Constituintes e pelos
participantes presentes a esta Subcomissão.

O SR.JOÃO ANTÔNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Exrn- Sr. Presidente, Sr" e Srs, consti
tuintes, na condição de representante não só do
Triângulo Rosa, mas de todas as entidades congê
neres que compõem o Movimento Brasileiro de
Uberação Homossexual, quero dizer da nossa sa
tisfação em estarmos aqui presentes.

Desejo também, em meu nome e no de todos
os meus companheiros do Movimento, agradecer
e expressar nossos cumprimentos a V. Ex", por
se dispuserem a ouvir, nesta Assembléia Nacional
Constituinte, b representante de um segmento
social estigmatizado.

Este é um caso inédito no Brasil, ainda que
freqüente nos países escandinavos, na Holanda,
no Canadá e nos Estados Unidos. Anossa reivindi
cação é simples, é única. Reivindicamos uma ex
pressa proibição de discriminação por orientação
sexual, no dispositivo que deverá substituir o atual
art. 153, § 1°,da Constituição vigente.
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Para nós, é motivo de grande satisfação saber
que essa reivindicação não é nossa somente, mas
é também esposada pelo Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher.

O Prof. Hélio Santos, que pertenceu à extinta
Comissão de Estudos Constitucionais, também
esposou essa nossa reivindicação, só que usou
a expressão "particularidade social", que, infeliz
mente, não é mais adequada. Também vimos
o Prof. Cândido Mendes de Almeida, na Folha
de S. Paulo de domingo, e em depoimento a
esta Subcomissão, considerar que deveria haver
essa mesma proibição, nesse mesmo lugar.

Consideramos muito importante que a proibi
ção de discriminação por orientação sexual apare
ça nesse dispositivo. Achamos que ali é o seu
lugar, porque, assim comoas mulheres são discri
minadas em virtude do machismo, é esse mesmo
machismo que faz com que haja uma discrimi
nação em relação aos homossexuais. Logo, pare
ce-nos que essas duas proibições devem aparecer
juntas, lado a lado.

A idéiade, por exemplo, proibira discriminação
por orientação sexual numa linha ordinária não
nos parece justa. Acreditamos que seria mesmo
um ato discriminatório.Seria ferido até o princípio
de isonomia, porque pareceria então que haveria
vários tipos de discriminação e que alguns eram
mais respeitáveis que outros, pois mereciam figu
rar na Constituição Federal e outros não. Seria,
então, o nosso caso. Isso significariaque somos
e continuariamos a ser menos iguais que os ou
tros.

Gostaria de dar rapidamente uma idéia do que
é o Triângulo Rosa e o Movimento Brasileiro de
Uberação Homossexual. O Triângulo Rosa é um
grupo carioca de liberação legalmente registrado,
que tem por principal objetivo lutar contra todo
tipo de discriminação, sem exceção: discrimina
ção contra a mulher, o negro, o deficiente físico
e o idoso. E tem como objetivo primordial lutar
contra a discriminação em relação aos homosse
xuais, porque são tão discriminados quanto os
outros e, além disso, têm uma taxa adicional. Há
uma intensa carga emocional que faz com que
sejam verdadeiros párias. Quanto ao movimento,
ele não assume a configuração de uma pessoa
juridica determinada. Tampouco se cinge à sim
ples soma dos vários grupos de liberação homos
sexual existentes no País.Ele se impõe como pro
cesso em marcha, um ordenamento, rumo a um
fim preestabelecido. Assim, em sua amplitude,
ele compreende todas as manifestações intencio
nais de pessoas físicas, que, de qualquer forma,
contribuem para o combate à discriminação, es
pecialmente em matéria de sexo. Em seus moldes
atuais, nasceu na Holanda em 1947, passando
para a Dinamarca e a Noruega em 1948. Nesse
mesmo ano, surgiu nos Estados Unidos, indepen
dente de qualquer vinculação com a Europa, e
lá, a partir de 1969, especialmente, adquiriu muita
força

No Brasil, o movimento começou a configu
rar-se somente em 1978, coincidindo com a cria
ção da Associação Internacional Lésbica e Gay,
com sede em Estocolmo, que hoje conta com
filiadosem mais de trintapaíses, inclusiveo nosso.
- Gostaria ainda de dizer, antes determinar, a ra
zão do Triâqaulo Rosa, do símbolo e do nome
do nosso grúpD. Escolhemos o nome e, evidente
mente, o símbolo em homenagem a 60 mil ho
mossexuais encarcerados e mortos em campos

de concentração nazista, que eram obrigados pe
los nazistas a usar como distintivo, nos uniformes
de prisioneiros, o triângulo rosa, pelo simples fato
da orientação sexual, pelo único crime de serem
homossexuais. Assim como, nos campos de con
centração nazista, os judeus eram obrigados a
usar a estrela amarela de Davi,os homossexuais
deviam usar o triângulo rosa, equilátero, com o
vértice voltado para baixo.Valenotar que a discri
minação era tão forte que - permito-me aqui
uma digressão - ao terminar a guerra, o Governo
alemão foi obrigado a pagar indenizações aos
ex-prisioneiros, sendo que os homossexuais, por
tadores do triângulo rosa, foram os únicos não
beneficiados; e não o foram porque não reivindi
caram esses auxilios.V.Ex'" me perguntarão por
que, pois V. Ex'" não podem sentir o preconceito,
o estigma. Isso quem sente'é a vítima. Pura e
simplesmente, eles preferiram não receber essa
indenização, porque aí seria remarcar, reforçar
o estigma, e o seu desejo era a reintegração na
vida comum. Quer dizer,eles passariam a receber
uma pensão, mas dificilmente, naquela época,
na Alemanha, conseguiriam trabalho. E, mesmo
conseguissem, provavelmente alienariam a sim
patia da família, porque estariam trazendo à luz
aquele fato para muitos infamante, em virtude
do preconceito existente.

Vouprocurar cingir-me ao nosso roteiro. A exi
güidade do tempo faz com que eu me limite a
citar alguns poucos exemplos, mas significativos,
que muito auxiliaram e vêm auxiliando o nosso
movimento no exterior e no Brasil.

As Associações Norte-Americanas de Psicolo
gia, em 1975, de Sociologia, em 1969, de Antro
pologia, em 1970, e de Psiquiatria, em 1973 se
manifestaram contrárias à discriminação por
orientação sexual. A de Psiquiatria, em 1973, foi
mais específica, porque era a que considerava
doença nos Estados Unidos.Desde então, passou
a ser· considerado doença nos Estados Unidos.
No Brasil, no mesrno sentido, posicionaram-se
contra a discriminação por orientação sexual a
Sociedade Brasileirapara o Progresso da Ciência,
emoções de 1981 e 1982; a Associação Brasileira
de Antropologia,em 1982 e em 1986; e, em 1984,
tivemos a Associação Brasileirade Estudos Popu
lacionais, a Associação Brasileira de Psiquiatria
e a Associação Nacional de Pós- Graduação em
Ciências Sociais.

Recebemos - e para nós foi muito importante
- a solidariedade de políticos.

Enfatizo aqui, ainda que de forma breve.

Em 1981, o Grupo Gay da Bahia, o primeiro
a ser reconhecido no País, iniciou campanha a
fim de que fosse tomado sem efeito em território
nacional o Código 302. O da Classíflceção Inter
nacional de Doenças, da Organização Mundial
da Saúde que, no Capítulo V, "Transtornos Men
tais", qualifica a homossexualidade de "desvio e
transtorno sexual". A essa campanha se uniram
ativistas gays de diferentes unidades federativas
e conseguiram a solidariedade de muitos políti
cos. Assim, conseguimos moções contra o Códi
go 302. O de sete Câmaras Municipais- Floria
nópolis, Maceió, OJinda, Pompéia, Porto Alegre,
Salvador e São Paulo - e de três Assembléias
Legislativas- Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
E 358 porIticos eleitos em 15 de novembro de
1982 se sOlidarizam támbém conosco, inclusive
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,

Ulysses Guimarães, e o Constituinte MárioCovas,
Líder do PMDB.

Neste ponto, tenho o prazer de dizer que rece
bemos o apoio de mais de 30 Constituintes, inclu
sive da nossa Constituinte Dirce Tutu Quadros.
Esperamos agora contar com o apoio de V.Ex"',
assim como ontem, em encontro com o Consti
tuinte MárioCovas,S. Ex"também nos assegurou
seu apoio à nossa reivindicação.

Esse trabalho, desenvolvido com o apoio ex
presso dos políticos que acabo de mencionar,
levou finalmente o Conselho Federal de Medicina
a resolver considerar sem efeito em território na
cional o Código 302, acatando assim a nossa
reivindicação.Ahomossexualidade, que no Brasil,
não é crime há muitas décadas, deixou também
de ser considerada como doença a partir daquela
data. Quanto ao respaldo à nossa reivindicllÇão,
como faleihá pouco, 34 Constituintes já se solida-

: rizaram conosco. Também vale notar que, no ano
passado, no XXI Congresso Nacional de Jorna
lista, acatando pedido nosso, eles emendaram o
Código de Ética do Jornalista, a fim de que, no
art. lO, letra "d", fosse incluída também "expressa
proibição de discriminação por orientação se
xual", exatamente o que solicitamos agora a V.
Ex'"

O Prof. HélioSantos, como mencionei há pou
co, da Comissão de Estudos Constitucionais, co
municou que, ao propor a inclusão da expressão
"particularidade social" no § lodo art.31 do capi
tulo da "Declaração de Direitos,"do esboço cons
titucional elaborado por aquela Comissão, havia
pretendido proteger os direitos dos homosse
xuais. Infelizmente,essa expressão "particularida
de social" não nos parece boa. É muito vaga.
Aliás, nisto temos o apoio não só dos antropó
logos como também, na legislação estrangeira,
é usada essa expressão "orientação sexual". Em
todo caso, ficou muito presente essa contribuição,
que consideramos bastante significativa, apesar
de não ter sido utilizadaa expressão que nos pare
ce realmente mais expressiva, a qual reivindica
mos a V. Ex'"

Voufalar rapidamente da legislação estrangeira
sobre o assunto. No exterior, ultimamente, têm
sido promulgadas muitas leis de proteção aos
homossexuais. E vários órgãos govemamentais,
especialmente prefeituras, têm contribuído fínan
ceiramente para a manutenção e o funcionamen
to de grupos de liberação homossexual, como,
por exemplo, em Barcelona, Bolonha, Estocolmo,
Londres e Oslo. Na Noruega e na Suécia, o estran
geiro que mantenha um relacionamento homos
sexual durável de no mínimo seis meses reêebe
autorização para permanecer no País e nele exer
cer atividades remuneradas. Na Holanda é proi
bida expressamente qualquer discriminação por
orientação sexual no serviço público, civile militar.
Nos Estados Unidos, a legislação nesse sentido
é abundante, praticamente inumerável.Láhá uma
situação especial, porque não só a União, mas
os Estados, os Municípios e até os Distritos 
counties - legislam sobre direitos civis. Se, por
um lado, há San Francisco, a cidade mais ostensi
vamente gay do universo, por outro lado eles exi
bem o paradoxo de, em quase metade dos Esta
dos, mais precisamente 24 em 50, a sodomia
e a felação ainda serem criminalizadas, quando
essas práticas, na França, por exemplo, desde
o Código de Napoleão, no início do século XlX,
foram varridas do Código Penal.
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Quero fazer uma rápida referência à Lei dos
Direitos Humanos da Província de Quebec, de
1975 e da Província de Ontárío, em 1986, que
proíbem a discriminação por orientação sexual.
O Ministroda Justiça do Canadá, na Câmara dos
Comuns, em Ottawa, já garantiu que o Governo
nada tem a opor à tramitação e ao sucesso do
projeto de lei apresentado pelo Deputado !vend
J. Robertson, no sentido de que a lei canadense
dos Direitos Humanos seja emendada, a fim de
nela também incluir-se proibição de discrimina
ção por orientação sexual.

Queria falar rapidamente sobre preconceitos
e desinformação. Os programas de rádio, espe
cialmente os programas de televisãoe os progra
mas do chamado teatro-revista, em geral, exibem
o que eles resolveram construir. elaborar como
protótipo do homossexual brasileiro. Este, para
eles -- e a mensagem que eles transmitem veicu
la, no caso da televisão, para milhões - é um
tipo extremamente efeminado, cheio de maneí
rísmos grotescos, neurótico, fútil, rídiculo. O ho
mossexual aparece como um travesti ou quase
isso. Enfim, aparece imitando uma mulher, e uma
mulher vista pelo ângulo machista.

Na imprensa, o preconceito também é freqüen
te e a1guméis vezes de forma velada. Assim, o
portador de idéias preconcebidas, inconsciente
ou conscientemente - temos de reconhecer que
algumas vezes é inconsciente, ainda que o dano
não seja menor por isso - trata caterias diferentes
como se fossem iguais. Estabelece uma falsa si
nonímia, por exemplo, entre "homossexual" e
"travestí-prostítuto", Frisa a homossexualidade de
um delinqüente, quando a orientação sexual des
se não tem nada a ver com o delito. Induzgratuita
e erroneamente, uma vinculação pretensamente
automática entre a homossexualidade e o sub
mundo, especialmente com a prostituição e o
tráfico de drogas, quando, no corpo da notícia,
nada existe que corrobore a informação. Trunca
fatos e, às vezes, até os relata de forma inexata,
negando-se a retificaressas informações. Outras
vezes" o jornalista, pura e simplesmente, omite
qualquer informação que venha contra aqueles
preconceitos por ele cultivados.

Estamos falando muito em homossexual.
Quem é o homossexual? É o homem efeminado?
É a mulher masculinizada? É aquela pessoa que
se engaja exclusivamente em relações sexuais
com pessoas do mesmo gênero? E aquele que
algumas vezes, tem esse relacionamento com
pessoa do mesmo sexo e, outras vezes, com
pessoas de sexo diverso,o bissexual? O bissexual
não passará de um homossexual enrustído? Qual
é o número e a freqüência de atos sexuais neces
sários para alguém. ser qualificado de gay e a
partir de que idade? O fato de ganhar um dinhei
rínho e desempenhar papel ativo toma a pessoa
imune a essa etiqueta? E aquele que, por determi
nado período. manteve relações com pessoas do
mesmo sexo e, depois, de um momento para
outro, passou a manter relações exclusivamente
com pessoas do sexo oposto? Como vamos en
quadrá-lo? Há um prazo para a concessão do
perdão, para que prescreva o título de homos
sexual. o rótulo infamante, e ele possa aí merecer
o certíãcado de heterossexual?

A confusão aumenta quando nos lembramos
de que. em geral, a maioria esmagadora dos ho
mossexuais. e esse ponto é muito importante dos
que pertencem à outra banda - quando digo

a outra banda, quero referir-me aos heterosse
xuais, aqueles que não são discriminados por
orientação sexual - é constituída por pessoas
casadas, homens e mulheres, os quais se empe
nham terrivelmente no sentido de que ninguém
venha desconfiar de que eles são gays. Não raro,
até atacam violentamente os que partilham da
mesma orientação sexual, pois assim, pensam,
darão demonstração de heterossexualidade e dis
siparão eventuais dúvidas de que receiam ser alvo.
Além dessa dificuldade em se qualificar alguém
de homossexual e identificá-lo como tal, ainda
vemos muitos que dizem - enfim. é um racio
cíniomuito válido- que o vocábulo homossexual
não é substantivo, é somente adjetivo. Conse
qüentemente. não haveria um homossexual. Ho
mossexuais seriam os atos. as ações, as atitudes
e as identidades.

Agora, falemos um pouco sobre discriminação.
O preconceito causa a discriminação e essa dis
criminação vemos muitas vezes multiplicada,
quando se manifesta pelos meios de comunica
ção social. De um lado, a pessoa que. por um
jornal, revista, rádio ou televisão. é qualificada de
homossexual ou bissexual,normalmente vê a sua
vida afetada no lar, no trabalho, na escola e, às
vezes, até na moradia. Apar disso, perde as amiza
des e passa a ser objeto de chacota de muitos.
De outro lado, a identificação da homossexua
lidade com a doença, com a prostituição, com
o tóxico, com o furto, que é levada ao público
desavisado - e esse é o público geral. Normal
mente, uma pessoa que está lendo um jornal,
que está assistindo a um programa de televisão,
no fim da noite, cansada, não tem espírito crítico
para receber aquela soma de informação. Eviden
temente, essas informações preconceituosas aju
dam em muito perpetuar e, às vezes, a aumentar
até o preconceito e, conseqüentemente, a discri
minação. É lamentável que essa discriminação
exista.De todos os tipos de discriminação, enten
demos, o pior ainda é o mais freqüente, é o que
se vê no âmbito familiar. Esse, em geral, é abafa
do, porque os opressores assim o querem, porque
os oprimidos, em geral, são jovens, que não têm
autonomia financeiranem estão aparelhados para
combater esses preconceitos.

Existe dificuldademuito grande de falarno pre
conceito. O preconceito, por exemplo - tenho
certeza -, quando leio uma notícia do jornal.
E V. Ex'" todos, que têm um preparo muito maior
do que o meu, uma inteligência muito maior do
que a minha, não notam numa notícia o precon
ceito. Passou aquilo. Agora, como sou o estigma
tizado, sou a vítima,vejo aquilo. Coisas que para
o mundo, em geral, passam despercebidas, para
a vitimanão. É aquela história de quem dá esque
ce, quem apanha lembra. A vítima sente, sabe
o que é e, principalmente, teme pelos resultados.
Fizemos um trabalho escrito. Tomo a liberdade
- peço até que me perdoem a ousadia - de
pedir aos Srs. Constituintes que o leiam, porque
alihá uma coisa díficil. Nós coligimos vários tipos
de discriminação por orientação sexual com no
mes, lugares e datas. Isso é que é o mais díficil,
porque, no caso do homossexual, muitas vezes
a vítima passa, a contragosto - mas nem por
isso de maneira mais efetiva-, a contribuir com
à opressor. Vamos focalizar um fato corriqueira:
é muito comum a polícia prender homossexuais
e, sob a ameaça de levá-los à delegacia de deten
ção, de escândalos - porque eVidentemente

vêem o nome no jornal, essa coisa toda -, ela
consegue com facilidade dinheiro. Eles são su
bornados, quer dizer.a vitimaprefere ficar calada,
e assim estar colaborando para o êxito e até para
a facilidade de execução do crime. Então, há uma
dificuldade muito grande.

Poderia contar a V.Ex"s muitos casos, e muitos
eu não poderia contar, porque justamente as viti
mas não queriam que contasse. Nesse trabalho
que trago a V. Ex" sentimos-nos à vontade em
coligi-los, porque aí já estava na imprensa, quer
dizer, não deduramos ninguém, não estávamos
invadindo sua privacidade.

Terminando, quero agradecer a V. Ex" a aten
ção que nos dispensaram e reiterar o apoio de
V.Ex" à nossa reivindicação. Não temos a inge
nuidade de imaginar que, de um momento para
o outro, só o fato da inclusão, na Constituição
Federal, da expressão "orientação sexual" venha
fazer com que, de uma penada, a discriminação
desapareça. Não, longe disso. O que queremos
com isso é fazer com que o oprimido se sinta
juridicamente habilitado a lutar pelo respeito dos
seus direitos, nem mais, nem menos. Agradeço
a todos, em nome de todos os meus compa
nheiros, e contamos com a solidariedade de V.
Ex"'. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Passa
mos aos debates. Concedo a palavra ao Consti
tuinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNEW
- Bacharel João Antônio de Souza, V. S' falou
sobre as particularidades sociais, homossexua
lismo, sobre a proibição de discriminação de que
são objeto os homossexuais - proibição de dis
criminação por orientação sexual. Homossexual
seria como um cidadão de segunda classe. E
V. Sa. diziaque quer que não caia na LeiOrdinária,
mas que conste da Constituição uma proteção,
exatamente disciplinando essa matéria. Devolem
brar a V. S' que a nossa preocupação com o
homossexualismo masculino é bem mais forte
do que no concernente às mulheres. As mulheres
são mais recatadas, mais comedidas, não fazem
estardalhaço dessa sua condição. Não digo em
geral, digo em termos, porque o homossexua
lismo podeser divididoem classes: os mais come
didos, os gays, os travestise se tem notícias sobre
o que referiu V. Sa. no meio do homossexualismo
mais forte,dos gaya, do uso de drogas e de outro
tipo de indução, principalmente levando outras
pessoas a se desencaminharem, principalmente
os jovens de 15, 18 e 20 anos, que são levados
a mudar a orientação da sua educação exata
mente por certos tipos de pessoas que não têm
educação; um homossexual de nível mais baixo.
que são os gays, que são os travestis, que indu
zem a juventude ao uso de drogas, e, de outros
instrumentos e até de dinheiro, para que com
eles compartilhem de relações sexuais.

Intimamente não ternos nada contra os homos
sexuais. Não acha V. S' que eles deveriam ser
mais comedidos perante a sociedade, sem ferir
a indívídualidade de outras pessoas, sem agredir
publicamente? As vezes,estamos num lugar, sen
tado, e alguns desses homossexuais - não falo
em termo geral - vêm com insinuações, prati
cando certas atitudes que incomodam muito as
pessoas. Esta é a nossa preocupação. Quanto
ao problema da droga, disse V.S' que não é uma
verdade, mas os jomais e muitos dizem que é
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a verdade. É uma forma de induzir os jovens a
praticar o homossexualismo, de induzir os jovens
realmente nesse sentido. DizV.S' que quem des
gasta essa situação são mais os travestis. Isso
eu não entendi direito.

O SR.JOÃO ANTÔNIODE SOUZAMASCARE
NHAS- Perdão, não creio que tenha usado esse
verbo em momento algum.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- O que mais desgasta a figura do homossexual
sãoos travestis?

O SR.JOÃO ANTÔNIODE SOUZAMASCARE
NHAS- Perdão, não foi isso. Eu disse o seguinte:
Muitas vezes, na imprensa, vemos o estabeleci
mento de uma falsa sinonímia entre o homos
sexual e o travesti-prostituto. Na imprensa, em
geral, não dizem prostituto, que é a principal ca
racterística dele. Não é o fato de se vestirem como
mulher - a principal é esta, a outra é secundária
- que estabelece uma sinonímia entre o travesti
prostituto, repito, e o homossexual. Vou dar um
exemplo. O Jornal do Bral, um dos jornais
mais respeitados do País-e com isso de maneira
alguma quero dizer que o Jornal do BraU seja
mais preconceituoso que os outros, não, é igual
- publicou uma notícia assim: "Homossexual fur
ta imagens sacras". Então, noticiavam em Minas
Gerais, um delinqüente, um ladrão havia furtado
imagens sacras. Mas, pergunto eu, o que tem
a homossexualidade com a imagem sacra? Nada.
Agora, vejam - e por isso é que digo, V. Ex"s
não se dão conta assim, por que não são os estig
matizados - nenhuma notícia no Jornal do Bra
..ou em qualquer outro jornal, vem assim: "Hete
rossexual furta imagens sacras" ou "Heterosse
xual assalta banco". Não.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
-Apenas para complementar. Segundo entendi,
parece-me que divide em três classes: são os ho
mossexuais educados, comedidos, são os gays,
que fazem o trabalho mais de perturbação, de
escândalos perante a sociedade, e são também
os travestis. Quanto ao problema de constar ou
não na Constituição, isso vamos debater aqui.
Meu ponto de vistaainda não está firmado nesse
sentido.

O SR.JOÃO ANTÔNIODE SOUZAMAsCARE
NHAS- Permita-me. Compreendo que o proce
dimento de certos homossexuais fira até o bom
gosto - já nem digo outra palavra, bom gosto,
repito - de V.Ex", e lhe dou toda razão. Só peço
a atenção de V. Ex", para o seguinte: o procedi
mento de muitos heterossexuais deve ferir tam
bém o bom gosto de V.Ex" O procedimento que
esses moços ou essas moças têm é lamentável.
Eles não o têm por serem homossexuais, como
o procedimento indesejável, anti-social dos hete
rossexuais assim o é não por serem eles heteros
sexuais.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Con
cedo a palavra à Constituinte Dirce Tutu Quadros.

A SRA. CONSmUlNTE DIRCE TUTU QUA
DROS -Acabei de chegar da Holanda. Sou uma
representante do povo que acredita que quanto
mais livre a sociedade, mais sadia ela será, e que
realmente todos os cidadãos são iguais. Nunca
deixei de conviver com um homossexual ou nun-

ca me afastei de um homossexual de forma algu
ma. Todo ser humano para mim é igual. Agora,
naturalmente, tenho as minhas preocupações,
não só como representante do povo, mas como
mãe de família, mãe de seis filhos. V. S' pode
contar com o meu apoio irrestrito em todas as
formas possíveis. Já dei minha adesão a V. S'
ontem. Mas existem certas coisas que eu gostaria
de esclarecer aqui, mesmo que pareçam um pou
co desagradáveis. Por exemplo, eu gostaria de
apresentar um projeto de opção de controle à
natalidade. Esse projeto naturalmente vai incluir
um projeto de educação sexual nas escolas etc.
Só daí, por esse princípio, eu gostaria de formular
perguntas. Por exemplo, a minha preocupação
em relação aos meus filhos se estende pura e
simplesmente em razão do fato de que eu gostaria
que eles tivessem filhos e da preocupação das
conseqüências que o homossexualismo está tra
zendo no momento - a Aids e uma série de
outros efeitos. Gostaria de saber a sua opinião,
por mais chocante que seja, quanto à educação
sexual etc. Poderá parecer estranho, mas gostaria
de saber, por exemplo: o homossexual é um cida
dão realizado, ou ele gostaria de não ser homos
sexual? Pergunto isso para saber se vale a pena
colocar uma proposta, na parte de educação, para
se prevenir o homossexualismo. Repito, homos
sexualismo não me ofende de forma alguma. Ca
da um, na minha opinião, se realiza sexualmente
como bem entende. Mas nós representantes do
povo, temos de nos informar da melhor maneira
possível.

O SR.JOÃO ANTÔNIODE SOUZAMASCARE
NHAS - Deputada Dirce Tutu Quadros, V. Ex"
conseguiu fazer com que tivesse a seu respeito
uma idéia melhor do que a que já possuía. Fico
muito satisfeito com essa pergunta e me parece
muito fácil respondê-Ia. Sou homossexual e sou
um sujeito plenamente realizado. Posso parecer
o que dizem na gíria: "careta". Mas eu me consi
dero um homem feliz, coisa que muitos homos
sexuais e heterossexuais não se consideram. Ago
ra, continuando a resposta, acho que há homos
sexuais infelizes. Há homossexuais infelizes pela
sua homossexualidade, porque eles introjetaram
esse sentimento de culpa e vivem totalmente an
gustiados. É lamentável! Posso dizer muito bem,
lamento ter que falar na minha experiência pes
soal. Quando jovem, isso já faz muitos anos 
tenho 59 anos - eu era extremamente infeliz,
e isso contribuiu muito para a minha atual atitude
de ativista gay. Era por que eu nasci numa família
de classe média, meus pais eram muito felizes,
tinham um relacionamento muito bom. Fui bom
estudante, sempre dei conta das minhas ativida
des, sempre fui sincero, leal, veraz, enfim, essas
coisas todas que esperamos de um cidadão, mes
mo um cidadão em formação, como era eu na
quela época. Entretanto, minha adolescência foi
triste, porque, naquela época, eu introjetava os
preconceitos que tinham meus pais e a pequena
tas, no Rio Grande do Sul. Depois, quando me
dei conta daquelas coisas, quando vi que aquilo
não havia razão de ser passei a me aceitar. Há
uma coisa que aqui no Brasil é muito comum,
e é muito triste. É um jogo muito cínico, daquele
tipo: "Você faz que se esconde, e eu faço, que
não vejo". Quer dizer, fica pendendo sobre a cabe
ça do homossexual não assumido uma espada
de Dâmocles. A qualquer momento, ele sente o

outro dizer: "Olha que eu cont~ Olha que eu
conto. Olha que eu conto".

Os que fazem parte desse jogo realmente são
pessoas infelizes. Não sei se respondi à pergunta
de V.Ex"

A SRA. CONSmUlNTE DIRCE TUTU QUA
DROS - Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Viana.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ VIANA-Sr. Pre
sidente, apesar de o Conselho Federal de Medi
cina afirmar que não é doença, eu acredito que
o homossexualismo seja doença. Gostaria de di
zer também que sou evangélico. ABíblia Sagrada,
que é o livro dos livros e o lívro por excelência,
condena radicalmente esse ato. Também me pa
rece que essa prática fere a moral da família e
da sociedade. Como disse o nosso companheiro,
homossexual nunca me prejudicou. Sou um ho
mem democrata, defendo os direitos individuais
e da liberdade, acho que todo cidadão tem direito
à vida e à liberdade. Mas se eu tivesse um filho
assim - graças a Deus, até hoje não tive filhos
assim - procuraria fazer tudo, procuraria um tra
tamento para que não acontecesse isso. Isso me
parece ferir a moral da família e da sociedade.
Acredito que seja uma enfermidade, urna doença.
Apesar, repito, de o Conselho Federal de Medicina
dizer que não é doença, parece-me que é doença.
Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO ANTÔNIODE SOUZAMASCARE
NHAS- Agradeço muito as intervenções e peço
licença para ler um pequeno trecho de Sua Santi
dade o Papa João Paulo 11. Foi publicado no Jor
nal do BrasU do dia 16 de junho de 1984, relatan
do a visita do Sumo Pontífice ao País. Diz:

"Além de advertir que, o "amor egoísta entre
um homem e uma mulher," sem visar à procria
ção e a um compromisso a longo prazo, ameaça
a santidade da família cristã," o Papa afirmou que,
"de acordo com a tradição católica, o celibato
é um compromisso assumido pelo Papa, o resul
tado de uma decisão madura."

Digo Sua Santidade, o Papa, porque sou de
uma família católica, sempre acostumada a res
peitar e a viver a religião cristã, religião da qual
se desprenderam algumas outras, como a de V.
Ex" Então, vemos que Sua Santidade considera
condenável todo ato sexual, mesmo entre cônju
ges, quando esse nãovise à procriação. Não tenho
mais nada a dizer. Sua Santidade é realmente
a autoridade máxima no assunto.

Quando à questão de V. Ex"considerar o ho
mossexualismo doença, não sei qual é a sua for
mação profissional. Provavelmente V. Ex" não é
médico. Não posso debater com V. Ex' sobre se
realmente deve ser considerada doença ou não,
porque esse é um assunto médico. Entretanto,
vemos o pensamento dos mais habilitados do
País - porque isso foi numa sessão plenária,
e essa nossa campanha levou três anos e meio.
Foi depois de consultados os vários Conselhos
Regionais. Essa atitude não foi a primeira. Antes
do Brasil, fizeram exatamente isso os Govemos
da Noruega, da Suécia, da Dinamarca e da Finlân
dia, países altamente industrializados, com alto
nível cultural. Os Estados Unidos também, em
1973, como falei, depois de amplo debate, chega
ram a essa conclusão. Se V.Ex' se encontra no
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campo contrário a todos esses homens de ciên
cia, acho que é um direito de V. Ex" Agora 
digo a V. Ex" na minha humildade - acho que
não Ienho tamancos para ir contra essa gente
toda, ainda mais que acredito que eles estão cer
tos também. Muito obrigado. (Palmas.)

O 'SR.CONSTITUINTEJOSÉ VIANA - Quero
dizer que nunca os homossexuais me fizeram mal.
Respeito os ideais, os pensamentos das pessoas.
Só tem uma coisa: parece-me que o homosse
xualismo, repito, fere a moral da família e da socie
dade. inclusive é condenado pela doutrina bíblica.
Desde o tempo do Apóstolo São Paulo, sempre
houve essa condenação.

O :5R. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Indaga
ção de uma participante não Constituinte, Sr' Nilse
Gomes de Souza, Assessora Técnica do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, do Ministério
da Justiça:

Como V.S' faria uma correlação entre as violên
cias físicas e sexuais vividas pelas mulheres, nas
relações domésticas ou públicas, e as vivenciadas
pelos homossexuais no seu cotidiano, sendo tanto
as mulheres, quanto os homossexuais vitimas de
preconceitos e de discriminação de uma socie
dade machista e patriarcal. O que deveria constar
na Constituição para coibir essas violências?

O SR. JOÃO ANTÔNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS- Acho que a própria pergunta já é uma
resposta. Realmente, essas violências, tanto em
relação às mulheres, como em relação aos ho
mens, decorrem do machismo, o que é lamen
tável. No meu modo de entender, na Constituição,
o que se pode fazer é o que estamos reivindi
cando, ou seja, discriminação em relação a sexo,
quejá existe e muito certamente vai ser reiterada,
com toda justiça, e também a proibição de discri
minação por orientação sexual. Evidentemente
esse é o primeiro passo, todos sabemos, e inclu
sive já falei sobre esse ponto, tanto que, se não
fosse assim, não haveria no Brasil discriminação
em relação ao negro, nem em relação à mulher.
Em várias Constituições isso já ocorre, já vem
lá escrito, já existe. Isso é muito importante, por
que é um primeiro passo. Hoje, por exemplo, te
mos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
conquista muito recente, que nem seria imagi
nável se não houvesse essa proibição, ao menos
do ponto de vista jurídico, de discriminação em
relação à mulher.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Dr, João Antônio de Souza Mascarenhas, muita
satisfação. Também comungo de um sentimento
de profundo respeito e até certo ponto, de pesar,
quando vejo um semelhante meu envolvido num
problema dessa natureza. Como ser humano, eu
respeito, amo meu semelhante e, até certo ponto,
como cristão, entristece-me vê-lo em tal situação,
em que pese o respeito que cada um tem pela
pessoa humana em seus aspectos intrinsecos.

Vale 'a pena dizer-lhe que sinto que o homos
sexual deve ter, como qualquer outra pessoa, o
direito à sua liberdade. Ele é-um ser livre, com
as SUJaS responsabilidades, e, dentro das implica
ções que a lei, tanto dos homens, como de Deus,
venha estabelecer sobre si, ele precisa exercer
o seu direito livremente.

Então, quando nossa atual Constituição, em
seu § lodo art. 153, diz que "todos são iguais
perante a lei, sem distinção de sexo, raça e tudo
e mais", creio que está envolvido aí esse direito
também do homossexual. Observamos todas es
sas expectativas no mundo. Nos Estados Unidos,
dez por cento da população são homossexuais.
No Brasil, não sei se chega a cinco por cento.

à SR.JOÃO ANTÔNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Deve ser muito mais, acho que uns
vinte por cento no mínimo.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Em tomo disso. Mas vemos isso com certo pesar,
porque cremos que, na dignidade das recupe
rações, de que falou o Deputado José Viana, de
víamos lutar com todas as forças, com o objetivo
de soerguer, nosso semelhante, porque, pelo que
V. S' falou, muitas vezes, trata-se de um jovem
criado com aquele amor, com aquele carinho em
casa, mas surgem certos problemas na sua vida,
certos traumas. Eu mesmo tenho pessoas ami
gas, conhecidas, a quem estimo, que são homos
sexuais. E tenho por essas pessoas, poderia dizer
até, profunda compaixão, porque são meus seme
lhantes. E eu os amo, porque Cristo ama a todos,
mas não posso compartilhar do mesmo senti
mento de uma liberação total, em termos do sexo,
como Deus os criou: homem e mulher.

Parece-me que sempre há certa expectativa de
uma influência má sobre as pessoas, uma força
má que as induziu, que as levou e as leva a essa
prática, por que, no princípio, Deus não estabe
leceu ninguém com uma situação desse tipo. Ou
é homem ou é mulher. Então, essa formação
congênita, em que pese aos trabalhos médicos
que há a esse respeito, às verificações desse tipo
que V. S' citou, realmente, é um problema um
tanto complexo. Reservo-me o direito, humana
mente falando, de me sentir pesaroso por isto,
ao mesmo tempo em que desejo assegurar ao
homossexual a sua vida livre na sociedade, como
um ser responsável, que um dia terá de prestar
contas diante de Deus de seus atos, como todos
nós.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO ANTÔNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Constituinte Eliel Rodrigues, agradeço
a intervenção de V. Ex" Só acho que houve um
pequeno desenfoque do ponto. Agradeço as suas
palavras, por ver o seu tom de solidariedade hu
mana. Agora, queria lembrar que não pretende
mos que a Constituição Federal diga: "Tenham
relacionamentos homossexuais, aproveitem as
relações homossexuais." Não é isso. Achamos
que todas as pessoas devem continuar tendo o
direito de não considerar aquelas as mais praze
rosas e até mesmo não gostar delas. Podem ter
até-como disse V.Ex", para usar o termo empre
gado por V. Ex" - compaixão, Muito bem. Por
exemplo, se V. Ex" tem compaixão em relação
a mim, eu agradeço a grandeza de sua alma,
mas não me diz nada. Realmente, dispenso-a,
porque não preciso dela. Mas vejo em V. Ex' a
intenção melhor possível. O que pleiteamos, no
entanto, não é que a Constituição diga: Tenham
relações homossexuais. Essa discriminação. Sr.
Constituinte, é porque muitas pessoas perdem
o emprego, perdem o afeto da família, perdem
a consideração dosoutros, no momento em que
descobrem que elas são homossexuais. Vejamos,
se V. Ex'tem um relacionamento muito bom co-

migo, digamos, por exemplo, no momento em
que V.Ex' sabe que sou homossexual, esse rela
cionamento muda. É justamente isso que pedi
mos; que não haja discriminação, e não que haja
um estímulo à homossexualll:lade. Não. Isso seria
absurdo. Devemos lembrar que há, inclusive 
vamos dizer, V.Ex" 'ão políticos - entre os políti
cos, homossexuais, como os há em todos os seg
mentos da sociedade, e alguns do mais alto vãlor.
Entretanto, eles vivem angustiados com a possibi
lidade de serem apanhados em flagrante. f?ltã.o,.
isso prejudica seus desempenhos. Evidentemen
te, eles poderiam. ser muito maís'pleriOS se sou
bessem que"nãoseriá possi!rqtie'âIguém viesse
lançar-lhes naocara sua orientação sexual, sendo
isso rnotívo de uma capltls diminutio.

Então, é isso. Não pedimos a V. Ex" nem aos
outros quE! estimulem a hornossexualídade, ape
nas que uma pessoa não seja prejudicada pelo
fato do que fazem dois adultos entre quatro pare
des, sem vi.olência ao fecharem a porta, tendo
ambos prazer. Muito obrigado. (Palmas.)

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

A SR' CONsmUfNT.E,LÚCIA BRAGA - Gos
taria de parabenizar o'il~e expositor pela cora
gem de sua proposta, n~ soeíedede discrimi
natória, em que o preconceito contra o homos
sexual, é forte, evidente e aberta

Queria endossar, em princípio, as palavras da
colega Dirce Tutu Quadros, quando ela se refere
a essa preocupação dos filhos nas escolas, e per
guntaria ao ilustre expositor. Por que o termo
"orientação sexual"? A meu ver, é uma colocação
muito abrangente. Daria margem a que um pro
fessor homossexual, por exemplo, induzisse até
os jovens ao homossexualismo. Por que não o
termo comportamento homossexual, por exem
plo? Gostaria de um esclarecimento a esse res
peito.

Quero também dizer, de antemão, que não te
nho preconceito contra o homossexualismo, mui
to ao contrário.:

O SR.JOÃO ANTÓNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Agradeço à Constituinte Lúcia Braga
as palavras de apoio e solidariedade. Se bem en
tendi, V. Ex" fez duas perguntas. Uma é sobre
a expressão "orientação sexual". Pessoalmente,
também não gosto muito dela. Entretanto, temos
que usar os termos que são empregados usual
mente pelas partes competentes, habilitadas a
tanto. É essa a expressão usada em Antropologia
e também em Direito. Na legislação de vários
países é usada quando querem referir-se ao con
junto heterossexualidade, homossexualidade e
bissexualidade, usam a expressão "orientação se
xual". Temos assim, no projeto de lei do Canadá,
de que falei, na lei de Quebec de Ontário, temos
também na Noruega. A maior parte da literatura
que existe sobre o assunto é em língua inglesa,
e todas elas consagram esse termo. Foi até distri
buida, creio, a V.Ex" também, uma carta, e pedi
mos justamente por isso. Pedimos de um modo
mais determinado, porque, como dissemos aqui,
o Prof. Hélio Santos apresentou um projeto, que
foi aprovado pela Comissão de Estudos Constitu
cionais, em que ele pretendia proteger os homos
sexuais e, entretanto, usou a expressão "particu
laridade social", o que foi uma pena, porque é
muito vaga, demasiado ampla. Então, procura
mos o Diretor do Curso de Antropolt:?gia de mais
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renome hoje no Brasil,que é o do Museu Nacional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele
teve a gentileza de nos dar um depoimento dízen
do que realmente considerava a expressão mais
adequada "orientação sexual".

A outra parte da observação da ilustre Constí
tuinte foi a questão do ensino, ou seja, um profes
sor homossexual induzir os alunos à homosse
xualidade.

Deputada, se um professor homossexual deve
induzirum aluno à homossexualidade, eu pergun
taria: e por que o professor heterossexual não
deve induzir as alunas a terem com ele práticas
heterossexuais? Sei que V.Ex' é uma mulher inteli
gente e esclarecida, mas, apesar disso, há o peso
do preconceito. Realmente, as pessoas são leva
das a pensarque o homossexual tem uma sexuali
dade exacerbada, que ele quer ter relações ho
mossexuais seja lá com quem for.

A SRA. CONSTITUINTE LUCIA BRAGA - Eu
queria dizer ao ilustre expositor que não é no
sentido dele querer ter prática sexual com o aluno.
É no sentido de, com essa expressão "orientação
sexual", abrir-se um leque muito maior, no que
se refere a uma orientação dirigida. Não seria
uma prática homossexual com ele. Seria uma
indução. Sabe V. S" a força que um mestre tem
diante de um aluno. Se ele é homossexual, se
a Constituição fala em "orientação sexual", acho
que também pode ser levado um aspecto didático
de querer orientar o seu ensino na prática do
homossexualismo. Não seria que ele quisesse
corromper, porque, realmente, também ocorre
com o heterossexual querer corromper sua aluna,
se o professor não tiver uma ética, claro. Mas
digo assim: na hora em que se abre esse leque,
essa perspectiva, orientação sexual, ele poderá
querer dirigir o seu ensino de orientação sexual
no sentido do homossexualismo. Acho que have
rá um risco. Nossa preocupação, como mãe, seria
a de nosso fdho ainda adolescente tender para
o homossexualismo, induzido pelo mestre, pela
força que o professor tem diante do aluno. Era
esta a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Como
Presidente e, por isso mesmo, por essa condição
de orientador do debate, acho que poderia fazer
uma intervenção, se me for permitido pela Consti
tuinte Lúcia Braga e pelo Dr. João Antônio. Pare
ce-me que a questão levantada é uma questão
legitima de semântica. A Constituinte Lúcia Braga
não contesta a fixação na Constituição da lndíscrí
minação sexual em relação aos homossexuais,
tanto que propôs uma alternativa à "orientação".
Por que não comportamento sexual? E eu acres
centaria: por que não homossexual?

ASR"CONSTITUlI'ITE LÚCIA BRAGA - Aí se
ria comportamento homossexual.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Já não
seria também uma forma de preconceito omitir,
através de um eufemismo, a homossexualidade?

O SR.JOÃO ANTÓNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Acho que aí o melhor seria a pessoa
usar uma expressão internacionalmente empre
gada, porque haveria facilidade, assim, de um en
tendimento melhor. Evidentemente, não haveria
um inconveniente muito grande - não sei 
porque falamos, escrevemos para nos comunicar,
para que as pessoas nos entendam, e as palavras
significam um código. Essa expressão, por ser

utilizada na legislação de vários países e empre
gada com mais freqüência nas Ciências Sociais,
parece-me ser a mais apropriada. Pediria licença
para fazer uma pequena observação em relação
ao que disse a ilustre Constituinte. Concordo intei
ramente com V.Ex" nessa hipótese e acrescento:
eu seria o primeiro a procurar a punição desse
professor. Agora, devo lembrar que a discrimi
nação por orientação sexual não quer dizer que
o homossexual ficaria com liberdade de fazer o
que quisesse. Não. Assim como há proibição de
discriminação, já na atual Constituição, em rela
ção à mulher, vamos dizer, se a mulher é uma
ladra, uma assassina, deve ir para a cadeia Não
vamos dizer que se está discriminando porque
ela é mulher, que não se pode discriminar a mu
lher. Não, é que ela aí cometeu um delito. Seria
o caso de corrupção de menor. Isso não viria
cobrir a pessoa. Como disse ao Exmo. Sr. Consti
tuinte, isso viria assegurar os direitos, no que se
refere àquelas injustiças: despedida de emprego,
a pessoa ser despejada da moradia, ser posta
fora da escola. Agora, eu seria o primeiro, se,
por exemplo, num canto, eu visse dois homos
sexuais tendo relações, a achar que V.Ex" deve
riam mandar prendê-los. Aqui não é lugar para
um negócio desses. Isso tanto na homossexua
lidade, como na heterossexualidade. Também, se
fosse uma mulher e um homem tendo re/aciona
mento heterossexual, creio que V.Ex's deveriam
prendê-los. Isso não é levar ao absurdo. Temos
de enquadrar no contexto geral. O direito de não
ser discriminado não significa impunidade. Ao
contrário, isso até virá dar aos homossexuais, en
tendo, um sentimento de maior responsabilidade,
porque eles não são parias, têm direitos. Mas,
quem tem direito,tem necessariamente um dever.
E a outra face da moeda.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - V.
Ex" me permite maís um aparte, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
tem a palavra.

A SR"CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Que
ro dizer a V.S" que, secundada pelo Constituinte
Presidente Antonio Mariz, fomos além, adotamos
até mais. Mas gostaríamos que V.S" concordasse
conosco nesse sentido de explicitar melhor, de
assumir. Assumir talvez de maneira mais vasta
e explícita. Em vez de deixar um termo vago,
"orientação sexual", por que não "comportamen
to homossexual? Seria esta a proposta.

O SR.JOÃO ANTÓNIO DE SOUZAMASCARE
NHAS - Perdão. Vou dizer a V. Ex" uma coisa
diferente. Vou falar de um livro publicado nos
Estados Unidos há 10 ou 15 anos, que se chama
"A Igreja e o Homossexual", Esse livro, ao qu~

eu saiba, não foi traduzido para o português. E
de um padre jesuíta, John Mac Millan. Ele é ho
mossexual e, no entanto, é casto. O livro teve
o imprimátur do superior dos jesuítas, na época,
o Padre Arupe, o Papa Negro, como é chamado.
Daí a distinção, porque a Igreja- e peço perdão
a V. Ex", porque não conheço a sua Igreja, íníeliz
mente, falo da minha Igreja,a IgrejaCatólicaApos·
tólica Romana, em que fui criado - distingue
entre a homossexualidade e o ato homossexual.
Não é considerado pecado ser homossexual. É
considerado pecado, para a Igreja Católica Apos
tólica Romana, o ato homossexual. Se V.Ex" falas
se no homossexual, aíestaria implícitoaquele que,

apesar de ser homossexual, não-tem prática ho
mossexual, não tem comportamento homosse
xual, e os há.

O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte LuizSalomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, Sr"' e Srs. Constituintes, nobre expo
sitor, gostaria de dizer inicialmente que não sou
homossexual, pelo menos por enquanto. Pode
ser que um dia venha a ser, não sei. Mas tenho
compromissos com grupos homossexuais do Rio
de Janeiro de defender a sua causa e até me
sinto um tanto inadimplente, porquanto os traba
lhos nesta Casa nos têm absorvido muito e sequer
tenho respondido às solicitações que me vêm
desses grupos do Rio de Janeiro. E tenho com
promisso com esses cidadãos basicamente por
que estou empenhado na democracia. Não sei
se esta questão foi abordada anteriormente 
imagino que sim-,mas acho que os democratas
têm o dever de lutar contra os preconceitos e
a discriminação sob quaisquer formas. Nesse sen
tido, o que é fundamental na nova Constituição
é reconhecer a homossexualidade como um fato
natural, como um fato ainda não muito bem expli
cado, não muito bem conhecido que, por isso
mesmo, por conta dessa Ignorância social, con
duz a explicações verdadeiramente absurdas, co
mo por exemplo, a tentativa de dar explicações
de natureza fisiológica como uma doença, nessa
interpretação verdadeiramente absurda que con
duziu, em certos momentos exacerbados da His
tória, à discriminação extrema do nazismo, com
o isolamento em campos de concentração, com
a chacina de homossexuais. Essa questão é parti
cularmente grave, no momento em que há uma
histeria coletiva com relação a essa doença que
vem apavorando a todos - a AIDS - e que
particularmente estigmatiza os homossexuais. Há
tentativa de explicações psicológicas também ain
da insuficientes, a despeito do esforço de investi
gação de tantos cientistas, no intuito de caracte
rizar bem essa questão. O que me parece, como
Constituintes, é que devemos preservar, sobre
tudo nesta Comissão, tão importante, a questão
da liberdade de opções, sem preconceitos, até
porque a luta dos homossexuais no Brasil esta
apenas engatinhando. É muito recente. Só recen
temente os homossexuais se organizaram e con
quistaram as suas primeiras vitórias, mas ainda
há uma longa estrada, inúmeros obstáculos a ven
cer, para atingirmos situações parecidas com as
de outros países. Agora me recordo de noticiário
recente sobre a Suécia, onde há projetos de lei
permitindo que a herança seja legada a um par
ceiro homossexual, o que já é um reconhecimen
to quase que pleno das relações homossexuais
ao mesmo níveldas relações heterossexuais. Com
essas considerações, gostaria de indagar ao ilus
tre conferencista se a proposição do Triãngulo
Rosa é considerada suficiente, isto é, se basta
incluir no art. 153, § 1°, como propõe, a questão
da não-discriminação do cidadão por sua orienta
ção sexual. Na Subcomissão em que sou titular,
a da Ordem Econômica, tivemos uma separação
em relação à Constituição vigente dos direitos
sociais e dos direitos econômicos. Mas tive opor
tunidade de apresentar sugestão de norma consti
tucional, na parte referente aos princípios da oro
dem social, no sentido de vedar, de proibir a discri
minação do salário, da remuneração em função
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da idade, do sexo, do estado civil, enfim, de todos
os elementos que servem para os patrões díscrí
minarem os seus empregados. Gostaria de per
guntaI' ao ilustre conferencista se, na avaliação
do Movimento que aqui representa, esta propo
sição do art. 153, § l° da Constituição vigente
seria suficiente, ou se há outras partes da Consti
tuição que careceriam de consideração especial
dessa questão da orientação sexual. O ilustre con
ferencista e sua entidade já deve ter apresentado
sugestões de normas constitucionais, mas, se não
teve oportunidade de fazê-lo eu, com muito gosto,
e outros Constituintes que têm esse pensamento
democrático, esse pensamento antipreconceituo
so, estaríamos dispostos a patrocinar emendas
tendentes a eliminar essa fórmula odiosa de dis
criminação dos cidadãos. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR.JOÃO ANTÔNIO DESOUZAMASCARE
NHAS- Agradeço muito a intervenção ao ilustre
Constituinte Luiz Salomão. Foi muito bom, por
que me deu oportunidade de prestar um esclare
cimento. Realmente, consideramos que, na Cons
tituint,e, nossa reivindicação básica e única é de
proibição, de expressa discriminação por orienta
ção sexual, Mas não consideramos que isso seja
suficiElnte, não tanto que, por exemplo, se fosse
assim, já na Constituição vigente, como em várias
outras que a antecederam, há a proibição em
razão de cor, raça, sexo e, entretanto, continuam
as meíores iniqüidades, como se vê diariamente.
Mas consideramos que esse será o nosso primeiro
passo. Peço licença para citar rapidamente nossas
reivindicações básicas. Esta em relação à Consti
tuição - as que lerei em seguida, que são em
número de nove, estão aqui reduzidas e se refe
rem à legislação ordinária. "A legítima defesa da
honra só poderá ser invocada em questão de peri
go iminente de vida."

V. I::x-' poderão perguntar: mas o que os ho
mossexuaís têm com isso? Achamos que, para
V. Ex", é muito importante, por motivos óbvios,
que não precisamos explicar, mas, para os ho
mossexuais, tem muita importância, porque há
inúmeros casos de latrocínios, em que os ladrões
são absolvidos por causa disto. Explico. Um ho
rnossexual conhece um outro, ou, às vezes até
nem é, é heterossexual, e o leva para casa, preten
dendo ter com ele um relacionamento homos
sexual. O outro, o que pretende realmente é rou
bar esse homossexual. Quando encontra resistên
cia, é comum ele matar o homossexual. Muitas
vezes, já chega ali com essa intenção. O triste
da história é que, em virtude dos preconceitos
que existem, a família da vitima, em geral, resolve
nem contratar um advogado para acompanhar
a questão, para a coisa ficar tão abafada quanto
possível. E o bandido, o assassino, o criminoso,
o homicida, vem com a história de que tinha ido
ali para ter um relacionamento homossexual, é
verdade, mas no qual ele desempenharia o papel
ativo e que, entretanto, quando lá chegaram, a
VÍtimEI tinha pretendido que ele também desem
penhasse esse papel passivo, que aquilo, para
ele, era algo inconcebível, mancharia a sua honra.
Então, ele se tinha visto forçado a eliminar aquele
que tinha passado a ser seu adversário.

Esta é uma das nossas reivindicações. Outra
diz respeito ao atentado ao pudor. Achamos que,
independentemente de sexo ou orientação sexual

, dos aqentes, não deverá ser considerado atentado

ao pudor, à moral e aos bons costumes o procedi
mento daqueles que, para a prática de atos se
xuais, procura lugares escuros e de pouco movi
mento, bem como o interior de veículos automo
tores. Explico a V. Ex'" - e o caso não é só
do relacionamento homossexual, mas heteros
sexual também - digamos, um homem que tra
balha na construção civil, uma mulher que é em
pregada doméstica. Eles se amam, têm vontade
de ter relacionamento, não têm dinheiro para ir
a um hotel ou a um motel, não têm apartamento
próprio, os empregadores não permitem que, no
local de trabalho, tenham um relacionamento he
terossexual no caso. Então, eles vão à praia, mais
ou menos 1 ou 2 horas da madrugada - digo
praia porque sou do Rio de Janeiro, são os termos
em que penso - e, lá pelas tantas, aparecem
dois PMScom uma lantema e dizem: "teje preso".
Aí, muitas vezes, eles violam a mulher, estrupram
na e tiram o dinheirinho que o homem tem. Ora,
que atentado ao pudor era aquele, em que eles
estavam num lugar deserto - às duas horas da
madrugada, ninguém está na praia - escuro,
em que de longe ninguém poderia ver nada? No
máximo se veriam dois vultos, não se teria idéia
alguma do procedimento deles. Quer dizer, há
uma noção, uma ampliação, que é altamente anti
social.

Essa seria uma das nossas reívmdlcaçôes. Ou
tras serão consideradas crimes em razão de discri
minação por orientação sexual, o trabalho: "Negar
a contratação de alguém, dificultar ou impedir
promoção, ou provocar, diretamente ou indireta
mente, a demissão, a rescisão contratual de pes
soas profissionalmente habilitadas ao desenvol
vimento das atividades".

Continuo respondendo ao ilustre Constituinte
Luiz Salomão, mas peço também para falar à
ilustre Constituinte Lúcia Braga. Terei que me re
portar a um caso pessoal meu. Em junho, devo
prestar concurso para Procurador. Provavelmente
não serei aprovado no concurso porque estou
aqui com V.Ex" e porque ontem estive na Comis
são das Minorias.E a "Folha de S. Paulo" publicou
matéria sobre isso. Enfim, é o suficiente. Entre
tanto, SI'" Constituinte, não é o meu comporta
mento homossexual intramuros, não é ato sexual,
Dificilmente eles admitirão, digamos, que eu te
nha o descoco de virante V.Ex"', no órgão maior,
mais importante hoje do Brasil, que é a Assem
bléia Nacional Constituinte, defender os meus di
reitos e do grupo ao qual pertenço. A questão
do trabalho é básica. E aqui peço a V. Ex" toda
a atenção, toda a sua consideração, todo o S<eU

carinho, se me permite.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO-Per·
mita-me que o aparteie, apenas para me referir
a esse ponto que V. S' acabou de mencionar;
o fato de que há um dispositivo da Constituição
vigente que impede a discriminação por sexo,
na questão do trabalho. É minha intenção ernen
dar minha própria sugestão, no sentido de incluir
a expressão proposta pela entidade que V.S· re-
presenta. -

O SR.JOÃO ANTÓNIODE SOUZAMASCARE·
NHAS - Exatamente. Porque há pessoas que
nos dizem: Para que vocês querem a inclusão
de orientação sexual, pois já fala em sexo? É a
mesma coisa. Não é. Sexo é o sexo biológico,
masculino, feminino. Vamos dizer, Roberta Close,
por mais feminino que seja, por mais silicone

que use, por mais hormônios que tome, por mais
elegantes as roupas femininas que vista, conti
nuará sendo homem. E, mais ainda, parece que
ele não é transexual. O transexual é aquele que
faza mudança cirúrgica de sexo, que ele pretende
que seja de sexo, mas não é. Digamos, um ho
mem que quer passar por mulher, transexual
masculino, para feminino, aí se faz castrar, faz
construir um arremedo de vagina, usa silicone
para as mamas, para as ancas, mas continua um
homem, não consegue procriar, não consegue
amamentar, jamais conseguirá uma implantação
dos órgãos internos femininos, ou mesmo uma
transexual mulher para se passar para homem.
Poderá fazer o arremedo de um pênis. Esse pênis
nunca terá ereção, nunca poderá ejacular. Ela
jamais poderá conseguir testículo. Quer dizer, por
mais que, do ponto da aparência exterior, conti
nuem parecendo do sexo oposto, realmente não
são, porque gêneros só existem dois: masculino
e feminino. Aquestão da orientação sexual é mui
to importante, porque abrange, beneficia um glU
po que, por enquanto, não está protegido na
Constituição. Na questão do ensino, propomos:

"Impedir ou dificultar o ingresso, perma
nência e normal acesso a qualquer estabele
cimento de ensino civil ou militar, seja em
relação ao pessoal docente, seja ao pessoal
discente."

Quanto aos filhos, colocar obstáculos à custó
dia de filhos, na hipótese de separação de cônju
ges. Esse é um caso muitas vezes dramático. Às
vezes, em um casal, um homossexual, têm filhos
etc. Num determinado momento, resolvem sepa
rar-se. Pode ser que, no caso, o heterossexual
seja a pessoa que tenha menos condições fínan
ceíras, menos idoneidade moral, menos capaci
dade efetiva de cuidar dos filhos. Entretanto, a
custódia é dada ao não-homossexual, embora o
outro esteja muito ligado aos filhos afetivamente.
Aí é uma discriminação. Por quê? Porque eles
dizem que o homossexual não tem idoneidade
moral. Há prejuízo dos filhos, que não são consul
tados. É uma coisa automática. Essa é uma hipó
tese em que a custódia não pode e não deve
ser dada indiscriminadamente. Deverá ser estu
dado caso por caso. Não deve ser considerado
um empecilho, um impedimento a orientação se
xual do cônjuge.

"Recusar-a venda de mercadorias ou a presta
ção de serviços, locação ou venda de imóveis,
intemação em hospitais, alojamento em hotéis
ou similares, atendimento em bares, restaurantes
e em estabelecimentos de diversão."

"Insultos: publicamente ameaçar, menos
prezar, insultar, demonstrar ódio ou perseguir
alguém com palavras, gestos ou outras for
mas de pressão."

Esses doi~ itens são verdadeiros e necessários,
mas constituem objetivos para mais tarde. Vale
notar o seguinte: são praticamente a tradução
de dois artigos - o 315-A e o 349-A do Código
Penal norueguês, que foram emendados para in
cluir isso em 1971.

"Chantagem: "Exercer qualquer tipo de coação
sob a ameaça de divulgação de aspectos íntimos
da vida particular de alguém".

"Midia: Ridicularizarpessoas, reais ou não,
mesmo a pretexto de simples comi cidade
em espetáculos de diversão, teatro, cinema,.
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rádio, imprensa ou de televisão, quer em pro
gramas normais, quer em anúncios publici
tários, contribuindo para reforçar estereóti
pos preconceituosos."

Como vêem V. Ex"', especialmente o Consti
tuinte Luiz Salomão, nossas reivindicações são
várias, mas se referem à lei ordinária, e achamos
que, no momento, devemos concentrar todos os
nossos esforços no sentido de conseguir de V.
Ex'5solidariedade para esse primeiro passo. Dado
o primeiro passo, essa legislação poderá ser qua
se como uma regulamentação do dispositivo
constitucional. A partir daí, teremos muito mais
forças para conseguir esses nossos objetivos.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
havendo mais debatedores inscritos, concedo a
palavra ao Dr.João Antônio para as suas conside
rações finais, se desejar fazê-Ias.

O SR.JOÃO ANTÓNIODE SOUZAMASCARE
NHAS- Peço desculpas aos Exm""Srs. Membros
desta Subcomissão por haver falado tanto, por
ter exigido tanto da paciência de V. Ex". Mais
uma vez,agradeçó a atenção que nos foidedicada
e apresento-lhes, reiterado agradecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Agra
deço ao Dr. João Antônio de Souza Mascarenhas
• participação na audiência pública desta Subco
missão, a contribuição que trouxe aos debates,
que são necessários à elaboração do texto consti
tucional, no capítulo que nos compete. A repre
8eJltação do Triângulo Rosa expôs os pontos de
vista de um segmento da sociedade que merece
o respeito desta Subcomissão, e os elementos
dediscussão, as informações, os elementos esta
~lIticos aqui tratados certamente pesarão nas de
c:ilIões que esta Subcomissão irá tomar, na forma
çIo do Capítulo dos Direitos e Garantias Indivi
cIulIis. f,gradeço a V.S', manifestando-Ihe a certe
za de que foi preciosa a contribuição trazida aqui
pelo representante do Triângulo Rosa. Muito obri-
gado.

Aaudiência pública continua. Ouviremos agora
o Or. José Geraldo de Sousa Júnior, Vice-Pre
lidente da Comissão de Justiça e paz da CNBB.
Peço ao Constituinte Darcy Pozza que acompanhe
o Dr, João Antôl)Ío,em nome desta Subcomissão.
(Pausa.)

Convido o Dr. José Geraldo de Souza Júnior
a tomar assento à Mesa, para que possamos pros
seguir em nossa audiência pública. (Pausa.)

O Dr,José Geraldo de Souza Júnior é Vice-Pre
sidente da Comissão de Justiça e paz da CNBB
e focalizará o tema "A Construção Social da Cida
dania: "Instrumentos de Participação Direta e de
Iniciativa Populares como Garantias da Cidada
nia".

Concedo a palavra ao Dr, José Geraldo de Sou
za Júnior para a sua exposição-

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- Sr. Presidente, Constituinte Antonio Mariz, Sr"
Vice-Presidente, Constituinte Lúcia Braga, Sr. Re
lator, Constituinte Darcy Pozza, Sr"5e Srs. Consti
tuintes. Na base desse tema que foi anunciado
aqui pelo Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas
considerações a propósito da constituição social
da cidadania e os instrumentos de participação
direta e de iniciativa populares como garantia da

. cidadania.

Segundo a abordaqem clássica de Marshall.
o desenvolvimento da cidadania, até o fim do
século XlX,pode ser compreendido, numa análise
mais histórica do que lógica, por meio de três
elementos que lhe seriam constitutivos: o civil,
o político e o social.

O elemento civil seria composto, nas palavras
de Marshall, dos direitos necessários à liberdade
individual, liberdade de ir e vir, liberdade de im
prensa, pensamento e fé, o direito à propriedade
e de concluir contratos válidos e o direito à justiça,
este último peculiarmente caracterizado pela sua
condição de direito assegurador e efírrnador dos
demais. Por elemento político, prossegue Mar
shall, pode-se entender o direito de participar no
exercício do poder político, como membro de
um organismo investido da autoridade política
ou como um eleitor dos membros de tal orga
nismo. E, como elemento social, a referência a
tudo o que vai desde o direito a um mínimo de
bem-estar econômico e segurança ao direito de
participar por completo na herança social e levar
a vida de um ser civilizado, de acordo com os
padrões que prevalecem na sociedade.

Reconhece Marshall, a partir de um esforço de
revisão histórica, especialmente da Inglaterra, pa
no de fundo dessa sua análise, que, embora a
construção de uma cidadania genuína e igual de
corresse de uma evolução que contrastasse o sta
tus como medida de desigualdade com a especi
ficação de direitos e deveres de conteúdo univer
sal, todo esse processo combinou os respectivos
elementos num sistema político fundado numa
estrutura de desigualdade social, combinando o
reconhecimento dos direitos correspondentes e
as possibilidades em que podiam ser usufruídos
na prática, na forma de uma cidadania regulada.

A cidadania é regulada no sentido de que o
espaço público que a atividade política geralmen
te instaura na sociedade circunscreve, por meio
de estratégias diversificadas de dominação, o pro
cesso de identificação social de setores dentro
da comunidade, para limitar-lhes o reconheci
mento de direitos ou para simplesmente excluí
los, como ouvimos há pouco.

Assim, sobre a noção de público da democracia
ateniense, equivalente a uma prática coletiva de
cidadãos que expressa ação política orientada por
valores reconhecidamente próprios de todos, é
negada a realidade de uma estrutura escravocrata,
como impossibilidade de acesso à plena cida
dania.

Nem faltôu a representação fundada em estra
tégia de dominação, que permitisse a Aristóteles,
armado da materialidade de seu mundo elaborar
uma hermenêutica justificadora do lugar e do
tempo de sua classe, por meio de uma explicação
da divisão dos homens e seres livres e escravos,
de modo que o senhor pudesse atribuir ao escravo
a sua servidão como utilidade e justiça decorrente
da natureza das coisas.

Por isso que João Mangabeira - que honrou
este Parlamento - numa extrapolação crítica do
esgotamento da fórmula individualista, denuncia
a representação formal do enunciado da Justiça,
contida na proposição romana do "dar a cada
um o que é seu". "Aplicada em toda a sua inteireza
- diz ele - a velha norma é o símbolo da descari
dade, num mundo de espoliadores e espoliados.
Porque, se a justiça consiste em dar a cada um
o que é seu, dê-se ao pobre a pobreza, ao mise
rável a miséria e ao desgraçado a desgraça, por-

que isso é deles. Nem era senão por isso que
ao escravo se dava a escravidão, que era o seu,
num sistema de produção em que aquela fórmula
se criou,"

A recusa à identidade social por meio de meca
nismo de destituição de direitos de cidadania ou
de discriminação segundo estereótipos de crímí
nalidade de minorias segue a mesma lógica da
negação de papel político ou autonomia para gru
pos sociais, no espaço público que a política ins
taura

É desse modo que se elaboram artifícios de
tutela, no sentido que o Direito Romano dava ao
conceito de plebe: aqueles desprovidos de cídada
nia e que se fazem representar por meio de outros
- estes, sim, cidadãos - encarregados de apre
sentar e defender direitos na cena pública, ou
como disse Benjamin Constant, em passagem
bastante esclarecedora: "Os direitos dos cidadãos
são a liberdade individual, a liberdade religiosa,
a liberdade Qeopinião, o usufruto da propriedade,
a garantia -contra-toda arbitrariedade"... Em nos
sas sociedades atuais, o nascimento no país e
a maturidade da idade não são suficientes para
coníeríqa todos os homens as qualidades próprias
ao exercício da cidadania. Aqueles que a pobreza
retém numa etema dependência e que condena
a trabalhos cotidianos não são pessoas esclare
cidas, conhecem os negócios públicos tanto
quanto uma criança. Não sabem pensar - esse
é um exemplo típico do pensador liberal do tempo
da construção desses direitos. E têm tanto inte
resse na prosperidade nacional quantos estran
geiros, pois não conhecem os elementos funda
mentais da economia nacional e s6 indiretamente
participam de suas vantagens. Não quero ser in
justo com as classes laboriosas. Não são menos
patriotas do que as outras. São capazes de atos
de heroísmo e de devotamento, tanto mais quan
do se sabe que não são recompensadas nem
pela fortuna, nem pela glória. Mas o patriotismo,
que dá coragem para morrer pelo seu país, é
uma coisa, e coisa bem diferente é ser capaz
de conhecer os seus próprios interesses. Assim,
a condição para ser um cidadão politicamente
reconhecido é o lazer, indispensável para aquisi
ção das luzes e a retidão do julgamento. Somente
a propriedade assegura o lazer e, portanto, s0

mente a propriedade toma os homens capazes
de direitos políticos.

Esta é a base da construção desta cidadania
que o Século XIXelaborou e que está aqui expres
sa, no pensamento de um de seus corifeus.

A compreensão das relações atuais entre a s0

ciedade civile o Estado tem acentuado a contra
dição reelaborada entre o homem, membro ima
ginário da sociedade de política e o homem imer
so no plano da realidade, onde se concretiza a
sua vida material, em exercício de cidadania. O
Estado, como pretensão mediadora "entre o ho
mem e sua liberdade", permanece ainda no sub
terfúgio regulador dos conflitos oriundos da diver
sificação de grupos de interesses e da heteroge
neidade de situações que a sociedade em expan
são faz eclodir. A prática constituinte tem sido
a arena da agudização dos vínculos entre o ho
mem e a sua cidadania e o espaço relevante para
a experiência de sua regulação.

Se o caso brasileiro pode prestar-se à ilustração,
as quatro Constituintes que tivemos dão uma
mostra da definição da cidadania, utilizando-se
o critério da representação. Na prática, diz Marilia



Assim, representação, liberdade e participação
têm sido a tônica das reivindicações democrá
ticas, que ampliaram a questão da cidadania, fa
zendo-a passar do plano político institucional ao
da sociedade como um todo. Quando se examina
o largo espectro das lutas populares, nos últimos
anos, pode-se observar que a novidade dessas
lutas se localiza em dois registros principais. Por
um lado, no registro político, a luta não é pela
tomada do poder identificado com o poder do
Estado, mas a luta pelo direito de se organizar
politicamente e de participar das decisões, rom
pendo a verticalidade hierárquica do poder autori
tário. Por outro lado, no registro social, observa-se
que as lutas não se concentram apenas na defesa
de certos direitos ou na sua conservação, mas
são lutas para conquistar o próprio direito à cida
dania e constituir-se como sujeito social, o que

Em segundo lugar, como exigência do estabe
lecimento de garantias individuais,sociais, econô
micas, políticas e culturais, cujas linhas gerais defi
nem o estado de direito onde vigorem pactos
a serem conservados e respeitados e o direito
à oposição. Nesse nível,a ênfase recai sobretudo
na defesa da independência e liberdade do Poder
Judiciário, a cidadania estando referida aos direi
tos e liberdades civis.

Em terceiro lugar, como exigência do estabele
cimento de um novo modelo econômico, desti
nado à redistribuição mais justa da renda nacio
nal, de tal modo que só se desfaça a excessiva
concentração da riqueza e seja modificada a poIf
tica social do Estado, mas, sobretudo, na exigên
cia de que as classes trabalhadoras possam-de
fender seus interesses e direitos tanto através dos
movimentos sociais, sindicais e de opinião públi
ca, quanto pela participação direta nas decisões
concernentes às condições de vida e de trabalho.

Neste nível,a cidadania surge como emergên
cia sócio-política dos trabalhadores (desde sem
pre excluídos de todas as práticas decisórias no
Brasil) e como questão de justiça social e econô
mica.

cia legal da repressão política do Estado. Esta
não é, certamente, uma situação apenas própria
do Brasil contemporâneo. Mas nele o importante
é que passa por uma reavaliação estratégica: a
diversidade passa a ser reivindicação enquanto
domínios coletivos, e se luta pelo seu reconhe
cimento no plano civil. Aíestão o debate, a publici
dade, os movimentos sociais, a coletivizarespaços
escondidos."

Numa abordagam que relaciona esses mes
mos elementos e que identifica os componentes
de conformismo e resistência, no âmbito da cultu
ra popular, do Brasil, Marilena Chauí situa três
níveis simultâneos e diferentes de lutas para a
conquista da cidadania:

"Em primeiro lugar, como exigência do estabe
lecimento de uma ordem legal de tipo demo
crático, na qual os cidadãos participam da vida
política através dos partidos políticos, da voz e
voto, implicando uma diminuição do raio de ação
do Poder Executivo em beneficio do Poder Legis
lativo ou dos Parlamentares. E a dramática luta
que todos viveram aqui bem recentemente, e ain
da vivem. Nesse nível, a cidadania está referida
ao direito da representação política, tanto como
direito a ser representado, como direito a ser re
presentante.

Garcia, "era cidadão quem tinha o direito de votar
nos seus Deputados à Constituinte. E o sistema
eleitoral adotado para isso, copiado do sistema
português, restringia bastante esse direito".

Referindo-se à Constituição de 1823, diz ela:
"A eleíção era indireta, feita através de quatro

escrutíneos: as freguesias elegiam os seus eleito
res compromissários; os compromissários esco
lhiam os eleitos paroquiais."

Em suma, nesse período, não podia votar a
massa de trabalhadores, que era a população es
crava, não podiam votar os menores de vinte e
três anos, não podiam votar as mulheres, não
podiam votar os analfabetos, os clérigos, as pra
ças. Podiam votar aqueles - e essa Constituição
é definida como a da mandioca - que dispu
sessem da renda da propriedade e por conse
guinte, a minoria branca proprietária que não ul
trapassaria cinquenta mil pessoas.

Da Velha República à Nova que aí está, am
pliou-se o limite regulado da cidadania pelo crité
rio que está sendo considerado, mantendo-se em
1891 a vedação do '{oto de menores de vinte
e um anos, até 1934 às mulheres, aos mendigos,
aos analfabetos, que só agora puderam votar. Eli
minou-se o sistema censitârio. Já não se exige,
como o fazia a Constituição de 1891, para ser
Senador, "rendimento anual por bens, indústria,
comércio ou empregos, a soma de oitocentos
mil réis." Entretanto, sabemos o custo de uma
eleição, ainda no nosso tempo.

Até aqui, tracei um quadro em que a cidadania,
no dizerde MarshaIIse expressa por um elemento,
ou seja, "o impacto de uma noção em rápido
desenvolvimento, o dos direitos da cidadania sob
a estrutura da desigualdade social", especificando
os seus limites de regulação.

Essa aproximação, entretanto, não obscurece
a abordagem que permite conceber as perspec
tivas ele manifestação de identidade social, por
meio de mecanismos de auto-reconhecimento
de grupos sociais subalternos ou de classes dota
das de capacidades de autonomia e de organi
zação ativa no campo das lutas políticas.

A possibilidade de reconhecimento da própria
força como força social não separada de si e
concretízável sob a forma de poder político repõe
a noçêo de cidadania, revigorada por um signifi
cado líbertárío, originado das lutas históricas pela
emancipação social do homem, "como direito
à igualdade de expressão, de interesses na esfera
pública, como direito à expressão da identidade,
como promessa de representação no poder e,
sobretudo, como exclusão do privilégio."

"A eção coletiva diz, por exemplo, Maria Célia
Paoli, tem o desafio de fazer emergir um sujeito
coletivo atuante na história e capaz de ser proje
tado na sociedade global, ao lado de outros. E
isso é questão de formulação ideológica e de luta
autônoma, o que quer dizer: o direito a contestar
as regras normativas do Estado, que incide sobre
pessoas e grupos sociais diversos; o direito à
transformação da esfera pública, controlada pelo
poder central, de modo a permitir a crítica e a
formulação de um projeto alternativo para si e
para a sociedade; e também o direito à garantia
de diversidade por uma ordem jurídica demo
crática".

Procede desse contexto a formulação alterna
tiva que João Mangabeira localiza contempora
neamente ao enunciado do "dar a cada um o
que é seu", a objeção, inclusiveideológica, organi-
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zadO}'lde \.IlTIa prática de mundo, que já se desen
voMa a formulação antagônica, como conteúdo
de m 'mas de justiça?

"Ar~ra da justiça deve ser: a cada qual segun
do o seu trabalho," como resulta da sentença
de São Paulo na Carta aos Tess aloníenses en
quanto não se atinge o princípio de "a cada um
segundo sua necessidade" - como está nos atos
da organizaçãO da comunidade primitiva e como
está também no manifesto de KarlMarx.

Há necessidade, portanto, de atualizar a noção
de cidadania para a configuração do quadrojurídi
co, que lhe conforma o trânsito conceitual no
plano da sua relevância político-jurídica. Trata-se
de verificar o lugar que cada classe ou grupo
ocupa na estrutura econômico-social, para definir
a dimensão relevante de suas reivindicações por
novos direitos e por espaços de efetiva partici
pação,

E esse sentido histórico o que caracteriza toda
emancipação humana, como processo de organi
zação das forças sociais sob forma de força políti
ca. Na verdade, um processo de articulação dos
princípios básicos da justiça social, atualizada se
gundo padrões de reorganização da liberdade e
que se desenvolve nas lutas sociais do homem,
como modelo atualizado de organização social
da liberdade.

A cidadania expressa nestes termos é a condi
ção constitutiva do que Maria Célia Paoli chama
de "espaço civil";algo que "se situa a meio cami
nho do domínio compreendido pela noção de
cidadania no sentido estrito-a igualdadejurídica
de cada indivíduo perante a lei,na defesa de seus
direitos e no cumprimento. de suas obrigações
- e a ação política propriamente dita, enquanto
estratégias organizadas de reivindicações coleti
vas. Situa-se no terreno do reconhecimento da
legitimidade das experiências coletivas, ou seja:
que o conjunto de experiências comuns a grupos
sociais diversos, vividos no seio da dimensão pri
vada, possa expressar-se na esfera pública de mo
do autônomo e organizado. A existência de um
espaço civilimplica a legitimação das regras cul
turais que organizam a reprodução da vida coti
diana, aquilo que os antropólogos chama de cul
tura popular", implica a apropriação pelas pes
soas a ele sujeitas dos discursos normativos como
microfisica do poder, o que traria a possibilidade
de sua contestação; implica pessoas com uma
condição subjetiva comum se apropriarem da es
fera pública, controlada normativamente pela au
toridade e a transformarem, pelo debate, em críti
ca que se exerce contra o poder do Estado, o
espaço público, a formação de uma opinião públi
ca crítica. E implica finalmente a sua garantia
pela ordem jurídica, de alguma forma tomando
lícita a reivindicação coletiva da diversidade. A
falta de um espaço civilconstituído, que pudesse
efetivamente mediar as relações entre Estado e
sociedade, parece ter tido como efeito político
mais importante que os conflitos cotidianos en
contrem apenas duas saídas: a privatização 
isto é, a ocupação do espaço público por grupos
privados, inclusivepelo uso da legalidade do Esta
do - e a repressão, que é um desdobramento
dessa forma de privatização do espaço público.
Vivemos isso e não superamos ainda essa fase.
Entre elas, as formas de violência se instalam:
ões pessoais contidas na determinação histórica
da sociedade encontra disciplinamento na violên-
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é particularmente visível nos movimentos popu
lares e dos trabalhadores".

É interessante observar como esta autora repõe
o esquema de Marshall, fixando o sentido liber
tárío da cidadania na perspectiva da identificação
social de um sujeito histórico emergente - o
trabalhador - emancipado e consciente de suas
próprias forças.

O reconhecimento da própria força, como força
social não separada de si, vale insistir, concre
tiza-se sob a forma de poder político e com projeto
de organização popular de base.

Num momento constituinte, que se instaura
no Brasil, sob a perspectiva de estabelecimento
de novos paradigmas sociais, apresenta-se, pois,
a oportunidade de abertura de novos espaços,
inclusive ideológicos, a possibilidade- de associa
ção lívre, que assegure a ação de outras esferas
políticas - não apenas institucionais - e de no
vos instrumentos políticos de participação.

O repensar das condições de estruturação da
sociedade, na perspectiva de um desenvoMmen
to econômico e seus reflexos nas questões da
política e do poder, podem conduzir à direção
de um cotidiano mais rico e menos opressivo,
nas instituições que lhe são correspondentes e
para a reívenção da cidadania.

Vive-se, no Brasil, efetivamente, uma transição.
Transição de onde, para onde e por que meios,
definirão as atitudes dos diferentes sujeitos sociais
e os espaços civis que logrem abrir na sociedade
para organizar a sua intervenção.

A armação, num documento constitucional, de
uma estrutura de organização de poder e de direi
tos resultará apenas num arcabouço formal, se
as forças sociais deixarem de responder cons
ciente e mobilizadamente às indicações e referên
cias de seu respectivo projeto histórico emergen
te, âmbito em que se localiza a possibilidade con
creta de organização de um efetivo poder popular.

Esse tem sido o viés pelo qual a Comisão de
Justiça e paz desenvolve a sua atividade e a sua
área de intervenção. Em síntese, seria alargar o
campo da distribuição do poder, como ampliação
do espaço de cidadania, e o campo da justiça
social, como distribuição da riqueza.

Por conseguinte, numa assentada como esta,
numa audiência como esta Subcomissão dos Di
reitos e Garantias Individuais, menos do que re
produzir a herança da tradição liberal do elenco
de garantias individuais, que serão sempre preser
vadas e estão inclusive na Constituição da Junta
Militar - salário mínimo como contraprestação
necessária e suficiente à subsistência do traba
lhador e de toda a sua família - o enfoque dos
princípios que devem ser distribuídos na Consti
tuição que propõe a comissão de Justiça e paz
é de alavancas, de instrumentos que favoreçam
esse trânsito e essa mobilização, para que a ação
consciente dos sujeitos históricos seja responsá
vel pela realização dos direitos, que não se redu
zaJ'!l a meras declarações de princípios.

E nesse sentido, portanto que a Comissão su
gere a alguns indicativos, alguns princípios, que
devam ser traduzidos onde couberem, no sentido
de instrumentos de participação popular direta,
mesmo no sistema representativo, e de iniciativas
populares capazes de assegurar os direitos de
cidadania.

Não esgotados esses princípios, a par, natural
mente, dos direitos e liberdades que já são consa
grados em inúmeros textos, o belo projeto de

Fábio Camparato sobre .uma Constituição para
o desenvolvimento democrático há um elenco
deles, que a Comissão subscreve; o que a Comis
são de Justiça e paz sugere são os seguinte prin
cípios:

"-Direitos de autodefesa democrática e da
cidadania contra abusos e violações das liberda
des da vontade da maioria e das instituições da
democracia." O que significa, inclusive, o direito
de resistência.

"-Aplicabilidade direta e vinculativa dos pre
ceitos constitucionais sobre direitos, liberdades
e garantias" - o que significa a recusa às normas
programática, auto-aplicabilidade dos princípios
constitucionais referentes a direitos, liberdades e
garantias. Na greve, por exemplo, que só pode
ser definida no âmbito dos interesses dos próprios
trabalhadores.

"-Controle de constitucionalidade por omis
são de iniciativa regulamentar." E não mais ape
nas o controle negativo para recusar leis inconsti
tucionais, ou atos inconstitucionais, mas, sobre
tudo, para exigir - e aí haveria intervenção do
Poder Judiciário - a concretização das medidas,
sem as quais esses direitos se tomam meras hípo
cristas, meras declarações.

"-Proibição de leis restritivas de direitos, liber
dades e garantias, relativamente ao alcance do
conteúdo constitutivo dos preceitos constitucio
nais." Como no caso da greve, por exemplo.

"-Adoção da iniciativa popular e do referendo,
em matéria constitucional e de legislação ordiná
ria." E não apenas para iniciativa de leis, mas
também para a sua revogação, através de petição
de eleitores e de pessoas jurídicas, partidos e asso
ciações de grande base, de representação de
massa.

"-Adoção do mandato imperativo e revogável
no sistema eleitoral de representação." Isto é, a
base eleitoral que elege o seu representante deve
ser constituída de modo a poder convocar o elei
torado para revogar o mandato de Deputados
e de delegados.

"-Fortalecimento e ampliação dos mecanis
mos de proteção aos direitos: acesso coletivo aos
tribunais, direitos de petição, representação,
ações populares e de mandato de segurança, di
reito de fiscalização, procuradores do povo." Re
presentação contra o abuso de poder, contra o
juízo político que as autoridades administrativas
fazem do espaço político; como proibir o acesso
ao Congresso e à Assembléia da população mobi
lizada, arvorando-se no poder de autorizar, quan
do só tem o poder de proteger. E, com isso, discri
minando as mobilizações: criança pode, corrida
da asa pode, receber João com o coração no
Eixo pode, mobilização sindical e política não.

"-Definição e reconhecimento de organiza
ções populares de base, sindical, de moradores,
com acesso a informações e integrantes da estru
tura de poder local."

"- Definição de instrumentos de participação
de organizações populares na flxação de diretrizes
de planificação."

Na proposta de Fábio Comparato, que pressu
põe uma Constituição para o desenvolvimento
democrático, a articulação das organizações de
base, sindicais ou de moradores, dá-se também
ao nível da validade legal dos planos econômicos,
dos planos de desenvolvimento, o que implica
a garantia do acesso dos trabalhadores, com in
formações à configuração desses planos, no sen-

tido de definir diretrizes que estejam ligadas às
grandes prioridades sociais.
"- Participação popular na administração da

justiça: ampliação do sistema dejúri para matérias
civis e administrativas; criação de juízos, conse
lhos, tribunais populares e assessoria técnica para
julgamento de questões determinadas (moradia,
meio ambiente, consumo etc.)".

Estão aí o espaço urbano e o espaço rural,
subordinados a um conflito generalizado, entre
tanto, sem mecanismos formais, inclusive de par
ticipação popular nessas decisões, no julgamento
dessas questões, que se reduza a uma guerra
civilou uma luta de classes, liberta aos seus limites
inclusive legais.

Finalmente, como princípio norteador, o prin
cípio do controle social.

"-Controle social da administração e da buro
cracia: extensão do princípio eletivo para provi
mento e destituição de cargos públicos."

Inclusive para a magistratura, isto é, o princípio
eletivo para todos os cargos públicos que dizem
respeito ao cumprimento da função pública que
substitui a ação do cidadão na sociedade: direto
res de escola, universidades e inclusive juízes".

Estas, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr's, e Srs.
Constituintes e demais participantes presentes,
são as considerações que oferece a Comissão
de Justiça e Paz, à luz de sua prática, de apoio
e do reconhecimento do papel de mobilização
popular e da configuração dos cidadãos como
constituidores do espaço civil,do espaço público
na sociedade, como autores do processo demo
crático, cuja característica é a de construir direitos
novos no cotidiano dessas relações, a tituJo de
sugestões, para os trabalhos desta Subcomissão,
na esperança de que possam ser traduzidas em
dispositivos constitucionais, que configurem uma
Constituição capaz de atribuir as alavancas e 05

instrumentos de mobilização popular, única ga
rantia de que as conquistas expressas nos textos
constitucionais não se reduzam a meras declara
ções formais, negadas no cotidiano e, por conse
guinte, inúteis. Isto equivale dizer armar o cidadão
de condições para que eles por si mesmo, por
sua própria força e pelos instrumentos de que
dispõe para afirmar-se como sujeito social, possa
definir o rumo, a característica, a dimensão da
sociedade que está construindo, em suma, da
organização social da sua liberdade. Obrigado pe
la atenção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passa
remos agora aos debates. Concedo a palavra ao
Deputado José Fernandes

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Antes de iniciar minha intervenção, eu gostaria
de destacar a satisfação de encontrar aqui um
ex-mestre, que reputo não só útil à cátedra, mas
sobretudo um dos grandes estudiosos do proble
mas de garantias e direitos individuais do País,
porque eu o conheci formulando as suas aulas
com excelentes e belos princípios neste capítulo.
É com grande prazer que o recebemos aqui, co
mo membro da Subcomissão dos Direitos e Ga
rantias Individuais. Esperamos que o debate seja
profícuo, porque, com certeza, S. Sa. tem muita
coisa a oferecer a nós, Constituintes. Gostaria de
lembrar alguns itens da sua palestra. Em primeiro
lugar, a proposta boa que seria a da semelhança
do recaU americano, que é a possibilidade de
revogar o mandato parlamentar daqueles que, à
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consideração da sua própria base, dos seus eleito
res, não estavam desempenhando, ou pelo me
nos, correspondendo às expectativa\~seria um
grandl~ avanço realmente, porque o e se tem
notado é uma proposta no palanque eI dépoís
uma ação diferente, na hora do trabalho legisla
tivo. Creio que a sociedade brasileira toda está
convencida disso, se não na totalidade, pelo me
nos boa parcela dos Parlamentares brasileiros.
Isso sem nenhuma ofensa. É apenas uma consta
tação do que tem ocorrido. Até tem sido norma,
depois de quatro anos, muitos não se reelegerem
por não corresponderem às expectativas. Só que,
no recaD, haveria mais um problema de inerência
com êl situação brasileira. Nos Estados Unidos
o realll é fmanciado por aqueles que desejam
promovê-Io. Aqui, não sei quem iria promovê-lo,
porque as leis são abundantes, são consentâneas
com c' pensamento, com a lógica e com o pro
gresso, que se quer dar à sociedade. Mas o que
se observa no Brasil é que sempre são deturpadas,
sobretudo pelo poder econômico. Aqui só haveria
recai para o sujeito que viesse defender o traba
lhador que estivesse do lado das minorias. Esse
do ao rec.u, porque alguém teria dinheiro para
pagar. Provavelmente, o sujeito que viesse aqui
munido das intenções da defesa dos interesses
dominantes não seria jamais submetido a isso.
Eu diria que o instrumento é bom, mas nós tería
mos que imaginar a maneira de sanar os vícios
que temos de burlar à legislação constituida.

Em segundo lugar, embora o assunto não seja
desta Subcomissão, eu gostaria que realmente
tivéssemos possibilidade de ampliar o sistema de
júri. Ternos notado uma ânsia imensa para que
haja oferecimento da justiça no País. Até hoje,
quando vou aos meus eleitores ou às minhas
bales <eleitorais, ouço expressões como "triste de
quem precisa de justiça neste País". Quando le
mos casos, por exemplo, de estudos, de assaltos,
decomportamentos hediondos no Rio de Janeiro,
em qIJle, logo em seguida, não sei por que meios,
brechas ou facilidades judiciais, os responsáveis
são colocados fora da responsabilidade, até desa
parecem e não se ouve mais falar no caso, penso
que realmente precisamos ter um júri, porque
ele daria uma presença mais respeitável, tomaria
pelo menos mais dificila ação de burla dos ele
mentes que iriam participar do julgamento daque
le réu. A minha posição é inclusive a de defender
a representação classista na Justiça trabalhista,
e eu a defendo reconhecendo não a capacidade
do representante classista, mas sobretudo a inibi
ção, para que se faça injustiça à guisa de justiça.
Então, a ampliação do sistema de júri, na proposta
que faço a esta Subcomissão dos Direi!os e .Ga
rantias Individuais, eu já a estendo. Nao sei se
haveria disposição de a estendermos mais para
casos de Direito Civil, mas eu gostaria que certos
crimes, como aqueles contra a honra etc., tives
sem júri presente.

O Conselho da Magistratura, a que o nobre
mestre não se referiu, parece-me também que
é uma necessidade no País. Temos ouvido em
todas as conferências aqui que há decepção em
relação à aplicação da justiça. Por exemplo, o
Secretárioou Presidente da Associação dos Escri
tores do Rio de Janeiro, reclamava não só da
morosidade, mas até da negação da prestação
judicial, como vem acontecendo no Rio de Janei
ro e em São Paulo, quando alguém quer pleitear
direitos autorais. Noto que está faltando alguma

coisa à magistratura, e ela é o único Poder ~e
não está submetido a nada. O Poder Executivo,
de quatro, seis, dez ou até de vinte em vinte an~s,

é submetido ajulgamento popular. O Poder Legís
lativovai de quatro em quatro anos ao julgamento
popular da sociedade, ao julgamento dos estratos
sociais. A magistratura é a única que é vitalícia
para fazer o que desejar e até dar julgados diferen
tes do que se espera da letra fria da lei. Eu diria
que precisaríamos mesmo adotar não só o prin
cípio eletivo, como V. S· propõe, notadamente
nas bases, porque deixaríamos as instâncias supe
riores para os elementos que já tivessem demons
trado talvez competência, serenidade e, sobretu
do seriedade no exercício, mas nas instâncias
pr~liminares,naquelas que estão nas bases, preci
saríamos talvez desenvolver um princípio eletivo
para esse sistema. Se isso não for possível, é n~

cessário que adotemos o que está nas Consti
tuições portuguesa, espanhola e italiana, no con
cernente ao Conselho da Magistratura. Das Cons
tituições que eu li, somos o único caso em que
o Conselho da Magistratura, que é o único órgão
corretivo da magistratura, é constituído dentro do
próprio espírito do corpo, quer dizer, dos próprios
magistrados. Em Portugal, por exemplo, há repre
sentantes do Executivo escolhidos e, depois, com
a vitaliciedade, apenas em relação às garantias
de instância, de julgamento de instância eles pas
sam a ter imunidades. Não vão ser mais julgados
nas instâncias inferiores. Eles passam a ter imuni
dades definitivamente. Ficam seis anos, mas há,
por exemplo, três representantes do Executivo,
três do Ministério Público. Inclusive é uma dicoto
mia que se tem aqui; que o Ministério Público,
que deveria velar pela lei, na realidade, não tem
acesso a essa velação pela lei. Ele passa a ser
praticamente apenas um palpiteiro na decisão do
Judiciário, e aí, sim, precisaria ter três represen
tantes também do Ministério Público no Conselho
da Magistratura. Ainda diria que o terceiro Poder,
o Poder Legislativo, pudesse escolher três, que
eu advogo viessem das classes representativas.
Por exemplo, que viessem dos elementos que
constituem as diversas seções da Ordem dos Ad
vogados. A mesma coisa defendo para os Tribu
nais de Contas. Que, nos Tribunais de Contas,
em vez de ter liberdade de nomear os Ministros,
que houvesse determinado número que fosse no
meado pelos Ministros, outro número que viesse
dos Auditores dos Tribunais, e um terceiro núme
ro que viesse das ordens classistas, como é o
caso da Ordem dos Economistas, da Ordem dos
s Advogados, da Ordem dos Administradores, e
assim por diante.

Parabenlzo V. S' pela exposição. Deixo como
indagação o problema do recaD e ainda a amplia
ção do sistema de juros. Gostaria que detalhasse
alguma coisa sobre isso. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- Primeiro, quero dizer do meu júbilo de enc0!1
trá-lo aqui, acompanhando que estou a sua traJe
tória política e o seu compromisso com as ques
tões que trouxe a debate. E não é de estranhar
que esteja tão enfronhado nelas e tão identificado
com as intenções da base que representa nesta
Constituinte. Quero dizer que não há uma interpe
lação a mim no sentido de que até avança na
preocupação desse terna. Gostaria de destacar
e esclarecer que não ignoro que, ao colocar esses
temas como propostas numa Comissão como

é a de Justiça e Paz, temos a perspectiva do tipo
de realidade que vivemos. Esta é a sociedade
brasileira do capitalismo índustríz periférica, em
suma ...

O SR. ÇONSTITUlNTEJOSÉ FERNANDES
Selvagem.

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- ... em que o poder econômico não se regula
por decreto; sabemos disso, sabemos cruamente
o quanto não se regula por decreto. Por conse
guinte, nenhuma dessas propostas terá a preten
são de que a partir delas se diga: "Fica o poder
econômico proibido de intervir ou as forças políti
cas de se sujeitarem aos diplomas legais".

Essa questão é muito maís pertinente quando
se trata de um sistema de mandato revogável,
o recaD etc. Quanto nas questões, como acabou
de mencionar, sobre o problema do Poder Judi
ciário. Observe, tomando a última questão, que,
ao avaliar exemplos como o que aqui trouxe, por
trás do estágio em que se encontra essa socie
dade, há toda uma realidade, em que a magis
tratura, por exemplo, assume a sua face política.
Então, numa sociedade em que se desenvolvem
instrumentos como esse, a magistratura há muito
tempo já se organizou política e sindicalmente.
Quer dizer, a sua dimensão está muito envolvida
em assumir, sem dissimular e sem escamotear,
isto é, sob as bases hermenêuticas que sejam,
sobre princípios gerais de insenção e de neutrali·
dade, que não resistem à lógica da realidade; nes
ses países, a magistratura tem consciência de seu
papel politico. Não é à toa, por exemplo, na Itália,
que, na jovem magistratura italiana, os jovens ad
vogados contribuíram enormemente para o forta
lecimento do tipo de democracia que se está
construindo naquele País. Tanto que são alvos
preferenciais de organizações políticas - ainda
que sob formas celeradas - Máfia,Brigatti Rosse
etc. Quer dizer, não se ignora essa realidade, nem
a realidade ainda problemática da consolidação
das instituições em nosso Pais. Os partidos políti
cos, por exemplo, e os sistemas eleitorais. Claro
que um sistema de revogabilidade de mandatos
coloca a questão, por exemplo do voto distrital,
coloca o problema da representação muito me
diada entre nós pela forma como se consulta o
voto, em que não se mede bem quem representa
quem, porque um Parlamentar de área rural rece
be votos de área urbana, Parlamentar de área
urbana recebe votos de área rural. Muitas vezes,
nossas áreas, os segmentos se inbricam e a repre
sentação acaba sendo diluída.

O que a Comissão sugere não é tanto uma
meta, uma utopia, mas um processo pelo qual
se alcança esse desiderato. Por exemplo, entre
o recaU e a revogabilidade, está o mandato impe
rativo. No documento do voto Fábio Comparato,
por exemplo, está lá e já foi adotado. O próprio
candidato Paulo Maluf, na época do pleito pela
Presidência, registrou a sua plataforma como
compromisso a seguir, em termos de múnus pú
blico. No documento do Comparato, por exem
plo, o mandato imperativo está concebido nestes
termos:

"AMesa não computará os votos do Parla
mentar que, tendo registrado o seu compro
misso, se manifeste contrariamente àquelas
declarações."
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Há mecanismos de acesso das organizações
populares que justificam a base eleitoral de deter
minados parlamentares e que muitas vezes se
anunciam por esse principio. No compromisso
que assume, ele registra a sua plataforma e a
sua obrigação, e o seu voto é anulado pela Mesa,
quando discrepa dele.

Claroque o sistema de revogabilidade está liga
do a uma reorganização da estrutura eleitoral,nas
sociedades em que a eleição é universalnas bases
inferiores, ou seja, nas instâncias de base. Depois
é sistema de delegação para as intermediárias
e, até chegar ao Parlamento geral, é mais fácil,
porque a função é menos representativa e mais
delegada. Então, é possível identificar base eleío
ral com delegado e a revogabilidade é nítida. No
nosso caso, é mais difícil compreender isso. En
tretanto é uma possibilidade. O que a Comissão
de Justiça e Paz sugere é que haja meditação
sobre esse princípio, que já está no nosso cotidia
no. Estamos vivendo uma realidade, ninguém
desconhece, em que como nunca a esfera do
poder caminha para sua descentralização. O em
bate político que se jogou há pouco tempo nesta
Assembléia é a maior demonstração disso. Nunca
se debateu tanto neste País. Nunca uma Consti
tuição foi ou está sendo produzida em fontes tão
plúrimas como esta dos trabalhos das Comissões
e Subcomissões. Quer dizer, há fontes múltiplas
de produção da Constituição, ao 'invés do docu
mento de iluminados que é submetido a um deba
te predeterminado pelo jogo das elites. E nunca,
como agora, pelo papel desta Assembléia, se per
cebeu o quanto neste País se vive o drama da
contradição entre as grandes bases sociais e a
estrutura de elites que, ao longo dos anos, se
consolidaram. Pela primeira vez, vimos aqui esta
possibilidade de que a estrutura monolítica das
elites se rompesse dentro do Parlamento, na me
dida em que as bases parlamentares buscaram
seu espaço e reivindicaram para si próprios a des
centralização do poder da base central, elas, que
são a representação legítima e o espaço adequa
do para mediar a transição, se se optar por uma
transação política. Se a Constituinte resultou co
mo o processo possível da legitimação da transi
ção, é óbvio que ela é o espaço adequado para
a articulação política da reorganização do poder.
Por conseguinte, é ela a instância adequada para
aprofundar essas questões. E é o que está sendo
feito, é o que nunca se viu fazer. Mas é evidente
que as proposições que emergem disso, algumas
muito mais avançadas do que essas que aqui
estão sendo discutidas, vão encontrar os limites
da própria conternporeneldade, ou seja, do jogo
da realidade das forças políticas que já se defron
tam nesse cenário. Assim, por exemplo, a questão
de revogabilidade da rechamada ou do mandato
imperativo vai encontrar aqui também os próprios
limites da negociação política. Com esse objetivo
é que a Comissão de Justiça e Paz coloca o pro
blema.lsto é, é possível chegar-se a uma solução,
por exemplo, de revogabilidade de mandato? Sim,
essa é uma meta a alcançar. Agora, isso pressu
põe compreender o tipo de realidade em que
vivemos. A força de ser o movimento popular
capaz de manter seus níveis de mobilização e
a necessidade de fortalecimento das instituições
políticas,como os partidos políticos.Sem partidos
polítícos, não é possível nunca desenvolver um
.,mecanismo como este. Sem um parlamento que

assuma a sua missão de ser o espaço adequado
da mediação política, não é possível jamais esta
belecer o trânsito da transformação social e da
transformação das instituições. Mas é este Parla
mento que está maduro para compreender que
iniciativas como esta são necessárias e urgentes
e podem ser estabelecidas em níveis, em etapas
e até dependendo de como se encaminhem as
discussões em torno, por exemplo, da Consti
tuição e da organização do Poder, presidencialista
ou parlamentarista, há possibilidade de se instalar,
aqui e agora, a mais elaborada forma, que seria
o princípio do controle da sociedade sobre o Esta
do e do mandato sobre o mandatário, quer dizer,
o princípio da revogabilidade dos mandatos que,
em tese, nunca precisariam ser exercidos, porque
a vinculação dos delegados e dos representantes
às suas bases pressupõe o cumprimento do man
dato, mas pressupõe, sobretudo, a presença
atuante, ativa,consciente, amadurecida, politizada
das populações, das massas, das classes sociais,
dos grupos na articulação do tipo de poder popu
lar que se expressa por esse instrumento. Então,
não recebo como interpelação, mas apenas
acréscimo de sentido, vamos dizer, aquilo que,
aliás, já tem sido matéria de discussões nossas
em outras épocas.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Quanto à ampliação do júri, V. S' tem idéia sobre
que tipo de causas poderia chegar?

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZAJÚNIOR
- Estou chamando de júri aqui o princípio do
tribunal popular. Claro que, na origem do júri,
pressupunha-se uma sociedade estamental: os
paresjulgam os pares. Mas,na concepção corren
te, o júri significa literalmente o tribunal popular,
qualquer forma do tribunal popular.

o SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. Presidente, pela ordem. Qual é o tempo
para se perguntar e para a resposta?

O SR.PRESIDENTE(Antonio Mariz) - O tem
po estabelecido é de três minutos para a pergunta
e três para a resposta.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Estamos aqui há meia hora. Nosso Colega
está indagando. Já são 12:20; há quase 45 minu
tos nosso colega está perguntando é responden
do - começou às 11:45 h. Não quero polemizar,
mas...

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) -A Mesa
acolhe a advertência de V. Ex' e procurará fazer
com que se obedeça o tempo regimental.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, embora o nobre companheiro Ubi
ratan Spinelli não queira polemizar, peço descul
pas porque estou perguntando. Raramente me
manifesto. Deixei de perguntar na conferência
passada exatamente por causa do tempo. Em
segundo lugar, acho que o nobre companheiro
ou chegou atrasado ou não olhou o relógio.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Não, olhei o relógio.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Não olhou o relógio porque o conferencista co
meçou exatamente às 11:25 h; logo eu não pode
ria estar perguntando há 45 minutos.

Sr. Presidente, não aceito a reprimenda, nem
tenho tido comportamento que enseje a alguém
vir repreender-me.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Pela ordem, Sr. Presidente, não estou repreen
dendo o colega, de forma alguma.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Vou
responder à questão de ordem levantada por V.
Ex-De fato, embora estabeleça isso, nosso Regi
mento é informal, decidido caso a caso aqui. E
ficou, de fato, estabelecido que as indagações
e interpelações se circunscreveriam a três minu
tos; e assim as respostas. Mas é natural que a
interpretação dessa norma seja feita com liberali
dade, e é o que tem feito a Mesa, durante todos
esses debates. Em todo o caso, é direito do Cons
tituinte clamar o cumprimento das normas. AMe
sa fará esforço nesse sentido, e nisso não vai
restrição alguma a outros Srs. Constituintes, mui
to menos ao Sr. debatedor.

Com a palavra o Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Vou desistir do meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex'
poderá, naturalmente, desistir do seu tempo, mas
creio que não é o caso.

O Deputado José Fernandes desejaria ainda
fazer alguma interpelação sobre esse assunto?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Não, eu encerro

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto o sr, debatedor se tem algo a acrescentar
com relação às indagações do Constituinte José
Fernandes ou se passaremos a outro interpelante.

O SR. JOSE GERALDO DE SOUZAJÚNIOR
- Nada a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz)- Consti
tuinte Ubiratan Spinelli- desejaria formular algu
ma questão?

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Queria saber exatamente isso que o Deputado
José Fernandes falou e também o Prof.José Ge
raldo, a respeito dessa mobilização popular, das
iniciativaspopulares, das bases eleitorais. Gostaria
de saber se iria revogar o mandato do Consti
tuinte. Acho isso uma coisa meio inexeqüível.Pre
cisaríamos ter o voto distritalpara que isso pudes
se acontecer. Parece-me que existe um movimen
to na imprensa, nos jornais, no rádio e na televisão,
querendo cercear o direito até nosso, que fomos
eleitos para a Constituinte, dizendo que vai haver
eleições diretas para os novos Senadores, Depu
tados federais, Governadores, juntamente com o
Presidente da República, no próximo ano. Existe
um movimento popular nesse sentido. Gostaria
de me informar, porque, no nosso entender, esse
é direito Ifquido e certo que conquistamos nas
urnas, e não podemos concordar com essa mu
dança de atitude agora, com essa mobilização
popular que quer apoio da Constituintepara novas
eleições gerais no Pais. Não entendi direito se
o Deputado José Fernandes é favorável a uma
nova eleição, ou se aqueles que não cumprissem
com suas obrigações parlamentares, por exem
plo, de comparecer às Comissões e ao Parlamen
to, no tinal do ano se fizesse uma averiguação, '
uma aferição e fosse expurgado de seu mandato,
embora ache muito difícil acontecer isso, a não
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ser que instituíssemos aqui o voto distrital. Gos
taria também de pedir desculpas ao colega José
Fernandes e pediria a S. S· que complementasse,
se realmente a sua idéia é essa.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de passar a palavra ao Dr, José Geraldo, e me
valendo da informalidade que tem presidido nos
sos debates, pediria permissão ao Constituinte
Ubiratan Spinelli para, dentro da sua pergunta,
acrescentar também uma indagação:

QUlal a aplicabilidade do recai) nos Estados
Unidos, que Estados o praticam, que níveis de
representação se praticam e quais os efeitos práti
cos dos recall? De fato, é sempre citada a figura
do reeall, mas nunca se tem notícias da sua apli
cação prática e, levando-se em conta igualmente
que 11 legislação eleitoral americana não tem o
caráter uniforme da legislação brasileira, mas que
fica reservado aos Estados ampla faixade autono
mia também nessa matéria, a exemplo da repre
sentação dos Estados no Senado, em que há
Estados em que a substituição do Senador se
faz até por nomeação do Govemador, nos casos
de preenchimentos de vagas. Então, em que ní
veis ele representação se pratica o recall e quais
as informações disponíveis sobre a aplicabilidade
da figura do recall no DireitoEleitoralamericano?

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- Com relação à interpelação do Constituinte
Ubiratan Spinelli, faço parte dessa comissão de
acompanhamento à Constituinte que a CNBBins
talou, como membro da Comissão de Justiça e
paz. O ponto central de sustentação de todo esse
trabalho, a nívelda CNBB,tem sido de reconhecer
à Constituinte nesse papel imprescindível de ser
o espaço adequado da mediação política em nos
so Pais hoje. Em poucas palavras, a meta que
defendemos é todo poder à Constituinte, porque
achamos que este é o espaço próprio. O que
significa é que para nós, o reconhecimento do
Poder é no seu sentido mais transparente, mais
cristalino, isto é, que realmente aqui se joga a
quadra histórica de nossa autonomia política, que
aqui há poder de fato. Na questão dos direitos,
e no ponto de vista da Constituinte, se houver
possibilidade de convocação de eleições gerais,
após a promulgação da nova Constituição, isto
será por cristalina e espontânea manifestação do
Poder Constituinte aqui instaurado. É nesse sen
tido que se pensa essa possibilidade e se reivin
dica essa situação.

Quanto ao problema da revogabilidade, nós o
discutimos há pouco. Há dificuldades que pressu
põem transformações profundas na estrutura elei
toral e na constituição dos Poderes em nosso
País, através do trabalho Constituinte, que podem
chegar, inclusive, à perspectiva do voto distrital,
como podem chegar ao limite oposto, que é
exemplo, agora, desta semana, da dissolução do
Parlamento na Itália e, em Portugal, no sistema
parlamentarista. Chega-se ao limite da articulação
do Poder, convoquem-se novas eleições e se re
compõe, a nívelda representação popular, o qua
dro das forças em contradição e, em troca, em
confronto de interesses. Este é outro nível, como
há outros sistemas.

Em algumas sociedades socialistas, por exem
plo, o sistema é de delegados. Então, é fácil resol
ver. A lei eleitoral já disciplina a forma de eleição,
como a forma de substituição do delegado. E

também há mecanismos díferentes, conforme a
instância: o poder local, a representação regional,
até a representação nacional. Há eleições gerais
nas bases locais e depois o SIstema indireto nas
demais instâncias, o que favorece e facilitao siste
ma. Há muitas experiências diferentes e várias
em prática, como o recall americano, que é pre
visto na Constituição, mas não se tem noticia de
ter sido utilizado;ou, se foi utilizado,muito local
mente, muito incidentalmente, e não há notícias.
Ao que consta, ele é previsto como matéria constí
tucional. E há outra questão de compreender o
que estamos falando de Constituição americana,
porque é outro debate que se trava aqui, a consti
tuição analítica ou a constituição de princípios
e, numa sociedade como a nossa, os princípios
são deduzidos de instâncias nem sempre muito
generalizadoras. Por princípio, estamos na Consti
tuição de 1967, e há vários princípios clássicos
ali consagrados. O fato é que o que entendemos
como Constituição americana é aquele pacto de
duzentos anos - completa duzentos anos este
ano - mas, mais de cem volumes de jurispru
dência constitucional da Suprema Corte,que, esta
sim, é a verdadeira Constituição americana. É ali
que está a concretização do sistema de recha
mada, entretanto, definido como princípio geral
da manutenção da União; isto é, o princípio da
representação geral dos Estados, dentro do siste
ma da União. Talvez tenha sido esse o debate
mais importante, que tomou mais tempo na Con
venção de 1787 - a discussão entre o federa
lismo e o problema dos Estados na Confederação.
E depois isto só seria resolvido na 14· Emenda,
como resultado de uma guerra, e não de um
pacto. O pacto foi resolvido como uma guerra,
que foi a manutenção do sistema da União. O
príncípío geral prevalece, apesar das diferenças
regionais, até por conta da compreensão do que
seja o sistema de Direitoamericano, baseado nos
costumes, e não na lei,embora haja grande proli
feração de leis. Mas elas só entram em vigência
a partir do seu reconhecimento dentro dos princí
pios do Common Law, isto é, o reconhecimento
jurisprudencial.

Ao que entendo, o princípio estaria ali previsto,
mas resguardado no sistema constitucional pelo
papel da Suprema Corte, como uma possibilidade
que preserve a União e, portanto, é extensivo a
todos, ainda que haja diferenças de Estado para
Estado, em função dos seus respectivos códigos
e de seus Supremos Tribunais estaduais.

Este é o limite do que compreendo desse as
sunto.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Háuma
indagação de participante não Constituinte, João
Gayson, Assessor Parlamentar do Inesc - Insti
tuto de Estudos Sócio-Econômicos.

Como a Comissão de Justiça e Paz encara a
crescente incidência dos casos de linchamentos
que estão ocorrendo ao redor do País? Quais as
causas que levam ao linchamento e como o Esta
do e as entidades de direitos humanos devem
trabalhar para acabar com esse fenômeno cho
cante da sociedade brasileira?

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- Esta é uma questão bastante grave em nosso
País. Falei de passagem, na minha exposição, no
problema da cultura que permeia todas as rela
ções sociais e de classe na nossa sociedade.

Quando se fala em justiça popular, em aceitação
da manifestação popular como forma autônoma,
pressupõe-se não uma pureza dessas manifes
tações ou a validade absoluta de tudo que prove
nha do povo, isto é, porque é do povo é autêntico
e legítimo e é,o melhor '

O linchamento provém das manifestações mais
espontâneas de massas populares. Entretanto, é
uma forma bárbara, que afronta a consciência
de qualquer cidadão na sociedade contemporâ
nea. Há problemas concretos aí: quem lincha,
quem instiga, por que acontece tanto com moto
rista de táxi?Será que há muitos policiais no meio
de motoristas de táxi? São perguntas que, às ve
zes, encontramos. O fato é que é conseqüência
de um estado de coisas que afloram como nos
processos psicossomáticos, em que, muitas ve
zes, a angústia se dá num ponto e aflora como
obesidade, como desequilíbrio psíquico ou outra
forma qualquer de anomalia, e, às vezes, não está
aparentemente ligada à causa básica. Na questão
dos linchamentos, está em causa aí também,
acho, uma espécie de concepção de violência:
a tendência que temos de supor como violência
apenas as formas tradicionalmente caracterizadas
como tal.

Lembro-me de uma poetisa francesa, Anne Phí
llípe, que, num poema famoso de 1970, partia
de um dado da violência. Ela leu uma estatística
de mortalidade infantil no Brasil. No Brasil, mor
rem de fome, por ano, trezentas mil crianças. Ela
divide esse número por si até chegar ao dado
de que, no Brasil, morre de fome uma criança
a cada dois minutos e desenvolve o seu poema
nessa base. Podemos imaginá-Ias sob as pistas
de Orly ou sob a Praça da Concórdia. As pessoas
passam em tomo delas o tempo suficiente para,
a cada dois minutos, fechar os olhos de uma
delas; ou, então, imaginemos o pior criminoso
de todos os tempos, aquele que, diríamos, foi
o maior matador da história. Sem parar para co
mer, para dormir, sem domingo, sem feriados,
ele precisaria fuzilaruma criança a cada dois mi
nutos, durante 365 dias. Em suma, o que o pior
matador de todos os tempos levaria um ano para
executar; a violência, estrutural, realiza como coti
diano: 10 milhões de índios no descobrimento
reduzidos a 250 milhoje, inteiramente descaracte
rizados, como violência também. Há também
uma perspectiva de violência, no sentido de que
estamos reduzindo o seu campo a aspectos que
são preocupantes e graves, mas que não são,
digamos assim, aspectos que devem atingir parti
cularmente a nossa concepção, a nossa preocu
pação. Procurei desenvolver isso aqui ao longo
da exposição no sentido de dizer que o agrava
mento desta forma de violência, que é o lincha
mento, - uma forma espúria, como outras for
mas tópicas, assim identificáveis - está propor
cionalmente ligado ao estreitamento do espaço
civil, do espaço público de participação popular,
aquilo a que chamei aqui de privatização do espa
ço público; a violência que se instaura, quando
se limita a hberdde de expressão, de organização
e de participação. Então, quando se limita a possi
bilidade de a organização popular desenvolver,
através dos canais próprios, formas legítimas de
nflitos, esses conflitos se aparentam como violên
cia sob todos os aspectos. No campo, por exem
plo, que é outro aspecto, os dados registram que,
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numa violência seletiva, organizada e impune,
morre uma pessoa a cada um dia e meio, de
maneira caracterizada pela seletividade. Não são
pessoas ao acaso; são líderes sindicais, do sindi
calismo rural, são posseiros envolvidos em con
flitos de terra. Em suma, são pessoas que estão
ligadas a esse conflito, que não têm espaços de
Iideração, de resolução, de mediação, e se expres
sam como violência individual, no sentido de que
alguém mata alguém, alguém lincha alguém, al
guém embosca alguém. Entretanto, tudo isso é
expressão de uma violência estrutural, que não
está sendo percebida na mortalidade infantil 
e são 320 mil crianças hoje pelos dados da Unicef,
que morrem de fome, de disenteria, de situações
endêmicas que seriam facilmente resolvidas por
uma política pública mais consentânea com a
questão das prioridades sociais, ou menos imune
à corrupção. Pedimos pena de morte para o bate
dor de carteira e não percebemos que batem a
carteira do Pais. Isso aparece no noticiário como
especulação, como negócio, como jogo de Bolsa
ou como divida extema. Deblateramos a questão
da pena de morte, sem nos dar conta de que
ela está institucionalizada no Pais. Na Baíxada Flu
milense são executados mensalmente mais pes
IDas do que na guerra civilde EI Salvador, numa
forma organizada, institucionalizada de execução,
istoé, grupos de comerciantes com policiais, con
traventores etc. Há dois dias, flzernos um júri de
um desses grupos de execução. Estava encas
te\ado na estrutura institucional. Não digo que
é a instituição que faz isso, mas digo que a socie
dIlde institucionalizou, sob formas não formais,
a pena de morte. Institucionalizada na Constitui
ção, significa não acrescentar nada, porque aque
lesque já eram executados continuarão a ser exe
cutados. Mas não significa perceber o problema
fundamental, que é a falta de articulação de sujei
tos,reconhecíveis como sujeitos políticos, que vai
criar esses espaços públicos que atualmente es
tão privatizados. A Lei de Segurança Nacional é
segurança da sociedade, do Estado ou de gover
nantes? Ela preserva o interesse de grupos que
privatizaram o Estado ou a sociedade? Vivemos
esse paroxismo em diferentes formas e em alguns
casos, chegamos ao limite de barbárie, como no
nazismo, ou no fascismo,· ou nas suas formas
autoritárias, que estamos ainda enfrentando. En
tão, a questão do linchamento é grave. A Comis
são de Justiça e paz busca discutir esse problema,
mas se defronta com situações limites, como a
que vimos há pouco, de o Secretário de Segu
rança do Distrito Federal declarar na televisão,
depois do dado da criação da Comissão Intema
de Presos de Paz, que tinham sido ellrnínados
os assassinatos de cadeia, que preso é preso e
que não reconhece essa Comissão nunca. Des
qualifica o outro, como desqualificamos o negro
para reduzi-lo a escravo, como desqualificamos
o analfabeto para retirar o direito político, como
desqualificamos o índio para dizer que ele não
tinha alma, como desclassificamos o comunista
para dizer que ele não é gente. O matador, o
pistoleiro que matou o Padre Josimo disse aos
jornais há um ano: "Eu não matei um padre, matei
um comunista." Na consciência dele estava ins
crito o quê? Comunista pode. O jagunço que ati
rou num índio declarou aos jornais há alguns
anos: "Atireinele, no índio. Quando cheguei perto,
vi que chorava. Parecia gente." Quer dizer, na

sua concepção o indio não era gente. Então, ele
podia matar. Ora, sabemos que em um mil seis
centos e pouco foi preciso uma bula papal para
dizer que o índio tinha alma, portanto, era sujeito
dos sacramentos e dos seus bens, sobretudo dos
seus bens. Há menos de cem anos, dizíamos aqui
que o negro era coisa. Podia ser comprado, vendi
do, mutilado, trocado. Portanto, era coisa res nu
Illns da fórmula romana. Há menos de cem anos,
a massa de trabalhadores no Brasil,que era escra
va, não era gente. Então, desqualificada da sua
condição, ela é manipulável como coisa e, portan
to, inteiramente subordinado a uma forma de vio
lência, que era legalizada, e não aparece na con
cepção de violência. Que formas ainda perma
necem nos nossos dias que desqualificam a vio
lência, e, portanto, retirando da condição da cida
dania, faz não com que não apareçam aqueles
que a praticam como violentos? Quais são as
formas análogas à do escravo hoje no nosso tem
po? Quais são as formas da desqualificação 
já que comunista tem assento aqui - que conti
nuam sendo excluídas da condição humana e
possibilitam matar? Quais são as fórmulas de mi
norias? Quanto ao homossexual, não ouvi a expo
sição toda, sabemos que se desenvolvem legalis
mos que o restrlgem. Ele não é preso como ho
mossexual porque homossexualismo não é cri
me, mas é preso por atentado ao pudor. O preso
que não tem carteira de trabalho é, por definição,
um criminoso e vai para o xadrez. Mas na cadeia
não existe nenhum grande capitão de indústria.
São essas questões que preocupam a Comissão,
no sentido de situar o problema do linchamento
e de avaliar quais são as condições mais gerais,
que possibilitam sua emergência como anomalia.
Precisamos trabalhar nos dois problemas. Como
disse, o lema, da Comissão é cidadania e partici
pação, isto é, distribuição da riqueza para definir
justiça social e distribuição do poder para quali
ficar a cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Encer
rada a lista de debatedores, passo a palavra ao
Dr. José Geraldo para suas considerações finais,
se desejar fazê-Ias.

O SR. JOSÉ GERALDO DE SOUZA JÚNIOR
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
meu caro Deputado José Femandes, desculpe
me se involuntariamente lhe causei constrangi
mento. Quero agradecer a tolerância à Comissão,
parabenizá-Ia pelo seu trabalho e dizer que vive
mos um momento na história brasileira e da Amé
rica Latina peculiar, porque lutamos para estebe
lecer o nosso futuro junto com o nosso passado.
Isto é, no campo dos direitos e garantias, que
é o campo geral dos direitos humanos, que é
a área em que atuo, ao mesmo tempo em que
lutamos pela reorganização da ordem econômica
nacional e intemacional, contra todas as margina
lidades, contra o endividamento, contra a ameaça
do aniquilamento pela ausência de uma paz justa,
ainda reivindicamos o direito dos trabalhadores
que os socialistas conquistaram, ainda reivindi
camos os direitos e garantias individuais, que, em
bora inscritos nas Constituições como heranças
da tradição liberal, são apenas um sonho para
a maioria dos brasileiros, presos às exclusões ab
solutas do analfabetismo, da fome, da ausência
de estrutura de sustentaçã9 de sua saúde Pessoal
e até do seu reconhecimento como homem, não

o homem abstrato, o homem metafísico, mas
um' homem concreto. O trabalhador brasileiro
desdentado, desnutrido, desempregado, inteira
mente deixado à mercê da lógica perversa dos
sistemas e dos regimes. Alguns desses sistemas
aças aos trabalhos desta Assembléia. Por conse
guinte, a expectativa de que isso que parece ser
impressão, de que nunca vivemos um momento
tão rico de construção da nossa cidadania e da
organização social da nossa liberdade talvezesteja
aqui presente. Lembro-me das palavras de Mer
leau Ponti, e acho que vaIem para esse momento
e para encerrar essa exposição. Diz ele: 'Todo
mundo luta pelos mesmos valores: a liberdade,
a justiça. Todo mundo luta pela liberdade e pela
justiça. Então, o que separa, o que distingue"?
Prossegue: "O que distingue é o tipo de hornens
para quem se pede liberdade e justiça. E o tipo
de homens com quem nos associamos para
construir um projeto de sociedade. Os senhores
ou os esçravos':. É isto que distingue.

O trabalho desta Comissão tem a possibilidade
de contribuir para superar todas as formas de
opresfio e espoliação que ainda separam os ho
mens e construir uma sociedade não homogênea,
porque a realidade é isso que ai está, mas que
seja capaz de lidar com essas contradições e de
senvolver instrumentos políticos para a sua supe
ração. 'Asturbulências são típicas disso. Elas tra
zem problemas, as greves, as mobilizações. Mas,
nas ditaduras, nunca houve avanço social, só na
liberdade. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-A Mesa
agradece ao Dr. José Geraldo de Souza Júnior,
Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Paz,
a participação neste trabalho fascinante e de ela
boração da nova Carta Constitucional. Queremos,
neste momento, significar a importância que para
nós teve o trabalho aqui exposto e, sobretudo,
o que decorreu des debates. Muito obrigado a
V.S'

Nada mais havendo a tratar vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para a próxima segunda-feira, às 9:30 h, destinada
à discussão das sugestões encaminhadas à Co
missão e já distribuídas aos Srs. Constituintes para
serem relatadas.

Está encerrada a reunião.

S<IBCOMlSSÃO DA UNIÃO
DISTRITOFEDERAL E TERRITOR/OS

Anexo à Ata da 3' Reunião,
Realizada em23-4-87

(Publicada em Suplemento ao DANe de
}°-5-87).

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião desta Subcomissão.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O Sr.
Secretário procederá à leitura do expediente.

(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A pauta
da sessão de hoje versa, em primeiro lugar, sobre
a distribuição e discussão de um roteiro para a
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iniciação dos nossos trabalhos. Os Srs. Consti
tuintefl devem ter recebido, no momento da assi
natura do lívro de presença, alguns documentos.
Entre eles há um fluxograma, várias propostas
constitucionais e um roteiro, elaborado pela as
sessoria da Subcomissão, em conjugação com
o Prodasen, no sentido de facilitar o acompa
nhamento das propostas que aqui chegam. Esse
roteiro, naturalmente, estará em discussão entre
os Srs, Constituintes. É um roteiro longo, onde
se procurou inserir, praticamente, todos os itens
referentes ao que existe nas Constituições anterio
res. DE: forma que muita coisa provavelmente será
desprezada, mas muito do conteúdo poderá ser
mantido. Não é uma coisa rígida, porque propos
tas podem ser apresentadas diferentemente do
que está aqui, como também podem não ser
apresentadas propostas com relação a esses
itens./>1as vale como um esqueleto independente,
onde estêo incluídos os itens de várias Consti
tuições. Não se fixou em nenhuma delas, para
que haja essa informação direta aos Srs. Consti
tuíntes, Por outro lado, a assessoria da Subco
missão está elaborando também um mapa para
lelo, sobre o assunto, que será distribuído oportu
namente. Na primeira coluna estarão os itens
mencionados no roteiro inicial. Na segunda colu
na serão apresentados os capota das diversas
propostas constitucionais referentes àquele item,
para que possa ser acompanhado. Aterceira colu
na referir-se-á aos pareceres e subemendas, ou
emendas apresentadas. E, por último, o antepro
jeto apresentado pelo Relator, onde S. Ex" definirá
sua posição final. Gostaria que os Srs. Consti
tuintes, que tivessem alguma proposta se manifes
tassem a respeito do roteiro. Com a palavra o
Relator da Subcomissão.

o SR. RElATOR (Sigmaringa Seixas) - Este
roteiro, aqui apresentado pelo Presidente, foi pre
parado pelo Prodasen, se não me engano, mas
considerando todos aqueles temas pertinentes à
nossa Subcomissão. O Prodasen, evidentemente,
louvou-se no próprio texto constitucional vigente,
que, neste aspecto, não diverge dos anteriores.
Evidentemente, é matéria de fundo, mas há outras
questões a serem enfrentadas, porque até hoje
não cumprimos sequer o dispositivo regimental
que determina as audiências públicas. Acho que
esse é o ponto inicial.A partir daí é que as idéias
serão fermentadas, colhendo-se, evidentemente,
as suqestões das entidades que aqui vieram e
das autoridades, para então começarmos a pen
sar em elaborar o texto de nossa competência.

Estou verificando que o tempo está curto. Evi
dentemente, fomos prejudicados pelos feriados
da Semana Santa, mas, apesar disso, tenho a
írnpressão de que todas as outras Subcomissões
já realizaram audiências públicas - inclusive as
duas Subcomissões que integram a Comissão
de Organização do Estado. Temos prazo até o
dia 11 de maio para a apresentação do relatório
do anteprojeto, Do dia 11 de maio ao dia 19
do me smo mês seria, então, o prazo para a discus
são e apresentação de emendas por parte dos
Constítuíntes. No dia 22 de maio haveria a apre
sentação do parecer, que seria votado entre 22
a 25, e no dia 25, então, ocorreria o encaminha-
mento do anteprojeto à Comissão. ,

Ora, se não trabalharmos sábado, doming'p e
o único feriado que temos, nos próximos dlas,
e se excluirmos o dia de hoje, teremos apenas

17 dias para os nossos trabalhos, considerando
que no dia 19 de maio se encerra o prazo para
discussão e apresentação do relatório. A partir
daí, então, começaria a fluiro prazo para o Relator.
Mas, se considerarmos a data 11 de maio para
apresentação do relatório com o anteprojeto, tere
mos apenas 11 dias úteis, o que é muito pouco
para um tema que não é tão simples. Estamos
pensando muito na questão do Distrito Federal
e dos Territórios, mas temos a questão da União,
temos o problema da Federação, um tema que
não posso defini-lo como complexo, também não
é simples.

Diante disso, meus caros Constituintes, eu me
permito propor um esforço concentrado, que não
precisa necessariamente incluir os sábados e do
mingos e o feriado do dia 10de maio, mas precisa
mos utilizar melhor os demais dias.

A mesma Assembléia determinou - é possível
que V.Ex'" tenham tomado conhecimento - que
às terças, quartas e quintas, às 17 horas, poderia
mos realizarsessões extraordinárias, porque essas
reuniões inserir-se-iam no debate constitucional,
exatamente o horário que o Plenário dedica à
questão. Como também temos que observar o
preceito do art. 14 do Regimento, de cinco a oito
audiências públicas, poderíamos realizar, se V.
Ex'" me permitem sugerir, mais de uma reunião
por dia.

Eu me permitiria, então, apresentar o seguinte
cronograma. Amanhã seria difícil, porque teria
que haver convocação, a menos que tenhamos
alguma entidade presente na Casa, que se dispo
nha a ser ouvida amanhã. Mas acho que seríamos
mais realistas se iniciássemos essas audiências
públicas na próxima segunda-feira, dia 27 de abril.
Realizaríamos uma audiência às 10 horas da ma
nhã e outra às 17 horas. No dia 28 de abril, terça
feira, sópoderíamos realizar uma única audiência,
porque é propósito do Presidente da Subcomis
são convocar uma reunião da mesma para terça
feira, não sei se pela manhã ou à tarde. No horário
que nos restasse, então realizaríamos uma reu
nião de audiência pública. Na quarta-feira, faría
mos duas reuniões, às 10 e às 17 horas.

Com isso, teríamos realizado cinco reuniões.
Até quarta-feira, ouviríamos, então, as entidades
da sociedade Civil e as autoridades - Governa
dores, Ministros - enfim, todos aqueles que se
dispuserem a comparecer às reuniões. Ainda nos
restaria o dia 30 de abril, quando poderíamos
realizar mais duas reuniões, às 10 e às 17 horas.
Para essas duas reuniões, então, poderíamos con
vidar constitucionalistas, que discorreriam sobre
as matérias pertinentes à nossa Subcomissão.
Evidentemente, poderia até sugerir o tema, mas
prefiro, democraticamente, deixar que os colegas
o façam, embora não seja muito difícil defini-lo.
Temos que discutir a questão da Federação, a
questão da competência, a forma de intervenção
e também os aspectos referentes ao Distrito Fede
ral e Territórios.

Ainda nos restaria uma última reunião. Até en
tão, teríamos realizado sete, mas não precisamos,
necessariamente, realizar oito audiências públi
cas. Mas, se sentíssemos essa necessidade, ainda
nos restaria a segunda-feira, dia 4 de maio, para
a realização da oitava audiência pública.

Temos quatro pedidos de audiência - pelo
menos, que tenham chegado a meu conhecimen-

to. Não sei se de ontem para hoje não houve
mais algum. Dois são formalizados. Um é do Insti
tuto Brasileiro de Mineração, certamente para falar
sobre a competência da legislação de recursos
minerais. Outro é uma sugestão do Constituinte
Felipe Mendes para que ouçamos o Superinten
dente da Sudene. Pessoalmente, fui procurado
pelo Presidente da Associação dos Magistrados
do Distrito Federal, que também gostaria de ser
ouvido. Também recebi uma comunicação do
Prefeito de Macapá, no Território do Amapá, em
que afirma que gostaria de prestar um depoi
mento perante esta Subcomissão.

Tenho conhecimento de que o Comitê Pró-Di
retas do Distrito Federal também gostaria de ser
ouvido nesta Subcomissão. Temos, então, cinco
entre entidades e personalidades, que pretendem
prestar depoimento na nossa Subcomissão. Se
realizássemos duas audiências por dia, em três
dias resolveríamos esse problema - a menos,
evidentemente, que outras entidades se manifes
tem.

Quanto aos constitucionalistas, eu proporia que
ouvíssemos, na questão dos Territórios, o Consti
tuinte Michel Temer - o que é fácil, pois está
aqui, na Casa. S. Ex" tem um trabalho sobre os
Territórios nas Constituições brasileiras. Podería
mos ouvi-lo, já que vamos tratar do problema
da Constituição. Poderíamos ouvir outros consti
tucionalistas, como o Prof. Osny Duarte Pereira,
que hoje vai falar numa das Subcomissões de
nossa Comissão, e também o Prof. José Afonso,
que, segundo soube, está aqui em Brasília asses
sorando o Senador José Richa. Mas estas são
apenas sugestões.

Se conseguirmos cumprir esse cronograma,
a partir do dia 5 de maio poderíamos dedicar
três dias para a discussão das propostas apresen
tadas. Já temos mais ou menos em torno de
vinte a trinta propostas e então dedicaríamos es
ses três dias para a discussão das mesmas, a
fim de que os colegas opinem sobre elas. A partir
daí, então, eu teria quatro dias para a apresentação
do relatório.

Estas são as minhas modestas sugestões para
os nossos trabalhos iniciais.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Peço
que o Secretário da Mesa anote as sugestões feitas
pelo Sr. Relator. A Mesa tentará compatibilizar os
interesses dos diversos setores com os horários
e a disponibilidade que teremos.

Gostariamos de ouvir de nossos companheiros
Constituintes suas propostas de convites a serem
feitos a pessoas que seriam ouvidas aqui, em au
diência pública, logo após termos discutido o ro
teiro inicial, apresentado como primeiro item da
pauta. Se houver alguma sugestão, alguma contri
buição com relação a esse roteiro, gostaríamos
de ouvi-Ia em primeiro lugar, para, a seguir, rece
bermos as sugestões dos convidados a participar
dessas reuniões.

o SR. CONSTITUINTEVILSON SOUZA- No
estabelecimento do roteiro, atendendo, inclusive,
ao aqui dito pelo nobre Relator, é importante que
estabeleçamos nele no que for pertinente às au
diências públicas, a temática de cada .urna delas.
Assim, esgotaríamos essas audiências, debatendo
temas. Do contrário, discutiríamos, por exemplo,
a situação dos Territórios, em três ou quatro au
diências públicas, e prejudicariamos a questão
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do federalismo regional, ou prejudicaríamos a
questão da competência concorrente entre União,
Estados e Municipios.

Então, a nível de estabelecimento do roteiro,
sugiro que assim se faça, atendendo à ordem
temática dessas audiências públicas.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex'.

Com relação às audiências públicas, teremos
uma primeira audiência hoje, não oficial,para não
queimar uma das possibilidades, do ex-Gover
nador Ottomar Pinto,que estará aqui às 19h, con
tribuindo com a sua experiência para a nossa
Subcomissão. Essa será a primeira audiência que
teremos.

Também já enviamos convite ao InstitutoBrasi
leiro de Mineração - Ibram, que por duas vezes
nos solicitou a sua participação. Naturalmente,
é uma entidade privada, sem fins lucrativos, como
eles dizem, que tem o objetivo de discutir a ques
tão da mineração, em relação, especificamente,
à autonomia ou ao monopólio da União na espio
ração das minas brasileiras.Aaudiência está mar
cada para o dia 29, às 9h30min da manhã. O
Ibram está convidado para audiência pública, em
29 de abril,com os Constituintes da Subcomissão
do Distrito Federal.

Com relação aos membros das audiências pú
blicas, estamos aguardando as sugestões dos Srs.
Constituintes. As primeiras recebidas o foram
através de nosso Relator, agora, de forma que,
dentro dessas propostas, compatibilizaremos o
espaço de tempo, tentando fazer as oito reuniões
que nos são permitidas pelo Regimento Intemo.

Voltoao assunto do roteiro e gostaria de ouvir
discussões com relação ao mesmo, naturalmente
acatando a proposta do Constituinte que usou
o microfone há pouco, no sentido de estabelecer
por temas a discussão do assunto. Naturalmente
peço à Mesa que os estabeleça dentro desse rotei
ro temático.

Tem a palavra o Constituinte Roberto RoDem
berg.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG - Sr. Presidente, aproveitando a oportu
nidade da fixação da data da presença dos repre
sentantes do Ibram, queria sugerir aos compa
nheiros que, na mesma oportunidade, fosse con
vidado um representante do Ministériodas Minas
e Energia, para colocar aqui a posição das permis
sões e concessões de exploração de minério, no
País. Porque, se esse Instituto é particular, deverá
ter uma-vísão, uma posição sobre o problema.
Emborajá conheçamos pessoalmente a lamen
tável situação relativa à permissão e concessão
para se explorar minérios no País,seria necessário
que, ao mesmo tempo que estivesse aqui o Ibram,
também estivesse um representante do Ministério
das Minas e Energia, trazendo fundamentalmente
informações sobre o número e o percentual de
concessão de exploração de minério, principal
mente em relação a empresas estrangeiras.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Peço
ao Secretário da Mesa que encaminhe ao Ministro
das Minas e Energia a solicitação, explicitando
que virá um ente particular, privado, discutir o
assunto "exploração de minérios no Brasil", pata
que mande uma pessoa que esteja afeita a esse
tema. Acatada a proposta de V.Ex".

Continua franqueda a palavra, ainda para fala
rem sobre o roteiro.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Apenas para colocar, talvez como consulta, se
haveria a possibilidade, ou a conveniência, se ca
beria dentro do roteiro - em função do problema
de tempo, tendo em vista a questão dos Territó
rios, pela qual, particularmente, tenho simpatia
- que a Comissão, a Subcomissão ou parte dela
pudesse visitar os dois Territórios, o do Amapá
e o de Roraima, para que, numa ação articulada
com os Constituintes representantes dos mes
mos, em reunião com as entidades representa
tivas, se pudesse colher diretamente no local as
idéias que lá circula, a fim de que aqueles outros
que não defendem diretamente os interesses dos
Territórios possam - pelo menos penso assim
- defender melhor, ou em plenário ou em outras
comissões, o que certamente será um tema palpi
tante.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex"

Para fazeresse tipo de visita,teríamos que, natu
ralmente, utilizaro sábado e o domingo e manter
contato com os representantes dessa área em
cada um desses locais. Vamos verificar, com a
nossa assessoria da Subcomissão, se é possível
esse contato nesse período, e se estarão dispo
níveis as pessoas para prestar as informações.

Também vale a pena lembrar aqui, a pedido
do Constituinte Chagas Duarte, que a Mesa da
Assembléia Legislativanão participa das despesas
de viagem para convidados do serviço público,
porque entende que este poderá arcar com as
mesmas. Mas,com a apresentação de convidados
não participantes do serviço público, a Mesapode
rá arcar com as despesas, com passagem e esta
da.

Tem a palavra V.Ex'

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Primeiramente, gostaria de fazeruma ponderação
sobre o roteiro de nosso Relator, no que diz res
peito à nossa segunda reunião, no sentido de
que, o inicio das reuniões ao invés de às 17 h,
fosse às 19 h, ou logo que terminasse a sessão
do plenário. Muitasvezes há alium tema ou maté
ria a ser discutida, e gostaríamos de estar presen
tes. Então, que fosse colocada em votação, a pro
posta no sentido de que nossas reuniões à noite
fossem a partir do término da sessão do plenário.

Outra ponderação diz respeito às audiências
com referência aos temas. Por exemplo, quanto
ao tema "Territórios", sugiro que, no dia marcado
para serem realizadas essas audiências públicas,
falassem sobre o assunto todos os convidados,
que poderiam ser dois, três ou quatro. Por exem
plo, para falar sobre a organização administrativa
e judiciária deve comparecer aqui o Presidente
da Ordem dos Aó: '>tj<:dos do Território e o Gover
nador também. L «ão, proponho que nos reunís
semos todos, no mesmo dia, no dia dedicado
ao tema. E poderiam comparecer uma, duas ou
três pessoas, naturalmente determinando a Mesa
o tempo para cada convidado que aqui compa
recesse.

Esta a nossa sugestão, que gostaríamos que
a Mesa apreciasse.

O SR. PRESIDENTE (Jorran Frejat) - Agra
deço a V. Ex'

A primeira reunião com um convidado será
exatamente às 19 h. A informação que temos
da Mesa da Assembléia é no sentido de que a

partir das 17 h estarão encerrados os trabalhos
do plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
exatamente para que possamos co&patibilizares
se horário com o nosso, das Subcomissões, de
forma que, tanto quanto possível, não coincidam
reuniões da Subcomissão com a sessão plenária
da Assembléia Nacional Constituinte. Se as reu
niões se delongarem um pouco mais, como os
Constituintes estarão presentes, n6s as realiza
remos às 19 h. Nos dias em que as sessões plená
rias permanecerem até às 17 h, nós faremos neste
horário, facilitando também os contatos dos nos
sos companheiros Constituintes com suas bases,
com os outros setores da sociedade civil.

Tem a palavra o nosso Relator, Constituinte
Sigmarínga Seixas.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Gos
taria de prestar apenas um esclarecimento.

Talvez não tenha sido muito explícito. As ses
sões não se encerram às 17 h. Apenas ficou facul
tada às subcomissões a realização de audiências
nesse horário, porque essas reuniões se integra
riam ao debate constitucional, que é o que o Regi
mento prescreve para o plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, a partir das 17 h.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Tem
a palavra o Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. CONSmmNTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de re
gistrar aqui duas sugestões.

Entendo que nossa função fundamental é tratar
da competência da União. A ela deveríamos dar,
portanto, maior atenção. Como as audiências pú
blicas são apenas oito, segundo o Regimento,
eu deixaria aqui a sugestão de que fizéssemos
quatro reuniões para tratar da competência da
União. Em cada uma dessas audiências, natural
mente, poderiam ser realizadas três ou quatro en
trevistas. Participei,anteontem, assim como a Sra.
Constituinte Marluce Pinto, de uma audiência, à
qual compareceram quatro palestrantes. Então,
poderíamos perfeitamente atender aos interesses
de todos, mas dando realce, principalmente, à
questão da competência da União, que, no meu
entender, é o assunto que mais pode trazer con
trovérsia. Para o Distrito Federal teríamos duas
reuniões de audiências e para os Territórios mais
duas reuniões. Completaríamos, assim, o ciclo
de oito reuniões. A outra sugestão é com relação
à audiência de hoje à noite com o Constituinte
Otomar Pinto. Eu sugeriria, até para comodidade
dos nossos trabalhos, uma vez que vários dos
Srs. Constituintes têm compromissos mais tarde,
que essa audiência se antecipasse para as 17:00h,
mesmo porque o Regimento o permite. São estas
as duas sugestões que deixo aqui registradas para
a análise dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Temos
duas proposições com relação a essas audiências:
uma do Constituinte Chagas Duarte, para que
essas reuniões sejam realizadas às 19:00h, a fim
de que não haja superposição com a sessão ple
nária; e a outra do Constituinte Ruben Figueiró,
para que sejam às i 7:00h, exatamente para não
dificultar os entendimentos -dos Constituintes lá
fora. Quando se estabelecem duas proposições
diferentes, s6 nos resta submetê-Ias à considê
ração do Plenário. No caso específico do Consti
tuinte Otomar Pinto, S. Ex' já se dispôs a aqui
comparecer, independentemente de ser uma au-
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diência pública, exatamente para não impedir que
outras pessoas, não pertencentes à Assembléia
Nacional Constituinte, aqui venham trazer seus
esclarecimentos. Então, peço ao Plenário que se
manifeste a este respeito. Aqueles que estiverem
de acordo com que a sessão de hoje se realize
às 19:00h permaneçam como estão. A sessão
será marcada para as 17:00h.

O SR RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Acho
que poderíamos encontrar uma solução consen
sual.

O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Depois
da votação não há consenso.

O SR RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Não
é isso. A preocupação do Constituinte Chagas
Duarte é a de que realizemos uma reunião às
17:00h, no instante em que esteja sendo realizada
uma sessão importante da Assembléia Nacional
Constit.uinte.Esse horário corresponde, salvo en
gano, ao Grande Expediente, quando os Consti
tuintes fazern seus discursos. Se, eventualmente,
houver um tema palpitante - e podemos sabê-lo
com antecedência - deslocaremos essa reunião
para as 19:00h. Mas, quando não for o caso, nós
a realizaremos às 17:00h.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Têm
V.Ex" alguma outra contribuição?

Com a palavra a Constituinte Marluce Pinto.

A SFM. CONSTIT(J[NTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, considero a defesa do Estado um
tema muito polêmico, principalmente porque en
tre nós não há militaralgum. Assim, para a discus
são do item 1.321, que se refere à organização
das Forças Armadas e da PolíciaFederal e a segu
rança das fronteiras, eu sugeriria que: como pode
haver mais de um expositor numa única audiên
cia, convidássemos o EMFA e o SNI a que aqui
mandassem algum representante, porque os as
suntos estão inter-relacionados, pois tratam dos
mUltares e da importância da sua presença nas
fronteiras, como é o caso do Batalhão das Fron
teiras. Se possível, poderíamos convidar até o Mi
nistério da Justiça, e numa única audiência já
ficaríamos a par de como concluir nossas suges
tões para temas tão importantes.

O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a contribuição de V.Ex"

Fazendo uma pequena rememoração: entendi
que no roteiro definitivo e sistemático poderão
ser incluídos ou retirados mais itens. E só um
roteiro para que os companheiros Constituintes
possam fazer um acompanhamento dos diversos
temas

Em sequndo lugar, pareceu-me de bom alvitre
fazer a complementação com essa planilha, cujo
acompanhamento não precisa ser absolutamente
ngido. 1'\as, com certeza, ela dará alguma contri
buição para o fluxo do nosso trabalho.

Em terceiro lugar, creio que o fato mais impor
tante é a compatibilização das diversas propostas
aqui representadas, de convites a pessoas e enti
dades que possam trazer sua contribuição. Ficou
decidido que hoje, às 17h, aqui comparecerá o
ex-Governador Otomar Pinto, nosso colega Cons
tituinte e Deputado Federal. Quanto às outras pro
postas de convocação, será feita imediatamente
a comunicação às pessoas convidadas para que
participem dessas audiências públicas. A propos
ta do Constituinte Roberto Rollemberg é de con-

vite concomitante a um representante do MInis
tério das Minas e Energia, para dar sua versão,
no aspecto governamental, sobre a exploração
de minas, e a um representante do Ibram. É um
constitucionalista que escolheremos de acordo
com o nosso Relator, para que possa trazer sua
contribuição. Já encaminhamos solicitação aos
Superintendentes da SUDAM, SUDECO e SUDE
NE, no sentido de que marquem um dos dias
disponíveis para a nossa audiência pública. Pre
tendemos que essas três autoridades estejam aqui
no mesmo dia, para que possamos utilizarapenas
uma reunião.

Tem a palavra o Constituinte VIlsonSouza.

O SR CONSTIT(J[NTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, com relação às superindentências de
desenvolvimento regional, eu sugeriria ainda que
fosse convidado o Ministro do Interior, já que elas
estão subordinadas a esse Ministério, e todos os
superintendentes, em número de cinco. E tam
bém poderíamos ouvir órgãos de desenvolvimen
to regional, como a Comissão do Desenvolvimen
to do Vale do São Francisco. São todos órgãos
relacionados com o desenvolvimento regional.
Poderíamos até - quem sabe? - para concen
trar todos os debates nessa mesma reunião, con
vidar o Presidente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico, que é responsável pela
execução do planejamento econômico do País.

Assim, esgotaríamos, nessa reunião, todo esse
tema relacionado com os desenvolvimentos na
cional e regional.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex"

Tenho a informação de que o Ministro do Inte
rior já viria para uma reunião na Subcormssão
dos Estados. De forma que vamos tentar compa
tibilizaresta com as outras sugestões, atendendo
à proposta do nobre Constituinte.

Com a palavra o nosso Vice-Presidente, Consti
tuinte Meira Filho.

O SR. CONSTITUINTE MEIRA FILHO - Sr.
Presidente, seguindo a linha do Constituinte VIlson
Souza, quero apresentar uma sugestão.

Já que S. Ex" sugere tantos convites, eu propo
ria à Mesa que convidasse os Constituintes que
fazem parte desta Subcomissão a comparecerem
à próxima sessão. Hoje está presente menos da
metade dos que compõem esta Subcomissão.
Gostaria que o Secretário oficiasse aos Consti
tuintes sobre a realização das nossas reuniões.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Esta
Presidência informa que todos os Constituintes
membros desta Subcomissão foram notificados
ontem e hoje, por telefone, da reunião de hoje.
De forma que a Mesa cumpriu a sua função de
comunicar a realização desta sessão.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, eu pediria, se fosse possível, que
esta Subcomissão solicitasse ao PRODASENque
enviasse o mesmo roteiro às diversas outras sub
comissões, tendo em vista que alguns temas são
também bastante importantes para elas, especial
mente a Subcomissão da Ordem Econômica, on
de vai ser tratada a questão, por exemplo, da ex
ploração ou concessão das minas, pela União,
das telecomunicações etc.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Esta
Subcomissão iniciou o processo de criar esse ro-

teiro e a pessoa que estã encarregada disso tam
bém estã trabalhando com as outras subcomis
sões nesse sentido. Já comunicamos até mesmo
ao Presidente da nossa Comis~o a criação do
nosso roteiro, para que V.Ex" possa, juntamente
com os roteiros das outras subcomissões, incluí
lo num roteíro maior e definitivo. Tão logo as
subcomissões aprontem seus roteiros, nós o fare
mos distribuir aos Constituintes da nossa Subco
missão.

Continua franqueada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Eu gostaria de saber se nós poderemos convi
dá-las ou se é a Mesa que fará esse convite.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -A Mesa
fará o convite.

O SR. CONSm(J[NTE CHAGAS DUARTE 
Então quero propor, Sr. Presidente, que, na me
dida do possível, seja marcada para o dia 4 de
maio a reunião destinada aos Territórios.

Desejo sugerir ainda à Mesa, para apreciação
e decisão, o convite ao Governador de Roraima
e ao Presidente da Ordem dos Advogados daque
le Território, para que aqui venham falar sobre
a estrutura judiciária e administrativa dos Terri
tórios.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
registrada a proposta de V.Ex'

Concedo a Ralavri'ao nobre Constituinte Moza
rildo Cavalcanti.

O SR: CONSTIT(J[NTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, o Constituinte Ruben
Figueiró fez uma proposta que não foi apreciada
e decidida e que me pareceu muito sensata e
coerente, porque divide os temas por número de
sessões de audiências: especificamente quatro
para a União, duas para o Distrito Federal e duas
para os Territórios. Isto realmente colocaria 'or
dem, porque já existem várias sugestões de con
vitesa pessoas e entidade que se inter-relacionam.
E creio que é importante, fundamental mesmo,
que se estabeleçam, aproveitando a sugestão do
Constituinte Chagas Duarte, por exemplo, dois
dias para os Territórios e dois dias para o Distrito
Federal, a fun de que possamos articular com
as entidades e autoridades do setor o seu compa
recimento no mesmo momento para o debate
do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Ficaria
muito dificil para a Presidência estabelecer exata
mente os dias, em virtude das agendas das pes
soas convidadas.

Recebemos a proposta do Constituinte Ruben
Figueiró, vamos analisá-la após a sessão, na tenta
tiva de realizar - e isto foi anotado - quatro
reuniões paraa União, duas parao DistritoFederal
e outras duas para os Territórios. Vamos verificar
ate quais as pessoas que poderão ser convidadas
para uma mesma sessão, sem haver prejuízo para
as sessões. A Presidência se reunirá com a Secre
taria da Mesa para tentar compatibilizar esses as
pectos. No momento em que tivermos uma agen
da, nós a transferiremos aos Srs. Constituintes.
Ainda não temos as datas porque precisamos
consultar as pessoas com relação às suas pro
postas.

O Constituinte Chagas Duarte propôs o convite
ao Governador e ao Presidente da Ordem dos
Advogados de Roraima para o dia 4 de maio.
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Naturalmente vou tentar fixar a data da reunião
dos Territórios para período próximo a esse, a
fim de que não haja dificuldades. Sejá estabele
cesse de início que ela seria marcada para o dia
30, eu encontraria dificuldade para encaminhar
outro convite para a mesma data. Isso será com
patibilizado logo depois da nossa sessão.

Gostaria de ouvir dos Constituintes os nomes
das pessoas que gostariam fossem convidadas.

O SR. CONSmUINTE VILSONSOUZA- Sr.
Presidente, volto a formular algumas sugestões,
A primeira é com relação a nomes. Eu sugeriria
o nome do Professor Paulo Boanevides, que, se
não me engano, é professor de Direito Constitu
cional da Universidade do Ceará e tem algumas
obras publicadas sobre Ciência Política e, princi
palmente, estudos bastante profundos sobre fede
ralismo.

Desejaria ratificar também a indicação do
Constituinte Sigmaringa Seixas de ouvirmos o ex
Desembargador e grande analista do sistema polí
tico brasileiro, Professor Osny Duarte Pereira.

Proponho também ao Plenário que, para uma
das próximas reuniões, estabeleçamos, para abrir
o debate, o estudo, no Direito Constitucional
Comparado dos demais países do mundo, da es
trutura do federalismo· nos Estados Unidos, na
Alemanha Federal, na Suíça, na Austrália, na Ar
gentina, no México, enfim, em diversos países,
até para que, de posse desses elementos e conhe
cimentos, possamos dar seguimento e seqüência
a esse trabalho.

Sefor o caso de fazermos esse trabalho junto
com o Relator, proponho-me a auxiliá-lo na pes
quisa. Já fiz alguma pesquisa sobre isso, tenho
reunido alguns ensaios e obras. Assim, contribui
riamos com a Subcomissão no sentido de trazer
informações sobre federalismo, sobre como é o
pacto federal nos demais países do universo e
até sobre a experiência do cotidiano do federa
lamo nesses países.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Esta
proposta é muito bem-vinda.
- Com a palavra o nobre Constituinte Messias
Soares.

O SR. CONSmUINTE MESSIAS SOARES 
Gostaria de sugerir que convidássemos o Presi
dente José Samey a comparecer à nossa Subco
missão para falar sobre a União.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A Presí
~ncia da Mesa fará o convite a S. Ex'. Dependerá,
naturalmente, da disponibilidade do Presidente a
sua vinda a esta Subcomissão.

A SRA CONSmUINTE MARLUCE PINTO 
Já que vai ser convidado o Presidente Samey,
talvez pudéssemos também fazer um convite ao
ex-Presidente Emesto Geisel para aqui compa
recer no mesmo dia. É certo que ele foi da época
da Revolução, mas é um homem muito ponde
rado. Poderemos obter muito boas sugestões.
Acho que seria até interessante um debate de
acordo com as suas sugestões e as do Presidente
José Sarney. Considerando que há problemas de
fronteira, de Forças Armadas, que pessoa mais
indicada para isso? Apenas aceitaríamos as su
gestões que realmente considerássemos de acor
do com o nosso regime democrático, não impor
tando ter sido ele Presidente na época da Revolu
ção. O PresidenteJosé Sameytambém fazia parte

do mesmo regime. Portanto, seria bom que convi
dássemos os dois.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Natural
mente, a Mesa vai tentar compatibilizar - nova
mente usando o verbo compatibilizar - os diver
sos pedidos. V. Ex" sabem, tanto ou mais do
que eu, das dificuldades para se convidar algumas
pessoas para participarem de uma Subcomissão
e de se colocar, na mesma mesa, pessoas com
posições tão divergentes.

Temos alguns interesses específicos e precisa
mos fazer uma Constituição. Não queremos trans
formar nossas reuniões em debate público de
tendências políticas. O que buscamos fazer é dar
contribuição para a nova Carta Magna. Se houver
meios de, dentro da agenda de oito reuniões, aten
der a todas as propostas, a Mesa, fará todo o
esforço nesse sentido. Aqueles convites em que
houver a pressuposição de que serão recusados
ou, sendo feita a consulta, mostrar má vontade,
o convidado, evidentemente não serão efetivados.
Teremos de nos reportar àqueles que de fato tra
rão alguma contribuição imediata para nós.

Com a palavra o nobre Constituinte Ruben Fi
gueiró.

O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ
Sr. Presidente, gostaria também de deixar aqui
uma sugestão. Acho que seria de grande valia
para nós ouvirmos a palavra do Constituinte Afon
so Arinos de Melo Franco, sobretudo sobre a
questão da competência da União. S. Ex" vai abrir
um leque de informações extraordinãrio para ca
da um de nós. Eu, pelo menos, não li o seu ante
projeto, a não ser alguns destaques. Existem pon
tos que são controvertidos, mas há outros que
merecem os nossos aplausos.

Portanto, fica aqui a minha sugestão de que
convide o Constituinte Afonso Arinos para falar
sobre a competência da União.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a proposta a V.Ex'.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ro
berto Rollemberg.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLl:.M
BERG - Sr. Presidente, companheiros Consti
tuintes, respeito as propostas de convite ao Presi
denteJosé Sarneye ao ex-Presidente Ernesto Gei
sel. Eu poderia até cometer um absurdo e chamar
o ex-Presidente Médici. Mas, com o devido res
peito aos companheiros, tenho a impressão de
que nossos convites seriam para pessoas que
trouxessem esc1areciemntos para uma coisa no
va. Eu não gostaria de repetir aqui o que Geisel
e Sarney fizeram, efetivamente. Queremos uma
nova Constituição. Realmente, o nosso plenário
se transformaria num foro de discussão política,
que poderia até trazer informações pessoais de
grande valia, pela cultura de cada um. Mas o que
eles representam é exatamente o que queremos
afastar com a Constituinte.

De forma que a mensagem política até mesmo
do Professor Afonso Arinos - cuja competência
jurídica todos conhecemos - já não é mais a
mensagem que desejamos ouvir.

Não quero contestar a proposta dos compa
nheiros sendo antidemocrático, mas quero colo
car-me contra o convite ao Presidente e ao ex-Pre
sidente da República, porque seu sentido seria
muito político. Pelo que eles representam - res
salvados os valores e a honorabiliclade pessoais

- pela atuação deles em relação à Constituição,
pelo autoritarismo, pelos decretos -leís abusiva
mente utilizados, não trariam para nós uma contri
buição para o avanço democrático na Constituin
te.

De forma que eu queria ponderar aos compa
nheiros que fízêssernos propostas de convites a
quem nos trouxesse informações para a elabo
ração de uma nova Constituição, num novo tem
po democrático.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deçoa V.Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Carneiro.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, o objeto principal da minha
presença já foi exposto pelo nobre colega Consti
tuinte Roberto Rollemberg, na segunda parte de
sua intervenção, com a qual estou inteiramente
de acordo. Creio que temos de fazer uma Consti
tuição moderna, atuante, atualizada, e, natural
mente, esses homens - o Presidente da Repú
blica e o ex-Presidente Geisel- darão muito con
teúdo político à reunião. De forma que endosso
plenamente as palavras do Constituinte Roberto
Rollemberg.

A segunda parte da minha intervenção é a se
guinte: temos de atender a um cronograma, em
bora seja um pouco t1exivel, porque temos um
prazo para entregar o nosso relatório, do qv<;.;
não nos podemos afastar, sob pena de ser urna
grande decepção para a nossa Subcorníssão,
pois, se não o fizermos, o Relator da Comissão
de Sistematização o fará.

Então, pergunto: ao receberem os convites, es
ses convidados seriam prevenidos de que teriam
dez ou vinte minutos para a sua exposição? Se
o fizéssemos, naturalmente eles fariam uma sinte
tização do que pretendem expor. Um cidadão des
se porte, ao vir aqui, tem uma composição de
pensamento a externar, e, desta forma, faria uma
exposição dentro daquele prazo. Então, teríllmos
tantos minutos para a exposição e tantos minutos
para o debate. Assim, em cada sessão teríamos
condições de ouvir dois, três ou quatro convi
dados.

Era esta a solicitação: que fosse introduzido
no nosso cronograma também esse cronograma
de sessões.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Na últi
ma sessão mencionamos nossos prazos para de
bates e reuniões públicas. Ficou definido e apro
vado inicialmente que cada"expositor,em audiên
cia pública, teria direito a trinta minutos. Obser
vamos que, na reunião de ontem, os represen
tantes dos municípios, do IBAM, tiveram apenas
vinte minutos, exatamente porque foram mais de
dois expositores - é o que se poderia fazer aqui.
Mas, em princípio, ficou estabelecido que o expo
sitor teria trinta minutos; o Relator, cinco minutos;
cada um dos membros, três minutos; os Consti
tuintes, três minutos; e o expositor, para resposta,
mais três minutos. Esta foi a decisão tomada na
última sessão, a qual confirmamos agora. Natural
mente o tempo do expositor poderá ser dimi
nuído, se conseguirmos colocar mais de dois ex
positores em cada uma das sessões.

Como vêem V. Ex", na verdade estávamos
preocupados com as poucas indicações, até ago
ra feitas à Mesa, de nomes para audiências públi-
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caso ~flOra nos depararemos com outro proble
ma, que é de excesso de nomes. V. EX'" hão de
compreender que a Mesa terá de encontrar a solu
ção que seja a mais viável. Vamos definir,na me
dida cio possível, como foi proposto pelo Depu
tado Ruben Figueiró: quatro reuniões para a
União, duas para os Territórios e duas para o
DistritoFederal. Parece-me uma solução bastante
razoável. Tentaremos colocar o maior número
possível de expositores em cada uma dessas reu
niões, para que todos possamos acompanhar a
exposição de cada um deles. É evidente que algu
mas propostas poderão ser prejudicadas. Por
exemplo, se houver dois, três ou até quatro consti
tucionalistas, escolheremos um ou dois e, natural
mente, ficaremos satisfeitos com a exposição des
tes.

Com relação ao setor da União, teremos tam
bém oportunidade de ouvir, como foi proposto
aqui, IIlgunsorganismos das Forças Armadas que
terão nnteresse em discutir o assunto. Vamos ten
tar fazer o mesmo com os constitucionalistas, pa
ra que cada um discuta o tema de acordo com
o seu ângulo de visão da participação das Forças
Armadas dentro das competências que a União
lhes oferece.

De maneira que o número de propostas apre
sentadas em relação às pessoas a serem convi
dadas não terá obrigatoriamente de ser obede
cido. De qualquer maneira, já existem propostas,
e estas me parecem muito importantes. Já temos
mais de vintepropostas que podem perfeitamente
ser trabalhadas pelos relatores e adaptadas poste
riormente, de acordo com as interferências ou
apresentações dos expositores em audiência pú
blica. Muitos dos assuntos aqui apresentados na
turalmente não terão sequer expositores para dis
cuti-los, de forma que já poderão ser encami
nhados e definidos dentro da exposição ou do
perecer final do Sr. Relator.

Com a palavra o nobre Constituinte Chagas
Duarte.

o SoR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, quero externar à Mesa a preocu
pação exatamente quanto ao que V. EX' está abor
dando, agora: os temas. Entendo que deveremos
oferecer os temas aos nossos palestrantes ou con
ferencistas. Por exemplo, quanto à competência
da União, há um leque de temas. Devemos dizer
lhes o que queremos ouvir, que contribuição po
dem eles nos dar, e não deixar o conferencista
à vontade, porque pode outro expositor abordar
o mesmo assunto. Creio que há temas importan
tíssimos; como o da calamidade pública no Nor
deste.

Então, a sugestão que faço é no sentido de
que seja oferecido aos nossos conferencistas o
tema a ser abordado.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - As pes
soas que até agora se apresentaram como possí
veis expositores definiram o seu tema. Aqueles
que forem convidados por nós, naturalmente vi
rão cem um tema específico já definido, diante
da própria proposta feita por V. EX', no sentido
de que nos ativéssemos a um tema específico
em cada uma das sessões.

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Agradeço a V. Ex'

O SoR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Conti
. nua franqueada a palavra aos Srs. Constituintes.

Nada mais havendo a tratar nesta sessão, co
municamos que realizaremos uma sessão hoje,
às 17h, com a presença do Deputado Otomar
Pinto, que falará sobre a sua experiência com
relação aos Territórios.

Hoje à noite tentaremos também, tanto quanto
possível, depois dos contatos com as pessoas
que foram indicadas para aqui comparecer, esta
belecer os devidos horários e datas para sua parti
cipação. E, se houver possibilidade, hoje à tarde
já estaremos apresentando a V. EX' um roteiro. .

O SR. CONsmUlNTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, quero apresentar uma sugestão.
Quando viajarmos aos nossos Territórios e Esta
dos para tratar de assunto da Constituição, que
não seja computada como falta a nossa ausência,
desde que previamente comunicada à Mesa a
finalidade da viagem. Porque vamos para audiên
cias, para contatos com as bases, ouvirsugestões
e propostas.

É uma sugestão que faço aos companheiros
e à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Creio
que é possível atender ao nobre Constituinte, por
que, segundo o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, não é caracterizada como faha
à sessão a ausência do parlamentar, tanto em
caso de doença quanto em caso de ausênciajusti
ficada.

Nada mais havendo a tratar, convoco outra ses
são para hoje, às 17h.

Está encerrada a reunião.

7' Reunião Ordinária
Realizada em 29-4-87

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e quarenta e cinco mmutos, na Sala "BI" - Ane
xo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Sub
comissão da União, DistritoFederal e Territórios,
sob a presidência do Senhor Constituinte Jofran
Frejat, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Meira Filho, Ruben Figueiró, Sigmaringa Sei
xas, Felipe Mendes, Francisco Carneiro, Marluce
pinto, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Rollemberg,
Maurício Correia. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu-se
início ao Expediente que constou da seguinte lei
tura: Correspondência recebida: a) sugestões: 1)
Sugestão do Sr. MáximoMartinelli sobre "Criação
de novo elemento da Organização do Estado";
2) Of na SGC - 079, de 14-4-87, do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, remetendo
sugestões de na" 424 - 961 - 562 - 628 
688 - 691 - 694 - 738 - 739 e 751. b)
Cartões: 1) Do Sr. Flory José Lopes Peternama,
cumprimentando pela instalação e eleição da Me
sa da Subcomissão. c) Ofício: 1) Of. na
207/87/AAP/GMlMS, de 23-4-87, da Sra MariaEs
ter de Carvalho, assessora Parlamentar do Minis
tério da Saúde, cumprimentando pela instalação
e eleição da Mesa da Subcomissão. d) Telegra
mas: 1) Do MinistroChefe do Gab. Civil, cumpri
mentando pela instalação e eleição da Mesa da
Subcomissão; 2) Do Ministro do Interior, Dr. Ro
naldo Costa Couto, cumprimentando pela instala
ção e eleição da Mesa da Subcomissão; 3) Do

Dr. João Sérgio Marinho Nunes, Presidente do
!BRAM, confirmando sua presença na Subcomis
são. Correspondência expedida: 1) Cartão de
agradecimento ao Sr. Máximo Martinelli; 2) Of.
rr 204/87IPRES. - remetido ao Dr. SilvioSebas
tião de Castro Leite,Prefeito de Boa Vista- con
vitepara audiência. Findo o Expediente, o Senhor
Presidente deu inícioà Audiência Pública, passan
do a palavra ao Sr. José Mendo Mizael de Souza,
Secretário Executivo do IBRAM, sendo inquirido
pelos Srs. Constituintes Felipe Mendes e Roberto
Rollemberg. Após os debates, o Senhor Presiden
te passou a palavra ao Sr. Sylvio Baeta Neves,
Diretor de Divisãodo Fomento da Produção Mine
ral do DNPM, sendo inquirido pelos Srs. Consti
tuintes Roberto Rollemberg, Felipe Mendes, Moza
rildo Cavalcanti, Meira Filho e Marluce Pinto. O
inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia
Nacional ConstituJnte. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os
trabalhos, às doze horas e vinte minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada dia trinta de abril,às nove
horas e trinta minutos, para Audiência Pública
com a presença do General Roberto Klein,Secre
tário Especial de Defesa Civil. E, para constar,
eu, Antônio Fernando Borges Manzan, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.' 
Constituinte Jofran Frejat, Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Declaro
aberto os trabalhos desta Subcomissão.

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

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Hoje,
nesta audiência pública, estarão contribuindo pa
ra o juízocrítico dos Srs. Constituintes o represen
tante do Ibram - Instituto Brasileiro de Minera
ção, Dr.José Mendo Mizael de Souza; o Dr. SyMo
Baeta Neves, Diretor-GeralSubstituto do Departa
mento Nacional de Produção Mineral e Diretor
da Divisãodo Fomento da Produção Mineral.

Como sabem, os Srs. Constituintes, o assunto
desta reunião é a exploração de jazidas minerais
em nosso País. Para abordar o tema, passamos
a palavra ao Dr,José Mendo Mizael de Souza.

O SR. JOSÉ MENDO MlZAEL DE SOUZA
Muitoobrigado, Sr. Presidente. Em nome do Instí
tuto Brasileiro de Mineração - lbram, entidade
privada sem fins lucrativos, mantida pelas empre
sas de mineração, como fabricantes de equipa
mentos, centros de desenvoMmento, bancos es
taduais de desenvolvimento e o próprio BNDES,
coloco-me à disposição dos Srs. Constituintes,
a fírn de fornecer subsídios, que consideramos
importantes para a elaboração da nova Consti
tuição brasileira. Pergunto a V. EX', Sr. Presidente,
qual o tempo de que disponho para a minha expo
sição. Vinte minutos? Obrigado. Costumo, às ve
zes, ultrapassar o tempo que me é dado para
expor, pelo meu entusiasmo. Portanto, peço que
V.EX' me alerte nesse sentido.

Inicio minha exposição, dizendo que sabedor
de que a Assembléia Nacional Constituinte seria
e será, seguramente, o mais importante aconteci
mento deste século no Brasil, o Ibram já se dedi
cou a ele, há algum tempo, como bem o demons
tra o documento entregue a V. Ex'"sobre Minera-
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çiio e Constituinte. Como podem ver V. Ex", a
data da capa é 1986. Foi realizado no primeiro
semestre daquele ano, e procurou prover os Srs.
Constituintes de todo tratamento constitucional
que a mineração recebeu no País, desde a nossa
primeira Constituição. Com isso, pretendemos
daruma visão de dois aspectos, que nos parecem
essenciais. Primeiro, o reconhecimento, pelas di
versas Assembléias Nacionais Constituintes, da
importância damineração, tanto assim que a tra
taram sempre com muito interesse. Em segundo
lugar, gostaríamos de salientar a posição das di
versas Assembléias Nacionais Constituintes em
relação a esse assunto, o que nos parece interes
sante destacar. Ao mesmo tempo em que se pre
servaram aqueles princípios, que provaram ser
válidos durante toda a história da mineração no
Pais, inovou-se, naquilo que depende do desen
volvimento tecnológico, a complexidade da nossa
sociedade. Em nosso caso específico, o que te
mos hoje a honra de expor na Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, registramos
um aspecto peculiar, que é exatamente o da ma
nutenção, em todas as Constituições do Brasil,
até agora - e vamos propor aos Srs. Constituintes
que assim também procedam - da competência
privativa da União de legislar. Vale lembrar um
aspecto muito interessante dessa evolução: as di
versas Subcomissões que têm tratado deste as
sunto na Assembléia Nacional Constituinte mos
tram uma grande preocupação, assim como toda
a sociedade, a propósito de como Estados e Muni
cípios podem participar mais do processo de de
senvolvimento nacional. Tentaremos, na própria
exposição, ferir o problema.

São três os aspectos fundamentais. O primeiro,
é o que preceitua a Constituição. Pretendemos
mostrar a V.Ex"' a importância de que permaneça
com a União a competência exclusiva de legislar
sobre minas. Em segundo lugar, que na legislação
ordinária se agasalhe melhor a dinâmica da mine
ração. Finalmente, que na operacionalização des
sa legislação ordinária, aí, sim, e cada vez mais,
vejamos a participação intensa e extensa do Esta
do e do Município. Há que haver a participação
global, sim, mas não podemos deixar de registrar
a nossa visão de que é de competência exclusiva
da União o tratamento da questão, constitucio
nalmente. Por quê? Antes de dizer o porque, gos
taria de lembrar algumas premissas. Como a nos
sa Assembléia Nacional Constituinte tem toda
condição de, inclusive, mudar o regime político
brasileiro - e há proposta de um Constituinte
de que se volte à Monarquia - estamos, como
premissa, nesta exposição, admitindo que o regi
me será não monárquico, mas uma democracia
social, com a existência dos três Poderes - Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário. Então, esta é a
primeira premissa, que, evidentemente, nos con
duz ao regime aplicado atualmente no Brasil, ao
passo que a adoção do regime monárquico nos
conduziria a um regime já existente na história
da mineração do Brasil,à época do Brasil Império.
Não trataremos desta questão. Em segundo lugar,
há um aspecto muito importante. Sendo a mine
ração uma atividade que, embora da maior impor
tância para o desenvolvimento nacional, não está
ao lado, ou no cotidiano do consumidor, há uma
incompreensão natural quanto à importância des
sa atividade. No primeiro choque do petróleo, por
exemplo, muitas pessoas, - não é o caso de
V.Ex'", sei-o bem - manifestarão surpresa quan-

to à gasolina que colocavam no tanque do seu
carro, quanto à produção de petróleo em um pais
longínquo. Então, foi a primeira vez que um bem
mineral se tomou conhecido do consumidor ur
bano, embora alguns bens minerais, como o ouro
e o diamante, façam parte da História da Huma
nidade já há alguns séculos. Encontram-se até
em museus, para serem admirados, sob a forma
de máscaras, como é o caso das múmias egip
elas, por exemplo. Então, o primeiro ponto que
me parece importante é que, muitas vezes, senti
mos que na análise da questão mineral, se dá
uma importância muito grande ao aspecto políti
co, enquanto temos uma visão menos consistente
ou profunda do aspecto econômico. Em nossa
opinião, a atividade de mineração deve ser enfo
cada, fundamentalmente, como uma atividade
provedora de um bem básico para a civilização.
Não estaríamos, hoje, aqui reunidos, tentando
não tivesse minerado bríta, areia, argila ou calcá
rio e feito cimento, minerado minério de ferro
e carvão mineral e produzido aço, construindo
toda esta estrutura. E assim sucessivamente. E
não se poderia ter também uma agricultura com
custos baixos e produtividade elevada sem a cala
gem do solo, através do calcário agrícola ou dos
fertilizantes, para aumento dessa produtividade.
Então, não há como, na civilizaçãoatual, imaginar
seu atual padrão de vida sem que a mineração
esteja provendo essas substâncias. Além do mais,
a mineração tem uma conseqüência direta e ime
diata sobre o poder aquisitivo do trabalhador. Ve
mos isso, claramente, nas grandes concentrações
urbanas, como no Rio de Janeiro e em São Paulo,
para citar dois exemplos. Em Brasília seria a mes
ma coisa. Apenas cito um exemplo de algo que
está sendo vivenciado e que nos preocupa na
área mineral. Cada vez que a cidade se expande,
ela abraça as jazidas que produzem material de
construção - bríta, areia e argila. Com isso, há
a tendência de impossibilitar a produção daquele
bem mineral; novas jazidas são colocadas em pro
dução, a distâncias cada vez maiores dos grandes
centros. Como se trata de produto de preço unitá
rio muito baixo, estamos, com essa medida, au
mentando cada vez mais o custo de um bem
essencial à casa do mais humilde, à estrada, ao
viaduto, ao saneamento básico, qualquer que seja
o uso social desse bem. Com isso, acontece que
estamos fazendo com que o trabalhador pague
mais, exclusivamente, pelo fato de o planejamento
da cidade não ter previsto que esse bem deveria
ser protegido na sua área de produção. E temos
aqui uma primeira característica da mineração:
o fato de que os minérios estão, segundo as más
línguas, onde Deus os colocou. É o que em Eco
nomia Mineralse chama de rigidez locacional das
minas. Evidentemente, muitos de nós gostaría
mos que as minas, ao invés de estarem no interior
do Amazonas, estivessem em Ipanema. Seria mui
to mais confortável. Mas não é o caso. A rigidez
locacional existe, é um fato. E é isso que faz com
que a mineração se transforme num pólo de de
senvolvimento. Vamos ser o caso típico de Cara
[ás, por exemplo. O fato de a' mina estar lá e
de gerar uma oportunidlde de desenolvimento
permitiu a construção deuma ferrovia de, pratica
mente, 900 quilômetros, e um porto que se trans
formou, na época das chuvas, no ano passado,
na única via de acesso da população, porque to
das as estradas e rios ficaram impraticáveis. En
tão, o que é isso? É um pólo mineral provendo

o desenvolvimento. Se, ao invés de Carajás, for
mos para Minas Gerais, onde o mesmo fenômeno
ocorreu, há muito mais tempo, vamos verificar
que a existência alido minério de ferro, em quanti
dade e qualidade de acordo com a demanda da
época, permitiu ao Estado, sobre a sua região
mineradora, hoje chamada a zona metalúrgica
de Minas Gerais, pudesse construir usinas de
transformação. Todos sabem da celeuma política
havida quando da localização de Volta Redonda,
na medida em que os estudos, naquela ocasião,
mostravam que os fatores locacionais, ou seja,
a existência da mina de carvão é que determinava
a localização. No entanto, a usina de VoltaRedon
da foi estabelecida, pelas razões que se conhe
cem, no Rio de Janeiro. Mas isso não modificou
a vocação natural de Minas Gerais. Tanto assim
que lá foi gerada a Usiminas, fruto da existência
de uma ferrovia pertencente à empresa de mine
ração Vale do Rio Doce e que, mais do que isso,
proporcionou oportunidade de várias outras usi
nas serem construídas. Graças à existência da
mina de minério de ferro de João Monlevade,
onde a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira ini
ciou suas atividades - e as iniciou com carvão
vegetal - gerou-se uma produção e um trata
mento~manejo sustentado de florestas - que
se transformou no sucesso da siderurgia do car
vão vegetal no Brasil e da própria indústria do
papel e da celulose. Isso mostra que a mineração
não se esgota na mina; enseja outros desdobra
mentos, que poderão ser feitos na medida em
que agasalharmos essa mineração com a legisla
ção adequada. Daí por que consideramos que,
respeitada a visão política e o poder político da
decisão sobre as minas, não devemos perder de
vista o enfoque econômico da questão. Este é,
então, outro aspecto a ressaltar.

Tendo em vista a importância da mineração,
há necessidade de termos essa disponibilidade,
em função da construção civil, da produção in
dustríal, etc. Para se ter uma idéia, em levanta
mento realizado, umà entidade privada america
na, chamada American Mine Congress, chegou
à conclusão de que as necessidades de desenvol
vimento dos Estados Unidos levam cada indivíduo
a consumir, teoricamente, quatro toneladas de
pedra britada; praticamente quatro toneladas de
areia e cascalho; trezentos e sessenta e três quilos
de cimento; duzentos e vinte e dois de argila;
duzentos de sal; cento e quarenta de rocha fosfá
tica; quatrocentos e oitenta e seis quilos de outros
não-metálicos; quinhentos e quarenta e sete de
ferro e aço; vinte e cinco de alumínio; dez de
cobre; seis de chumbo; cinco de zinco; seis de
manganês e oito quilos de outros metais gerais.
Então podem ver V. Ex'" a gama de produtos
minerais de que o indivíduo necessita, por ano,
na realidade americana. Evidentemente, no caso
brasileiro, teríamos de fazer as respectivas adapta
ções. Na realidade urbana brasileira - e o IBGE,
recentemente, divulgou a expectativa de que ter
minaremos esta década e, sem dúvida, chega
remos ao ano 2000 com 70% da população nas
cidades - esses números são absolutamente vá
lidos para o planejamento do Brasil do futuro,
no qual a pedra angular será a nova Constituição
que V. Ex"'estão a elaborar.

Outro aspecto importante, que não podemos
perder de vista quando falamos sobre mineração,
é se a importância que essa atividade teve, até
hoje, no Brasil, poderá continuar assim, ou seja,
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tem o nosso País potencial para crescer na mine
ração? Aresposta é sim. Sim, por uma razão inicial
muite interessante. Se considerarmos os vinte pri
meiros países produtores de matérias-primas mi
nerais não-energéticas, os dois maiores, segundo'
estatística publicada em 1983, por Girot, são a
Rússia e os Estados Unidos. A Rússia com 20%
e os Estados Unidos com 14%. Somando, os
dois, temos um percentual de 34% .Em seguida,
após esses dois gigantes, vêm a Mica do Sul,
com 11%; o Canadá, com 7%; a Austrália, com
5%. Isto totaliza 57%. Finalmente, a China, com
4%, o Chile e, depois, o Brasil. Nisso tudo há
um aspecto muito importante a considerar, É que
todos esses países, à exceção da Africa do Sul,
que é uma anomalia geológica, têm duas caracte
rístícas idênticas às do Brasil: primeiro, a extensão
terrítoríel, Segundo, o ambiente geológico. Tudo
isso nos dá - àqueles que militamos no setor
mineral - a absoluta convicção de que este é
um País em que, aplicando-se a tecnologia da
pesquisa mineral, encontraremos reservas sufi
cientes, não só para nosso desenvoMmento co
mo, e principalmente, para gerar possibilidades
de o País exportar não só bens minerais, mas
também bens gerais transformados.

Mostrados, então, o potencial brasileiro e nossa
capacidade de continuar tendo da mineração
uma participação importante, vale ressaltar qual
é essa participação, hoje, no Brasil.

O documento que divulga com mais clareza
esse aspecto é o editado pelo Departamento Na
cional da Produção Mineral, o Sumário Mineral
mais recente, de 1986. Ele mostra a importância
para II economia nacional dos bens minerais, cuja
produção, no ano de 1985, embora tenha incluído
o petróleo, foiavaliada em nove bilhões e trezentos
milhôes de dólares, correspondentes a 4,2% do
P1B, e serviu de embasamento a uma indústria
de transformação primária mineral, como à side
rurgia" a metalurgia dos não-ferrosos, à fabricação
de cimento, de produtos químicos, de vidro, etc.,
que montaram à importância de cinqüenta e sete
bilhões de dólares, ou seja, 26% do Produto Inter
no Bruto do Brasil no ano de 1985, que foi de
duzentos e vinte bilhões de dólares. Assim, ao
tratarmos da mineração, estamos tretando-a, fun
damentalmente, como uma atividade que é o ali
cerce exclusivo do parque industrial, de pratica
mente 30% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Além disso, um aspecto da maior importância
é que ela é uma atividade que tem fases caracte
rístícas, tanto que o próprio Código de Mineração,
legislação ordinária que trata da questão, com
tempJa essas três fases. Quais seriam? A primeira
vai desde a prospecção à pesquisa mineral, que
locallza ou não a jazida mineral. Em segundo lu
gar, vem a fase da lavra, desenvoMmento e retira
da do material. Depois, seu beneficiamento e a
entrega ao consumidor final. E aí nós estamos
embutindo a questão da tecnologia mineral. Neste
particular, vale conhecer a dinâmica da minera
ção. O minério de ferro, por exemplo, produto
mineral mais expressivo na pauta de exportação
brasileira e de maior tradição de produção, mostra
isso com bastante fidelidade.

Na década del940 a 1950, quando a Vale do
Rio Doce foi constituída, o mercado mundial de
minério de ferro produzia aço por um processo
chamado Siemens - Martin: Tratava-se de um
fomo de aço, em que o minério de ferro entrava
para contribuir com o oxigênio necessário ao

equilibrio do banho. Ele não podia ter nenhuma
impureza; no processo não se podiam retirar im
purezas. Por isso, o minério tinha de ser puríssimo,
como o é a hematita brasileira do quadrilátero
ferrífero, que, praticamente, tem no chamado
Jump ore, que era esse minério comercializado.
O teor de f02~ o minério de ferro tinha 68, 68,5%
até 69%, que é o teor espectrométrico do óxido
de ferro.

Bem, aconteceu que, antes do desenvolvimen
to tecnológico, ele saiu desse fomo de aço e pas
sou para o processo LD, que é um processo de
injeção de oxigênio no banho. Então, a função
provedora de oxigênio desse minério de ferro dei
xou de existir e, conseqüentemente, ele saiu do
mercado. Esse processo permitiu muito maior
rapidez na produção de aço e, com isso, o cresci
mento da produção em si. Conseqüentemente,
passou a ser muito mais importante a disponi
bilidade de minério para altos-fomos. Nesse caso,
minério para altos-fomos deveria ser de tamanho
menor e ter uma redutibilidade, ou seja, uma po
rosidade que permitisse que os gases do a1to
fomo por ele passassem e fizessem a redução
do minério. Então, quem possuía jazidas de miné
rio que continham blocos maiores teve de britar
e peneirar esse minério, a fim de que ele pudesse
ser utilizado.

Numa terceira etapa, quando os japoneses co
meçaram a desenvolver a siderurgia, usaram um
processo já existente de aglomeração de finos.
Esse processo precisava de grandes jazidas de
finos que eram resultado da lavra dos minérios
anteriores. Com isso, o fino passou a ser explo
rado, e o minério de ferro do Brasil passou por
um fenômeno que não é anormal na mineração;
pelo contrário, é muito comum: mesmo que se
aumente a produção, o número de reservas co
nhecidas aumenta, porque se muda a caracte
rístíca do bem mineral. Então, são infundados
os temores de que as jazidas de bens minerais
fiquem exauridas. De fato, o bem mineral é finito,
mas ele o é em termos geológicos. Em termos
econômicos, o que acontece é que a pesquisa
mineral, sendo uma aplicação de recursos, seja
de origem governamental, seja de origem privada,
e devendo mensurar uma jazida mínima para ex
ploração econômica, se cinge exclusivamente à
mensuração de um corpo mineral que suporte
esse projeto econômico. Tanto assim que o Clube
de Roma, que, em determinada época, exerceu
influência sobre muitas pessoas no mundo, dizen
do do perigo da exaustão fisica das reservas mine
rais, viu suas previsões, uma a uma, serem derru
badas. Por exemplo, para que V.Ex'"tenham uma
idéia, a respeito dos bens minerais de consumo
mundial tradicional, vou dar o exemplo do cobre.
Em 1950, havia uma reserva de 100 milhões de
toneladas de metal contido, no mundo inteiro.
A produção entre 1950 e 1980 foi de 156 milhões
de toneladas de metal contido, ou seja, a reserva

. já deveria ter acabado há muito tempo. Mas apare
ceram, em 1980, fim daquele prazo, reservas me
didas de 494 milhões. Por quê? Porque, evidente
mente, o crescimento do mercado tornou possível
o crescimento das reservas.

Outro caso, o minério de ferro: 19 bilhões de
toneladas de metal contido em 1950; 11 bilhões
de produção; e uma reserva, em 1980, de 93
bilhões. Vale aqui, outra vez, trazer o exemplo de
Carajás, em relação ao minério de ferro de Minas
Gerais. Houve momentos de procupação com a

exaustão das reservas de minério de ferro situa
das, basicamente, no quadrilátero ferrifero de Mi
nas Gerais. O que aconteceu? A mudança da tec
nologia do uso do minério de ferro levou as reser
vas, em um estudo feito pelo !BRAM, com dados
das empresas, há 3 anos, a 30 bilhões de tonela
das, em Minas Gerais. E a descoberta de Carajás,
numa jazida de slnter feed 18 bilhões de tonela
das! Se o mundo inteiro parar de produzir minério
e só o Brasil o fornecer, teremos ainda reservas
para abastecer o mundo inteiro por mais de 500
anos. Isso acopla outro aspecto importante, que
não podemos perder de vista, ou seja, o desenvol
vimento da tecnologia se faz com bens minerais.
Os que não forem aproveitados em tempo hábil
podemtransformar-se naquilo quejá foichamado
de cadáver geológico, ou seja, uma jazida, mas
não uma mina, sem aproveitamento ecônomico.
Recente publicação americana mostra um dado
interessante: quilos de metal por automóvel norte
americano. Em 1977, o automóvel norte-ame
ricano consumia 975 quilos de aço - aproxima
damente uma tonelada de aço por carro. Em
1981, caiu para 826 e, em 1985, para 785. O
alumínio, que era 44, subiu para 62; o plástico,
que era 76 quilos, passou para 96; fundidos de
zinco, que eram 17 quilos, passaram para 8. Outro
dado muito interessante - especialmente para
aqueles brasileiros, uma grande maioria, que gos
tam de tomar uma boa cerveja gelada, o que
não faz mal a ninguém - refere-se à mudança
de embalagem da cerveja nos Estados Unidos,
entre 1972 e 1984. Em 1972, as latas de cerveía
tinham 91% de ferro - quer dizer, de aço 
e 9% de alumínio. Basicamente, era a tampinha,
aquela parte que se levanta. Em 1975, isso passou
para 62% de ferro e 32% de alumínio. Chegamos
a 1984 com apenas 6% de ferro e 94% de alumí
nio. E observem V. Ex" que isso se refletiu, de
maneira geral, na economia mineral mundial, tan
to que o Brasil, que era importador de alumínio
descobriu jazidas de bauxita, e é um dos maiores
produtores mundiais de alumínio, assim como
a Venezuela e a Austrália, também bons produ
tores. Então, é muito importante que os Srs. Cons
tituintes reflitam sobre como agasalhar na Consti
tuição um princípio fundamental que crie oportu
nidades o para que aqueles que investem na mi
neração tenham consciência de que haverá sem
pre a chance de percorrer os prazos, que são
normais, de uma jazida mineral. Carajás é um
exemplo típico. Foi descoberta em 1967 - um
dos seus descobridores está aqui presente, o nos
so querido Breno - e com todo o apoio governa
mental, com toda a importância estratégica da
quele projeto, numa época moderna, demorou
20 anos para começar a produzir - 19 para ser
mais preciso; no ano passado. Então, falar em
mineração, é o mesmo que dizer século XXI, em
termos de projetos de maior porte. Conseqüente
mente, há que haver, por parte da Constituinte,
a caracterização de um prazo longo de maturação
desses bens minerais.

E o que nós, no Brasil, já fizemos até hoje?
Neste documento que foi entregue a V. EX'" há
Lodo um histórico das Constituições brasileiras,
e todas elas foram muito conformes no que res
peita à comptência exclusiva da União para legis
lar sobre minas. Os legisladores sempre soube
ram que, como a mina está onde Deus a colocou,
não teria cabimento fazermos uma delegação pa
ra os Estados, o que, aliás, já foi feito, em parte
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na Constituição de 1946, mas não nesse aspecto
específico. Poderíamos chegar ao abusurdo de,
numa mesma mina, de um mesmo bem mineral,
no Amazonas, no Pará, em Minas Gerais ou no
RioGrande do Sul, ter tratamentos diversos, con
tra o princípio da economia mineral. além do
mais, a Constituição de 1934 refletiuisso no Códi
go de Minas.Ela distinguiu os termos solo e sub
solo, sabedoria de que há aleatorieade da existên
cia da jazida mineral, ou seja, a jazida mineral
é na realidade, estatisticamente, um acidente. Na
grande maioria das áreas pesquisadas não são
encontradas jazidas. Daí o porquê do valor do
bem mineral e de a mineração ser uma atividade
intemacional. Os Estados Unidos, por exemplo,
dependem da Áfricado Sul para certos bens mi
nerais, da mesma forma que depende do Oriente
Médio para o petróleo, tanto que, em que pese
toda a pressão com relação ao regime político
da Áfricado Sul, eles têm tido muita cautela em
posicionar-se, na medida em que a cessação do
suprimento desses bens minerais colocaria a eco
nomia americana em situação extremamente vul
nerável. Isso, para mostrar a V.Ex" que, se esse
princípio é válido a nível mundial, naturalmente
o será a nível nacional. Então, para focalizarmos
um ponto de interesse desta subcomissão e do
interesse da Assembléia Nacional Constituinte, a
proposta concreta que o Instituto Brasileiro de
Mineração apresenta à consideração é no sentido
de mantermos o tratamento que sempre deu cer
to, que é a competência privativa da União para
legislar sobre as minas. Ele é tão interessante
que passou por vários processos políticos.A pró
pria Constituição do Estado Novode 1937 o man
teve, ou seja, nem quando ocorreu um processo
político, em que houve uma extrema concentra
ção de poder, não se modificou este dispositivo,
que nasceu à luz da realidade da mineração e
da necessidade de tratamento unitário constitu
cional. Insisto, portanto, naquele ponto a que já
me referi anteriormente.

Concluindo, gostaria de dizer aos Srs, Consti
tuintes que estamos à disposição de V. Ex'" para
responder a quaisquer perguntas que queiram
fazer, para esclarecer eventuais afirmativas ou
eventuais pontos que não ficaram claros em nos
sa exposição. Outrossim, pela tradição histórico
constitucional brasileira, pela importância econô
mica da mineração para o Pais e pelas peculia
ridades que um projeto mineral encerra - e uma
delas é a questão do largo prazo - estamos já
construindo a Constituição que nos guiará no iní
cio do século XXI.

Pediria aos Srs. Constituintes que optassem,
em razão do interesse nacional e do interesse
da economia mineral, pela manutenção da com
petência privativada União para legislar sobre as
minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)-Apalavra
está franqueada aos Srs. Constituintes. Lembro
que cada um dispõe de três minutos para apre
sentar suas questões ao expositor, e este terá trê
minutos para respondê-Ias.

Concedo a palavra ao Constituinte Felipe Men
des.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Expositor, tenho
algumas preocupações sobre a questão mineral,
à qual já me vinha dedicando um pouco. Algumas
dascolocações vêm naturalmente, da experiência

de um Estado apenas, ou de uma região, o Nor
deste. Sempre defendi que a União devesse inten
sificar as pesquisas e a exploração de recursos
minerais no Nordeste, justamente por ser uma
atividadeinfensa à seca e também porque, a partir
dai, teríamos uma base industrial mais sólida que
não dependesse só dos produtos agrícolas e pe
cuários. Acho que a leique viera ser votada deverá
ser flexível em determinados casos. Não me pare
ce justo que a concessão de lavra para pesquisa
da argila, para a exploração de tijolos,de azulejos,
enfim de produtos comuns, deva ter a mesma
burocracia, a mesma centralização que tem a ex
ploração do urânio ou de materiais estratégicos.
Realmente, isso deve ser de competência exclu
siva da União. Parece-me que determinadas ativi
dades são tão locais, tão regionais, que não inte
ressa a ninguém essa centralização absurda que
fazcom que uma pequena indústria, no Nordeste,
se inviabilize, ou pelos custos das pesquisas 
embora, no caso, o Governo pudesse ter a pes
quisa realizada- ou pela burocracia, pela dificul
dade de se chegar a bom termo. O Governo deve
participar mais, supletivamente, da área de pes
quisa; deve adotar, neste campo, a mesma atitude
da área de economia de mercado. Minhaposição
é esta quanto a determinados produtos de origem
mineral.

O SR. JOSÉ MENDO MlZAEL DE SOUZA 
Meus agradecimentos ao ConstituinteFelipe Men
des. V. Ex" referiu com bastante objetividade e
clareza um aspecto que muitos nos preocupa no
setor mineral. Tem toda a razão. Nós também
pensamos assim, dai aquela colocação inicialde
que se trata de matéria constitucional. O nobre
Cosntituinte tem toda a razão. Temos sempre de
fendido que o Nordeste deveria despertar mais
o seu subsolo, por não ser sazonal. Isto é funda
mentaI para a região. Ousaria dizer- e sou muito
imparcial nesta observação - que se os recursos
destinados ao planejamento do Nordeste tives
sem atendido mais e melhor a este aspecto, segu
ramente haveria hoje pólos de desenvolvimento
permanentes em nossa região, independente
mente das flutuações da natureza, no que diz res
peito a chuvas e secas V. Ex" tem toda a razão,
repito. Defendemos e achamos da maior impor
tância que a União proveja, como faz o Govemo
Federal, como fazem todos os países do mundo,
o mapeamento básico, ou seja,a oferta do mapea
mento da superfície mineral e daqueles mapas
metalogenéticos, ou seja, onde, como e em que
lugar há maior probabilidade de se descobrir de
terminado bem mineral. Isso é custeado com re
cursos dos impostos ou pelo Orçamento Federal.
Mas os Estados recebem o Imposto Único sobre
Minerais. Defendemos a sua manutenção na
Constituição e sua distribuição de 70% para o
Estado, 20% para os Municípios, como ainda ho
je, e apenas 10% para a União, o que já é uma
desconcentração da arrecadação, conforme é
pleito nacional. E os Estados, inclusiveos do Nor
deste, que estão usando o mapeamento básico
e a promoção da mineração, estão tendo resulta
dos extraordinários.V. Ex'sabe muito bem disso.
Lembro aqui os casos da descoberta de granito
na Bahia, Pernambuco, Paraíba, por exemplo, que
não só mediram suas jazidas como promoveram
exportação, e o granito está tendo grande aceita
ção internacional. Então, existe, de fato, oportu
nidade. Agora, como é que isto deveria ser enca
minhado? A utilizaçãodos recursos da União pro-

veria o mapeamento básico, em escala adequada
de reconhecimento. A geologia d~ detalhe seria
provida pelo Estado, por uma razão ponderável:
sendo a Geologia uma ciência natural, é muito
importante que os profissionais que a ela se dedi
cam se familiarizem com o solo que estudam
e com o ambiente geológico no qual se inserem.
Então, é mais possivel que essa especialização
seja proporcionada pelo Estado. Por quê? Porque
somos seres humanos. O indivíduo que mora e
criasua famíliaem determinado Estado cria raízes
e procurará conhecer cada vez melhor o seu sub
solo, porque usará a mineração como alavanca
de desenvolvimento de seu próprio grupo social.
Este é outro ponto importante.

Finalmente, o aspecto que V. Ex" colocou, sobre
o anteprojeto do Código de Mineração - e tive
a honra de participar da Comissão que o elaborou
- entregue ao Sr. Ministro das Minas e Energia.
Esse anteprojeto já prevê a criação da figura da
"permissão", que é exatamente este caso, quer
dizer, o de um bem mineral localizado, porque
aflorante, em dimensão tal que o bom geólogo,
o bom profissional, o bom engenheiro de minas,
tem uma avaliação perfeita de que ele suporta
o projeto de uma pequena olaria, que é funda
mentai para aquele Território, e, neste caso, não
podemos esquecer de que o Brasil é um Pais
continental. Quanto mais diminuirmos o turismo
mineral, mais eficaz isso será para o País; quanto
mais incrementarmos a industrialização no Terri
tório, mais desenvolvimento teremos, mais des
concentração e mais distribuição de renda. Este
ponto é absolutamente fundamental e está lá esta
previsão. O que não podemos é deixar de lembrar
que em muitos casos - e o fato de o Brasil
ser um Pais tropical contribui para isto - a super
fície é mascarada. As evidências geológicas, em
um país onde há neve e, depois da neve, o degelo,
que lava e arranha a superfície, oferecem o que
os geólogos chamam de "a rocha fresca", ou
seja, a evidência mais concreta da geologia. No
Brasil, a chuva, juntamente com o vento e o sol,
acaba cobrindo as jazidas, de modo que dificulta
a pesquisa geológica, razão pela qual temos de
desenvolver tecnologia mineral adequada para
pesquisa de alguns depósitos nossos. Estou ple
namente de acordo com V.Ex"Realmente, esta
é a melhor maneira de fazer com que o bem
mineral seja, de fato, um grande apoio do desen
volvimento do Município, e, por conseqüência,
do Estado e do País, respeitadas as duas caracte
rísticas: o fato de que a União legisla sobre as
minas e o Estado detalha a pesquisa realizada
pela União,porque as jazidas se encontram errati
camente distribuídas. Em terceiro lugar, que o
Município possa ter, então, a sua contribuição.
Vale lembrar o caso de Pernambuco, que é o
exemplo claro, e o da Paraíba também. Inclusive,
foram desenvolvidas nessas regiões escolas de
artesanatos, em que pedras semipreciosas ou
qualquer material de brilho eram trabalhados por
artesãos locais. Algumas dessas peças são expor
tadas, se não sistematicamente, mas através da
sua colocação em lojas, nas cidades e, ai, vendi
das. É a valorização da mão-de-obra local, da
criatividade humana local. Então, isso permite
áquele ser humano que viveno interior profundo
do Nordeste, ter orgulho de dizer,amanhã, a seus
familiares e amigos que uma peça por ele criada
ornamenta um museu internacional ou da grande
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cidade. E n6s sabemos que isso é fruto da motiva
çãohumana.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Roberto Rollem
berg.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG- Sr. Presidente, considerando as palavras
finais, do expositor, em primeiro lugar, quero dizer
aS. S' e a todos os presentes que nosso problema
é exatamente o dos princípios constitucionais. O
desenvolvimento do assunto da exploração e das
leis ordínárias virá depois, mas toda a legislação
posterior dependerá do preceito constitucional.
/V) acenar com a possibilidade do atendimento
aos Estados e Municípios, através da legislação
subseqüente pois ela nada mais é do que uma
legislação que deverá obedecer ao princípio cons
titudonal - temos de colocar na Constituição
a diminuição da competência da União, esten
dendo ao Estado, já no momento da concessão
e da permissão, o preceito que obrigará a partici
pação na legislação regulamentar. A manutenção
do príncípío de prioridade absoluta da União vai
possibilitar ao legislador conceder ou não ao Esta
do a competência para intervir.Essa é uma pro
posta que não me parece interessante para os
Estados, nem para o País. O preceito fica fixado,
e o legislador poderá, amanhã, limitaressa partici
pação do Estado; mas, excluída a sua partici
pação, estará altamente excluída a regulamen
tação posterior. Isso é um perigo enorme. Permi
ta-me, Sr. Presidente, rememorar - e posso fazê
lo, pela idade e pela militância política - que
essa história se parece muito com a do petróleo.
A linj;JUagen hoje usada também o foi em relação
ao petr6leo: acenou-se com uma potencialidade
enorme do País, desde que ficasse nas mãos da
inicilrtiva privada. Dizia-seque o monopólio estatal
era absurdo, não havia petr61eo, as pesquisas
eram muito caras, não tínhamos tecnologia para
extrair o produto, era preciso entregar o expio
ração à iniciativaprivada, etc. Parece-me que, com
relação à maioria dos minérios, a história está
se repetindo. Votamos a favor do monopólio esta
tal. E eu defendo, neste caso, que o monopólio
estalai, seja em relação a todas as riquezas mine
rais, porque defendo a livre iniciativa em tudo,
menos nas riquezas naturais. O povo vive e nós
vivemos de ICM, de impostos indiretos. O povo
pagll tudo quando temos um minério que poderia
suprir certos acochos que o imposto indireto traz.
Tudo é imposto indireto em cima da população.
Os minérios são, fundamentalmente, da respon
sabilidade, com lucros e vantagens, da iniciativa
privada. Não sou eu quem diz, mas consta do
relatório que nos foi apresentado pelo DNPM. Diz
o relatório: "Ao contrário da pesquisa geológica
de base, realizada pelo Governo,' a prospecção
minE!l'aJ, que culmina com a identificação do jazi
menllomineral e com a avaliação econômica jazi
mento, é uma tarefa da iniciativaprivada. Então,
os ônus da desocberta da localização e, até certo
ponto, de parte da prospecção, são de compe
tência do Estado e da União, obrigação nossa;
depois, imediatamente, com a identificação do
jazimento mineral e a avaliação dele e, conse
qüentemente, com sua exploração em seguida,
da iniciativa privada. O Estado está a trabalhar
numa produção mineral, propriedade do povo,
a buscá-la, a detectá-Ia e a encontrá-Ia. Depois
que 'o Governo e com os impostos pagos, detec
tou o jazímento, entrega-o à iniciativaprivada".

Parece-me isso igualzinho à hist6riada luta pelo
petr6leo. A nossa posição não é discutir grandes
problemas ideológicos, mas mostrar que eu e
o expositor já sugerimos a necessidade de maior
atribuição e competência para os Estados e Muni
cípios. Isso é verdade. Acredito que, em relação
aos minérios, isso é básico. Um govemador de
Territ6rio fez aqui sua exposição contando da sua
experiência. Disse ele que empresas, junto com
o Govemo, ou o Govemo sozinho e depois as
empresas, detectam determinados setores, onde
há possibilidade de mineração, autorizam a con
cessão a determinada empresa, que, depois, pára
a exploração e deixa lá o seu direito à concessão
ou permissão, e vai fazer a exploração, quando
interessar ao desenvoMmento econômico da em
presa privada. Ora, isso na mão da União, é feito
com o desconhecimento nacional. O que deve
mos defender sempre aqui é que, nesses casos,
haja a predominância da União na legislação fede
ral. Mas desde o início da prospecção - não
sou técnico e posso cometer erros - dapesquisa
geológica, que isso seja atribuição da União, por
conta dela. Desde o momento em que sua identifi
cação, avaliação econômica e exploração exis
tam, é necessário que conste da Constituição que,
do momento da concessão à exploração, a partici
pação do Estado é fundamental na aprovação
do acordo, principalmente quando se trata de ex
ploração por multinacionais. Entendo que o
!BRAM, que defende a iniciativa privada, esteja
em choque com essa tese. Por isso, havíamos
solicitado a presença aqui de um representante
do Ministério,para vermos a posição do Govemo
em relação a daquele 6rgão. É claro que aquele
instituto é a favor da iniciativaprivada; mais claro
ainda é que o Ministériodeve ser a favor do povo
brasileiro. (Palmas.)

O SR. JOSÉ MENDO MJZAEL DE SOUZA
Agradeço a V. Ex' Constituinte Roberto Rollem
berg, mas gostaria de colocar alguns aspectos,
respondendo à sua colocação. Em primeiro lugar,
o IBRAM não defende a iniciativaprivada. Ele tem
como seus associados as empresas estatais de
mineração, seja a nível federal, seja a nivel esta
dual. Em segundo lugar, a última colocação de
V.Ex' que pareceu estabelecer - se entendi ade
quadamente - uma dicotomia entre povo e liber
dade de inciativa, ou seja, se a empresa privada
é agente do processo, isso não reverteria em favor
do povo. Eu me permito discordar de V.Ex' respei
tando, obviamente, seu ponto de vista. Na minha
opinião, o Brasile os demais países desenvolvidos
do mundo, inclusive os socialistas e comunistas,
como a China e a Rússia, estão cada vez mais
conhecendo e reconhecendo a importãncia do
agente privado ou da livre iniciativano desenvol
vimento econômico. Este é hoje um movimento
mundial. Além do mais, gostaria de lembrar tam
bém um aspecto, que me parece muito impor
tante, nesse parâmetro...

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG - Quero fazer uma observação.

O SR. JOSÉ MENDO MJZAEL DE SOUZA
Pois não.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG - Acho que não é bem assim. Durante
minha exposição, coloquei que sou favorável à
livreiniciativa,à iniciativaprivada, em tudo, menos
em relação aos minérios.

O SR. JOSÉ MENDO MJZAEL DE SOUZA
Anotei isso e vou chegar lá. Queria partir da afir
mativa finalde V.Ex", porque aí poderemos avaliar.
Relamente disse que defende a iniciativaprivada,
menos para o bem mineral. E~dentemente, nin
guém melhor do que V.Ex'"para estabelecerem
a regra con':fnl (,'::)1a1 a ser obedecida por aqueles
a~,;-" ",,<, "-,:,ncFi;"'~;;. E este é o local apropriado
p.~ia '::") ".:" "f,j 'J':,~ a estatização é a melhor
1;,':lUfi<'::,? ",',:>,,1:15,,3<1"-''' avaliar.Em primeiro lugar,
o i:;-::\'l1 ",mcí.:ll C'i'::ge urná etapa que os outros
empreendimentos não exigem, que é a da desco
berta da jazida e, em média mundial, em cada
1.000 prospecções descobre-se uma jazida tipo
Bonanza - Carajás, por exemplo. Evidentemente,
essa é a média Poderíamos chegar a isso numa
primeira tentativa, ou gastar J0.000 e não chegar
a nada. Há um aspecto fundamental: a descoberta
da jazida, que é o início do processo, é aleatória.
Ora, num País como o Brasil, com tantas carên
cias - embora sejamos o 8° PIB do mundo, a
43" economia, segundo alguns, e 54', segundo
outros - do ponto de vista social, qual deve ser
a prioridade da alocação dos recursos govema
mentais que chegam aos cofres públicos, através
dos impostos pagos pela população? Quais as
carências dessa população, se eliminamos o
agente privado da mineração? A mim me preo
cupa brutalmente o desconhecimento da impor
tância da mineração generalizada. Isso ocorre no
mundo inteiro, não só no Brasil, pelo fato de que
o bem mineral não está no cotidiano. Em segundo
lugar, as diversas prioridades nacionais imediatas
farão com que a alocação de recursos à minera
ção seja absolutamente insuficiente. E isso acon
tece em virtude da chamada curva da morte do
DNPM: reduziram, a nível brutal, a alocação de
recursos no Orçamento Federal, para a pesquisa
mineral, que chegou, em 1984, a valores reais
de 1976. E quando a Uniãoalocou o mapeamento
básico - Projeto Radam, etc. - houve uma gera
ção de jazidas. Quando ele desapareceu, restaram
apenas as jazidas que decobrimos. Há um risco
muito sério de que essa decisão impeça que as
futuras gerações, para as quais esta Constituição
está sendo escrita, disponha de bens minerais
em quantidade, qualidade e preço adequados.
Nada obsta que seja o Governo, o agente, do
ponto de vista econômico. V.Ex" citou o exemplo
da Petrobrás. O exemplo dessa companhia é o
melhor deles, na minha opinião. Por quê? Por
que ela nasceu, sabe V. Ex" melhor do que eu,
de um movimento político, em que esta Casa
teve papel determinante. Estamos com a nova
Constituinte, eleita diretamente pelo povo, em
eleições livres. E V. Ex'" foram escolhidos para
revitalizar o Congresso Nacional. Esta é uma Casa
para a qual ficará atento o País. Ela terá condições
de corrigir os rumos do País, como aconteceu
no caso do petróleo. O que aconteceu no caso
do petr6leo? O monopólio era da União. Quando
ocorreu o primeiro choque do petróleo, como
estávamos nôs, brasileiros? Absolutamente desa
gasalhados com relação às reservas minerais. Na
visão empresarial- e aqui não vai nenhum julga
mento de valor - o diretor de uma empresa do
Estado tem de obter eficácia empresarial, mensu
rada pelos parâmetros empresariais. A Petrobrás,
que estava muito eficaz na distribuição do petró
leo, não tinha descoberto suas jazidas na intensi
Alguns economistas atribuem, inclusive, a esse
fato o grande ônus que o Brasil pagou naquele
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momento. Mas em 1979, com o segundo choque
do petróleo, mais dramático, o Governo Federal
viu que a Petrobrás tinha de aplicar em explora
ção, ou seja, pesquisa mineral e produção, lavra
mineral. O que aconteceu? Passou a aplicar 80% ,
90%. Imediatamente, as jazidas apareceram. É
evidente que o petróleo estava lá, debaixo da terra,
há milhões de anos. Então, esse petróleo estava
lá durante o choque do petróleo. E por que ele
não lPi descoberto? Porque não era econômico,
porque o Brasil sempre teve muito mais priori
dades, e o aspecto político estava presente. Não
há dúvida alguma: se esta Constituinte decidir
que a mineração do Brasil será uma atividade
exclusivamente de Governo, ela poderá continuar
existindo; mas eu temo, fundamentalmente, que
isso resulte, em primeiro lugar, em não termos
reservas no momento determinado. Ahistória bra
sileira mostrou isso, que não ocorre só no Brasil,
mas no mundo inteiro, tanto que outros países
fecharam suas empresas privadas, inclusive a
Austrália e o Canadá. A província de Colúmbia,
do Canadá, em determinado momento, restringiu
tremendamente a atividade privada. O resultado
é que, com cinco ,,!nos, estava completamente
defasada. _

Encerro minhas considerações, em funçao do
tempo, dizendo o seguinte: a Constituinte pode
trabalhar essa decisão, porque ela é soberana,
mas, à luz da experiência da economia mineral,
não é e não será a mais adequada para o desen
volvimento econômico brasileiro, na nossa visão.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Francisco Carneiro.
(Pausa) Lamentavelmente, S. Ex" não quer parti
cipar. Passamos a palavra ao segundo conferen
cista, Dr,Sy/vio Baeta Neves, Diretor-Geral Subs
tituto do Departamento Nacional de Produção Mi
neral e Diretor de Divisão do Fomento da Produ
ção Mineral. Rogo ao ilustre conferencista que
busque colocar o seu pensamento em 20 minu
tos, para que possamos ser brindados com as
questões dos Srs. Constituintes e as suas res
postas.

O SR. SYLVlO BAETANEVES-Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, infelizmente, quem deveria es
tar aqui era o Diretor-Geral do DNPM, Dr. José
Belfort, que, por motivo de ~agem, não pôde
comparecer a esta Subcomissão, e pediu-me para
representá-lo nesta Casa, a fím de apresentar al
guns pontos de pensamento do Departamento,
com relação ao setor mineral brasileiro.

A terra pode ser considerada como uma bola
constituída essencialmente de oxigênio (75%) e
silício (15% ),vagando no espaço infinito,possuin
do, em alguns pontos, em desarmonia com o
todo, certas concentrações ou anomalias de ou
tros elementos que constituem, para o homem,
os depósitos minerais.

Hoje, esses depósitos, com o atual desenvol
vimento tecnológico, asseguram a existência, na
terra, do gênero humano e de todas as espécies
viventes, constituindo-se no pilar que sustenta a
vida e a nossa civilização. O progresso da Huma
nidade está intimamente ligado com a habilidade
de usar a energia e os minerais e, a partir daí,
impor condições ambientais próprias para obter
alimentos. De todos os animais, o homem é o
menos equipado pela natureza para se autopro
teger, de forma a sobreviver, usando os recursos
que se renovam espontaneamente no elemento

natural. Desde o momento em que os homens
se utilizaram dos recursos da terra para se prote
gerem, construir suas habitações, fabricar ador
nos e ferramentas, produzir alimentos e conhecer
melhor as pedras, eles se tomaram mineradores.
Foi ai, em determinado momento, que essa habili
dade conferiu ao homem a superioridade sobre
todos os animais e, ao se tornar consciente do
poder dos metais, passou, então, a pesquisar ma
teriais, o que culminou no grande salto que fez
do homem um gigante, mas também, um escravo
de todos os minérios. Nos dias que vivemos, não
existe um único bem da Humanidade que não
seja decorrente direto ou Indireto da utilização
inteligente dos minerais, e podemos afirmar que
seria impossível manter o atual nível de vida-na
terra, que possui bilhões de habitantes, sem o
emprego dos minerais. Toda a alimentação que
podemos produzir para o sustento da Humani
dade depende dos adubos minerais, de equipa
mentos especiais, dos tratores que revolvem a
terra e colhem grãos, dos transportes especia
lizados, dos silos, dos defensivos agrícolas, dos
combustíveis e muitos outros produtos minerais.
Da mesma forma, os remédios, as habitações,
os vestuários, os computadores, as tintas, todos
os equipamentos de comunicação, os aparelhos
cirúrgicos, enfim, tudo o que cerca o homem
moderno não tem outra origem senão a da mine
ração. E é esse fato contundente que nos leva
a pensar num tratamento muito especial para os
minérios, por serem finitos os depósitos minerais.

Apesar do nosso imenso espaço territorial, não
somos um gigante mineral. O nosso território foi
apenas arranhado geologicamente, e conhece
mos pouco de suas reais possibilidades minerais,
por desconhecermos, em profundidade, sua
constituição geológica com maior detalhe.

O esforço nacional Bara conhecer melhor sua
geologia, até o momento, prendeu-se a mapea
mentos em pequenas escalas, cujo detalhe ape
nas possibilitou delinear as grandes feições e am
biências geológicas, como elementos indicadores
de possíveis jazimentos minerais. Há, portanto,
a necessidade de esmiuçar o terreno, melhorar
conhecimentos e prospectar, objetivamente, para
descobrir minérios.

Ao contrário da Pesquisa Geológica de Base,
realizada pelo Governo, a prospecção mineral,
que culmina com a identificação do jazimento
mineral e com a avaliação econômica do jazi
mento, é uma tarefa da iniciativa privada. Mas,
para que o capital privado possa ser aplicado na
mineração, é imperioso existirem regras claras
que garantam o investimento daqueles que hoje
sofrem do grangsterismo das invasões das áreas
tituladas, do desrespeito aos direitos assegurados
pelo Código de Mineração e da maledicência dos
mal-informados ou maldosamente informados,
que infamam o setor mineral, por ignorância, ou
por inconfessáveis objetivos escusos.

Hoje, o Brasil participa com aproximandamente
1% da produção mineral mundial e possui alta
dependência do território alheio (70%), sobres
saindo aíos minerais energéticos, Petróleio e Car
vão, os fertilizantes potásslcos e nitrogenados, al
guns metalóides e não-ferrosos. Assim, a concei
tuação, no caso brasileiro, do que é estratégico,
com essa altíssima dependência, devesofrer mui
tas adaptações e condicionamentos pertinentes
, para superar tais deficiências e evitar mudanças

inesperadas, em conseqüencia do desenvolvi
mento industrial moderno e, conseqüentemente,
das implicações de abastecimento da indústria
nacional

Neste documento que foi apresentado à Casa
existe uma conceituação sobre minerais estraté
gicos, que eu me permitiria não ler, pois não a
considero pertinente ao assunto que está sendo
tratado neste momento.

O Brasil é, seguramente, um dos países do
mundo com maior potencial mineral, alinhando
se, com a África do Sul, Canadá, Austrália, URSS
e EEUU, entre aqueles em que a mineração cons
titui forte vocação da economia.

Tal potencíal, reconhecido por todos, é realça
do pela extensão territorial do Pais e pela varie
dade geológica de seus terrenos, que, a exemplo
daqueles existentes nas nações anteriormente
mencionadas, se consntuem num grande reposi
tório de bens minerais inportantes, como cobre,
quartzo, potássio, níquel, titânio, ouro, prata, ferro,
manganês, níóbío, vermicílíta, amínato, vanádío,
estanho, gemas, entre outros.

Ao contrário, no entanto, daqueles países é o
Brasil ainda pouco conhecido geologicamente,
apesar do grande esforço realizado da década
de 70, citado pelo representante do Ibram, Dr.
José Mizael de Souza - e retomado agora em
1985, em trabalhos de diversos tipos, de que re
sultaram inúmeras e importantes descobertas de
depósitos minerais. A par 'disso, é consenso, em
todo o setor mineral, a necessidade do mapea
mento básico, para permitir a busca do novos
depósitos, sob a pena de regredirmos rapidamen
te aos anos 50-60, com um modelo francamente
importador, se permanecermos apenas lavrando
as jazidas minerais conhecidas.

Neste contexto, é interessante um exame rápido
do comportamente dó setor mineral brasileiro,
a fim de proporcionar uma melhor interperetação
dos fatos, para a compreensão da política e da
extratégia que vêm sendo adotadas.

Os bens minerais brasileiros, sob o enfoque
de dependência relacionada somente às reservas
e não à produção, são classificados em 3 catego
rias conhecidas por minerais carentes, suficientes
e abundantes, obedecendo às seguintes defini
ções:

- Minerais Carentes são os que possuem re
servas conhecidas insificientes para atender ao
consumo interno, criando, assim, a necessidade
de importação ou dependência externa.

Entre eles podemos citar.
Antimônio
Cobalto
Carvão Metalúrgico
Chumbo
Enchofre
Molidbênio
Petróleo
Platina
Prata
Total: 19 carentes

Nota: Deixamos de incluir fertilizantes nitrogenan
dos, por serem resultantes do processamento de
petróleo.

- Minerais suficientes são os que possuem re
servas conhecidas suficientes para atender à de-
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N,ãoresta dúvida de que, nos últimos 20 anos,
~btivemos um ótimo resultado, com respeito às

manda interna por um prazo de até 25 anos, co
mo:

Amianto
Bromo
Cobre
Gás natural
Fluoríta
Granadas
Zinco
Vanádlo
Total: 08 suficientes
-Minerais abundantes são os que possuem

reservas conhecidas para suportar a demanda na
cional por um período muito grande.

Exemplos:
Alumínio
Fosfato
Argila
Barita
Micas
Nióbio-Tantalita
Gemas
Ouro
&lisdeMg
Sal-gema
Calcários
Caulim
Bentonita
Pirita
Cromita
Berilo·
Potássio
Cristal de rocha
Dolorníto
Terras raras
Estanho
Titânio
Utio·
Tório
Ferro
Tunqstênío"
Gipsita
Magnesita
Orânio
Manganês·
Talco
Total: 31 abundantes
• Minerais com ressalvas feitas anteriormente.
Apenas para evitar dúvidas quanto a este assun-

to, queremos enfatizar que esta análise não se
refere à produção e, sim, às reservas jacentes
no subsolo. Muitos minerais aqui citados como
abundantes são quase que totalmente importa
dos, por não possuirmos produção suficiente, co
mo é o caso do potássio. Outros, com reservas
até muito pequenas, como o tório e terras raras,
são considerados abundantes por serem de baixo
consumo no Brasil.

Durante os últimos 20 anos, a posição dos re
cursos minerais brasileiros evoluiu do seguinte
modo:

Carentes
Suficientes
Abundantes

1963
30
10
12

1973
15
12
25

1986
09
08
31

reservas, passando de 30 para somente 09 caren
tes e de 12 para 31 abundantes. Entretanto, é
preciso lembrar que os recursos minerais são
concentrações limitadas e, na medida em que
são lavrados e aproveitados, torna-se Imperioso
fazer novas descobertas, para garantia do abaste
cimento interno sob pena de concordarmos com
o empobrecimento mineral do Pais. Essas novas
descobertas, sem que se conte com o acaso co
mo ferramenta principal, só serão possíveis por
intermédio de mapeamento geológico sistemá
tico, em escalas que permitam o detalhe geoló
gico mais acurado. Paralelamente, faz-se também
necessário o desenvolvimento de novas tecnolo
gias, para o aproveitamento não só de minerais
de baixo teor, como também daqueles inaprovei
tados, por não se adaptarem aos processos de
beneficiamento disponíveis, como é o caso do
Manganês do Urucum, Mato Grosso.

Dos minerais conhecidos no território nacional,
mesmo sendo alguns abundantes, não são, entre
tanto, produzidos de forma a suprir o mercado
interno. Essa deficiência tem origem múltipla,
desde aquela ligada à tecnologia de aproveita
mento até a que diz respeito ao capital de investi
mento para a produção plena. Vale fazer notar
aqui o caso do potássio, em que o Brasil possui
os dois únicos grandes depósitos do Hemisfério
Sul, com reservas suficientes para suprir o mer
cado interno por alguns séculos e, no entanto,
é franco importador do total das suas necessi
dades - cerca de 2 milhões de toneladas 
passando pois esse minério ao rol dos estraté
gicos, tanto no conceito amplo como no restrito.
Neste caso particular, esta deficiência é devida,
principalmente, à falta de infra-estrutura e prova
velmente ao nível de investimento superior a US$
600 milhões no depósito de nova Olinda do Norte,
no Amazonas, como também à pequena produ
ção nos depósitos de Taquari-Vassouras, em Ser
gipe

Com este rápido preâmbulo sobre a situação
mineral brasileira, conclui-se facilmente por uma
atenção permanente para o comportamento da
ecenorníamineral em âmbito nacional e interna
cional; por um maior conhecimento dos nossos
jazimentos; pelas relações da reestruturação in
dustrial; pelas tendências específicas em ciência
e tecnologia dos materiais; pelas necessidades
de abastecimento interno; pelas relações de troca
aviltando insumo mineral básico; pelo nível de
investimento na mineração sem o que não será
possível concluir pela estrategicidade do bem mi
neral.

1-o bem mineral é da Nação, inalienável e
imprescritível;

D- as jazidas, minas e demais recursos mine
rais constituem propriedade distinta da proprie
dade do solo;

D/- a exploração e o aproveitamento de qual
quer bem mineral dependerá, na forma da lei,
de autorização ou concessão federal;

IV- a União deve fornecer os meios e envidar
todos os esforços para conhecer o seu potencial
mineral.

Esses princípios devem ser de limpidez crista
lina, para se evitarem interpretações dúbias. Não
deve haver, pois, qualquer situação que ponha
em dúvida a soberania da Urlião com respeito
ao bem mineral, sob pena de qualquer exceção
à regra vir a se tomar o lugar comum das perdas

de autoridade e da soberania nacional sobre o
seu território.

Ainalienabilidade e imprescritíbilidade são con
dições em vigor desde a Carta Constitucional de
1934 e que impedem transferir ao concessionário
a propriedade do bem mineral. Trata-se de um
bem que pertence à Urlião. É com base neste
princípio que a União, para conceder a terceiros
o direito de pesquisa deve ressarcir-se, mediante
o condicionamento de acesso ao subsolo e o
pagamento de uma taxa anual de franquia. A dis
tinção entre as propriedades do solo e do subsolo,
estabelecida na Constituição de 1934 e mantida
na atual Carta Constitucional, foi, sem dúvida, ele
mento de vital importância para o desenvolvimen
to da indústria mineral do Brasil. Na atual Consti
tuição ainda se prevê a perda de preferência a
que tinha direito o superflclárío, ao requerer a
pesquisa mineral, em áreas de sua propriedade,
mas lhe é reservado o direito de participação nos
resultados da lavra. Com esse dispositivo, foi pos
sível garantir ao empresário mineral o acesso ao
subsolo, para pesquisa e lavra, o que não era
objeto da indústria agropecuária. Esta última via
apenas no solo o motivo dos seus investimentos,
que, ao contrário do impedimento mineral, eram
de curta maturação, portanto, mais atrativos. To
das as concessões minerais devem ser atos do
Governo Federal, pois um jazimento não obedece
a limites territoriais de natureza política, podendo,
portanto, extrapolar a soberania dos Estados.
Existe, hoje, certa tendência de opinião no sentido
de se procurar transferir o gerenciamento do bem
mineral para a esfera dos Estados. Entretanto,
esta descentralização, a nosso ver, iria trazer al
guns problemas, principalmente no que diz res
peito à falta de unidade na concessão mineral,
com o agravante de se estabelecerem, pelo me
nos, 26 legislações sobre a matéria, como pode
mos verificar.A Urlião é composta de 23 Estados
e 3 Territórios Federais, dai a assertiva das 26
legislações sobre a matéria. A jazida mineral não
obedece às fronteiras, e isso implica em uma mes
ma concessão vir a ser regida por uma ou mais
legislações. Os impostos, provavelmente diferen
tes de Estado para Estado, poderão inviabilizar
as jazidas minerais pelo desestímulo aos investi
mentos, em virtude da alta carga tributária. Hoje,
o Departamento Nacional de Produção Mineral,
com aproximadamente 1.500 funcionários, trata
sozinho de toda a problemática de concessão,
sem qualquer interferência de fronteiras entre os
Estados e Murlicípios.O controle de áreas é cen
tralizado, o que não permite concessões múltiplas.
Caso os Estados sejam incumbidos das conces
sões, haverá necessidade de cada um deles criar
o seu próprio DNPM, inclusive o pequeno Terri
tório de Fernando de Noronha, o que implicaria
acréscimo aproximado de 10 mil funcionários.
Por fim, vale notar que nem fodos os Estados
que possuem atividade mineral são capazes de
sustentar uma estrutura tipo DNPM.

Vou permitir-me não prosseguir com a leitura,
mas a mensagem qJ.le queremos deixar clara é
a de que nós, do Departamento do Ministério das
Minas e Energia, pensamos - e estamos envian
do a idéia para ser debatida nesta Constituinte
-que a União deve permanecer com a legislação
sobre o bem mineral. Entretanto, entendemos
que, neste sentido, a União também deve estar
capacitada, através de I,UTI órgão gerenciador, que
no caso seríamos nós mesmos, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral, para gerenciar este
bem mineral e poder, assim, avaliar, realmente,
as concessões minerais que hoje estão sendo
concedidas à iniciativaprivada e também às em
presas estatais que atuam no setor mineral.

Coloco-me agora à disposição de V. Ex'" para
o debate.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto Ro
llemberg.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nesta
segunda vez,volto mais calmo.

Por ocasião da campanha "O petróleo é nosso"
eu tinha mais ou menos 18 anos; agora, os anos
já se passaram tenho 57 anos e fico imbuído
do mesmo espírito que possuía aos 18 anos,
quando se fala em riquezas nacionais. Naquela
época, a juventude democrática, gerada pela
Constituição de 1946, que foia mais democrática,
teve oportunidade de rebelar-se contra a coloni
zação deste Pais. Agora, neste ano de 1987, o
clima é o mesmo. Esperava até que a mocidade
desta época tivesse o mesmo espírito de luta que
a de 1946, em relação aos problemas nacionais.
Quando se fala em riqueza nacional - como
foi dito pelo representante do IBRAM - tudo de
pende, realmente, de uma decisão política do Go
verno. Se o Governo for nacionalista, defenderá
a riqueza mineral e consegurá, apesar dos embar
gos ao monopólio estatal, finalmente chegar à
vitória, ao sucesso. É o caso, por exemplo, da
Petrobrás, que tem hoje um presidente absoluta
mente correto e enérgico. A demora na explo
ração das riquezas nacionais, por falta de tecno
logia, por obstáculos que se impõem, na minha
opinião é menos prejudicial do que a perda do
patr.imônio. Vemos hoje por exemplo, a PETRO
BRÁS conseguindo sucesso e sendo respeitada,
apesar das distorções que às vezes ocorrem. Tra
ta-se de uma opção administrativa correta, pois
a estatal, baseada no petróleo, nos minerais, não
dá prejuízo. Esse é apenas um comportamento
administrativo,mas nós estamos falando em tese.
Para o IBRAM e o Ministério- com o objetivo
de se conseguir uniformidade na legislação, prin
cipalmente com relação ao que V.S' referiu aqui,
ou seja, ao fato de, quando determinado minério
não é típico de um Estado, é apenas regionalizado
num Município- há necessidade de uma legisla
ção nacional. Quanto a isto, estou perfeitamente
de acordo, é claro. Interessa-me colocar na Cons
tituição a participação do Estado no acompanha
mento de concessões. Mas,no momento em que
se começa a extração e a exploração, a tradição,
aquela respeitabilidade, aquele orgulho municipal
deve presidi-Ias, retendo-se a parte do Estado no
próprio Estado. Não digo que o Estado discuta
uma legislação que caracteristicamente deve ser
federal. Absolutamente. Acho que ela deva ser
federal.Masno momento ero que for fíxadadeter
minadajazida e o seu aproveitamento econômico,
daí por diante, a reposição do dinheiro público
aplicado na pesquisa, de responsabilidade do Go- .
vemo, a extração do minério, a sua comercia
lização, o seu potencial econômico, temos de ga
ranti-los na Constituição. É preciso que o Estado
tenha forças para reter o contrato de exploração,
a fim de que não fique submetido à União. Tra
ta-se de uma riqueza que sai do Estado. E no

momento que ela começa a sair, o Estado tem
a obrigação de participar do contrato, principal
mente. As empresas caracteristicamente nacio
nais, que não estou condenando, pois geram rí
quezas, empregos e contribuem para sua explo
ração e desenvoMmento nacional, devem deixar
o seu tributo no Estado.

Gostaria que o último expositor apresentasse
dados, se possível, sobre as jazidas que, se não
me engano, por decreto cujo número não recor
do, tiveram proibida a sua pesquisa e lavra. Com
exceção do ferro e do petróleo, gostaria de saber
qual a porcentagem de empresas nacionais e
multinacionais que estão explorando jazidas neste
Pais. Consta - não tenho dados técnicos, em
mãos, mas vou tê-los na devida oportunidade que,
em relação ao diamante, por exemplo, 93% das
concessões estão nas maõs de companhias es
trangeiras. Ora, tudo isto, inclusive acordos inter
nacionais, que agora o Congresso vai passar a
examinar, diz respeito à soberania. Agora, a sobe
rania entregue apenas à União parece-me pouco.
A soberania nasce, sobretudo, da atuação dos
Municípios e dos Estados. E, em matéria de tal
importância, de deixarmos tudo na competência
da União, todas as riquezas nacionais estarão de
pendentes de uma opção política que foi locali
zada a jazifa e iniciada a sua exploração, a utiliza
ção econômica é competência e direta do Estado.
Sou do Estado de São Paulo. Não temos lágran
des riquezas minerais, principalmente estratégi
cas, a serem exploradas; mas temos terras, temos
uma indústria localizada. Em certos Estados do
Brasil,principalmente no Norte e Nordeste, temos
conhecimento da existência de recursos minerais.
Com toda essa riqueza, como é que são tão po
bres? Essa política que vem de Constituição a
Constituição não trouxe resultado para esses Es
tados, ricos em minérios? (Palmas.) Então, todas
as Constituições repetem a mesma coisa, estão
erradas. Por que não propiciaram o desenvolvi
mento desses Estados? Com isso o Pais não pode
desenvolver-se. É um País inclinado, de zonas
ricas e pobres. Ninguém administra um País incli
nado, que sobre erosão econômica todos os dias.
Precisamos equilibrar a situação. Os minérios es
tão ali e não podem ser carreados só para as
indústrias do Sul consumirem. Há necessidade
de retê-los lá. Como? Com decisões sobre a explo
ração dos recursos minerais. (Palmas.)

O SR. SILVIO BAETA NEVES - Sr. Consti
tuinte, concordo plenamente com as suas posi
ções aqui colocadas. Penso que a União - e
ai analiso a União como um todo - dve possuir
um órgão forte, tecnicamente capaz de gerenciar
os recursos minerais brasileiros. Também defen
do o ponto de vista de que os Estados brasileiros
devem possuir suas políticas regionais a nivelde
setor mineral, às vezes, o que é bom a nível de
setor mineral para Minas Gerais não é a mesma
coisa para o Estado do Amazonas, por exemplo.
São políticas regionais, que devem ser desenvol
vidas e praticadas pelos governos estaduais. S0
mente há poucos anos é que as Secretarias de'
Minas,a nivelestadual, foram criadas. Há dez anos
o setor mineral começou a despontar, como um
segmento da economia nacional, e participar real
mente do nosso Partido Interno Bruto. Em 1967,
qtia,ndofoi elaborado o último Código de Minera
ção;a conjuntura mineral nacional era completa
mente diferente do que é hoje. Hojetemos a lavra

do ouro. Em 1967, não se investia em ouro, sim
plesmente porque o seu preço não estimulava
investimentos em pequisa ou em prospecção. E
assim outras substâncias minerais. Agora, com
relação à transformação, ou seja, se esse bem
mineral deve ser ou não transformado no lugar
onde é gerado, particularmente acho que as duas
posições são válidas. Em alguns casos deve ser
transformado e multiplicado no lugar onde foi
gerado. Em outros casos, não. Não há política
a ser definida aqui e agora, como generalizada.
Ela deveria ser bem mais debatida, para se chegar
a uma conclusão. Por exemplo, na região do Esta
do de MinasGerais,onde o minério de ferroapare
ceu, foram geradas unisas de mataiurgia de ferro
gusa. O Dr. José Mendo colocou aqui que, quan
do foi implantada a Companhia Siderúrgica Na
cional, em Volta Redonda, surgiu no Estado de
Minas Gerais uma polêmica política muito violen
ta, sobre se deveria ou não ser ali implantada
essa siderúrgica. Diriamais ao ilustre Constituinte
que nem sempre a descoberta de uma jazida via
biliza economicamente su aproveitamento de
imediato. Uma jazida,por si só, gera determinada
riqueza, mas, para aproveitarmos essa riqueza,
em muitos casos, principalmente no setor mine
ral, deve haver infra-estrutura. Estas coisas todas
precisam de ser debatidas. O setor mineral brasi
leiro,atualménte, está ganhando. Atéa nossa pre
sença aqui, hoje, demonstra a importância desse
setor. Ele começou a emergir de uma situação
anterior. Então, esses aspectos estão abertos à
di.cussâo e ao debate. Não temos uma questão
fechada. A legislação sobre o setor mineral deve
ser única e a nível da Federação. Esta é a nossa
opinião.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Felipe Mendes.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, volto ao assunto para colocar mais
uma vez a experiência de um Estado, no caso,
o Piauí. Parece-me que o problema não é o fato
de ser uma empresa privada, estatal ou estran
geira que explora o minério. É uma questão de
uso do poder do Estado, no sentido de fazer com
que aquela decisão política que o Govemo venha
a tomar possa ser um caminho seguro para o
desenvolvimento do nosso Pais.

V. S' disse, em sua exposição, que temos 1%,
mais ou menos, da produção mineral do mundo,
mas parece-me que nossa área geográfica é bem
maior do que 1%, até porque o Pais tem, nesse
1%, certa participação de minerais estratégicos
para todo o mundo.

No Piauí, temos pesquisado e demonstrado a
viabilidade da exploração, pelo govemo do Esta
do, de uma jazida de mármore, que foi entregue,
naturalmente depois de uma licitação, a uma em
presa privada da Bahia, que já fazia a exploração
de mármore. Esta empresa não encontrou neque
la exploração uma viabilidade econômica para
si pr6pria; mas será que para outra empresa não
seria viável? Essa exploração está a zero. Existe
lá,também, uma pesquisa, iniciada pela Empresa
Estadual de Pesquisa Mineral, numa grande jazida
de níquel; mas logo em seguida, a Vale do Rio
Doce conseguiu a concessão da lavra. Ora, sabe
mos que a Vale do Rio Doce tem outras explora
ções de níquel, em Goiás e em outros Estados,
e que não lhe interessa aquela expIol'llÇão. Então,
não é a empresa estatal que vai resolvero probIe-
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ma do Piauí, no caso de minerais, e me parece
que, na sua relação, não consta se são abundantes
ou não. Não me parece que se trate de um mineral
estratégico de que o mundo todo precise. Temos
o caso das opalas, conhecidas no mundo todo
- e dizem que, em termos quantitativose qualita
tivos, são melhores do que as da Austrália 
exploradas por uma empresa estrangeira. Em ne
nhum dos casos a ingerência, seja da população,
seja do município, seja do Estado, é suficiente
para forçar uma definição do Governo.Ou aquela
empresa explora, ou essa concessão volta para
a União.O que não é possível é assistirmos passi
vamente, diante de três oportunidades de investi
mentos o desenvolvimentodo Estado, aos setores
que compõem o sistema econômico privado 
ó estadual e o estrangeiro - não resolverem o
problema.

A legislação precisa ser alterada, no sentido
de que a concessão reverta,no caso da não-explo
ração, dentro de determinado prazo.

Voltoà questão da descentralização. O que é
que custa o DNPM delegar competência a seus
órgãos estaduais para: em vez de o processo vir
para Brasília,ficar mesmo em Teresina, São Luis
ou Recife? Então, são questões que, às vezes,
não competem à Constituição, são do día-a-dla,
mas que estão sendo discutidas aqui, hoje, porque
ternos de começar do inicio.

São estas as nossas observações. (Palmas.)

O SR.SfLVlO BAETA NEVES - Nobre Consti
tuinte, com relação ao retorno da concessão, vou
por estapas, Existe no Código um dispositivose
gundo o qual, se a mina não for trabalhada 
esse dispositivoé específico: chama-se "caducar
a mina" - O DNPM entra com o processo de
caducidade de mina e ela retoma à União,sendo
colocada em disponibilidade,em licitaçãopública
para quem se candidatar à sua exploração em
outro período. O dispositivojá existe.

Poderíamos pensar em agilizar esse processo
de caducidade, o que é outra coisa, mas esse
dispositivo, repito, especificamente já existe.

Com relação ao aspecto da participação, da
ingerência do Estado, acho que isso se faz inclu
sive necessário, e o Departamento quer que haja
essa participação, quer trabalhar com os Gover
nos 'estaduais, a nívelde decisão regional de uma
política mineral. Temos estabelecido diversos
convênios com governos estaduais, inclusive de
projetos de conhecimento geológico do próprio
Estado, publicação de mapas geográficos, traba
lhos em conjunto, principalmente com relação
ao meio ambiente, que hoje está em muita evidên
cia. Com os organismos estaduais de meio-am
biente temos feito vários convênios Temos de
senvolvido um programa que está em funciona
mento e que se chama "Mineraçãoem área urba
na", e fazemos questão absoluta de que o Estado
dele participe; caso contrário, não se tornará viá
vel. Há necessidade, inclusive,de um plano para
se saber como se vai expandir a mineração.

Esses tipos de projetos se tornam cada vez
mais necessários. E cada vezmaior a necessidade
de integração do Governo Federal com os Esta
dos.

Este é o nosso ponto de vista.
Com relação ao aspecto de descentraIização

do Departamento Nacional da Produção Mineral,
concordo totalmente com V. Ex"Sou inteiramente
comrárío ao que se chama trânsito do processo

mineral.O processo sai de Teresina, vem a Brasí
lia, retoma a Teresina, etc. Essa foi a situação
que a atual administração encontrou e que está
procurando modificar,ou seja, a descentralização
total do Departamento Nacional da Produção Mi
neral. As decisões devem ocorrer em nível regio
nal também, com uma diretriz mestra, definida
pelo Ministro de Estado das Minas e Energia. En
tão S. Ex" definiria a política e nós daríamos a
estratégia, as normas para que ela funcione, para
que seja executada.

Ocorre; porém, como foi colocado aqui pelo
Dr.José Mendo- que atravessamos um período
crítico de recursos em nosso órgão. Até 1985,
enfrentamos uma dificuldade financeira muito
grande, a ponto de quase paralisarmos totalmente
os projetos de mapeamento de conhecimento do
subsolo brasileiro. E, com isto, houve um enfra
quecimento da própria equipe do Departamento
Nacionalda Produção Mineral. Hoje,estamos pro
curando corrigir esses problemas.

Há necessidade da existência,como já faleian
teriormente, de um órgão forte, competente, téc
nico, com capacidade financeira e humana para
gerenciar esses recursos minerais brasileiros, a
fim de que, realmente, o Brasildisponha em defi
nitivode uma política mineral.

Este é o nosso pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Mozarildo Caval
canti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARlLDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, Srs. Conferencistas,
companheiros Constituintes,é óbvioque a missão
específica desta Subcomissão é definiro alcance
da União no campo de legislar sobre o setor de
mineração. Embora tenha ouvido com muita
atenção os Constituintes que me antecederam
e os expositores, parece-me que a preocupação
com o status constitucional tradicional - e até
o frisou muito bem o Constituinte Rollemberg
- não deu certo, pelo menos para os Estados
e Territórios da Amazônia, ricos em minerais e
pobres economicamente.

Nós, desta Subcomissão, realmente devemos,
preocupar-nos em fazer com que na política de
concessão, seja deixadode lado o problema sobre
se o setor vai ser estatizado, privatizado, ou se
vai continuar como está. O mineral é da União.
Esta concede, algumas vezes, a exploração ao
setor privado.O que se deve definiraqui, até para
avançar, é realmente a participação dos Estados
e dos Municípios. Acreditoque, sem perder o con
trole, a União, conjuntamente com os Estados,
podena passar a analisar desde a concessão do
alvará para pesquisa e lavra até a exploração.

É necessário que da Constituição conste que
a decisão será da União, precedida da audiência
dos Estados, através das suas Assembléias Legis
lativas. E mais, que essas concessões não sejam
feitas como hoje - sem nenhum demérito ao
aspecto técnico que elas envolvem - ao arrepio,
ao afastamento do detentor do mineral, que é
o povo. Essas concessões não passam pelo exa
me do Estado ou pela aprovação, nem das As
sembléias Legislativas, nem do Congresso Nacio
nal. Defendo a idéia de colocarmos especifica
mente na Constituição esse ponto fundamental,
ou seja, que não só a pesquisa, mas também
a exploração e a lavrasejam, após 'O parecer técni-

co do Ministério, aprovadas pelas Assembléias Le
gislativas dos Estados interessados e, posterior
mente, pelo Congresso Nacional. Não devemos
esquecer-nos, embora não se trate especifica
mente de atribuição da nossa Subcomissão, co
mo Constituintesque somos, de um ponto impor
tante do setor mineral: a legislação atual só se
preocupa com a empresa mineradora. Não há
legislação específica para, por exemplo, a classe
dos garimpeiros. (Palmas.) Em um Pais como
o nosso, não podemos ficar a copiar o exemplo
de paises já desenvolvidos, já industrializados e
nos esquecer da nossa realidade social, da grande
massa trabalhadora de garimpeiros, quase sem
pre aqueles que antecedem as pesquisas, que
descobrem as jazidas e que, quando começa a
exploração, com a chegada das grandes empre
sas mineradoras, são mandados embora. (Pal
mas.)

No caso específico do Território de Roraima,
por exemplo, o Território está todo requerido e,
no entanto, quem está nas áreas requeridas, bus
cando ou tirando ouro ou diamante, são exata
mente os garimpeiros, que não têm nenhum tipo
de amparo legal.

Gostaria de trazer à reflexão desta Subcomis
são, que vai dimensionar a capacidade da União
de legislar sobre minas, essa preocupação social
importante e também o aspecto da autonomia
e soberania dos Estados, que é fundamental para
praticarmos um novo federalismo.

MUlto obrigado. (Palmas.) - Grato a V.Ex"s

O SR. SfLVlO BAETA NEVES - Sr. Consti
tuinte, quanto à primeira parte da sua intervenção,
não sei como seria a agilização da sua proposta,
quer dizer, como o processo seria encaminhado
à Assembléia Legislativa, a nível estadual e se
seria dado ou não determinado alvaráde pesquisa
ou concessão de lavra.

Acho que os Estados poderiam definir,através
das Assembléias Legislativas, a nível de política
regional e setorial,qual tipo de políticaa ser traça
da com relação à exploração mineral, porque os
processos de mineração são muitos. O Território
de Roraima está com um crescimento violento,
em termos de mineração. Amineração abriu uma
nova fronteira e, hoje, entra violentamente na
Amazônia como um todo. Então, Roraima é uma
área com grande potencial mineral. E não é só
ouro ou diamantes que ali exploram: há outras
substâncias que podem gerar jazidas minerais na
região. Então, é um tanto quanto temeroso quan
to à agilização do processo em si.

Evidentemente, a Constituinte é soberana para
estabelecer as regras do jogo, mas, falo como
profissionalda área e gostaria que o assunto fosse
bastante pensado e ponderado, principalmente
com relação à sua agilização.

Quanto ao problema do garimpo, no Código
atual há alguns itens que tratam do aspecto da
garimpagem no Brasil. Quero deixar claro que
não somos contra a atividade garimpeira. Sou
de opmião que existem espaços para a atividade
garimpeira e a atividade empresarial no Brasil.
Este o meu ponto de vista.

Agora, a regra do jogo é que tem que ser bem
definida. Daí a importância desta Constituinte,
quanto a esse aspecto, ou seja, definir as regras
do jogo. Em todas as mudanças de Código e
propostas de mudanças de Códigos existe um
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capítulo que é tratado com muito carinho por
todos aqueles que compõem as Comissões esta
belecidas, ou pelo Ministro ou pelo próprio Dire
tor-Geral: do garimpo no Brasil.Aatividade garim
peíra no Brasil não é mais aquela do passado.
E completamente diferente. Então, esses aspec
tos também têm de ser levados em consideração.
Foi citado pelo Dr.Mendo, o regime de permissão.
Esse regime pode ocorrer em uma atividade ga
rimpeira mecanizada, quer dizer, uma jazida que
seja especificamente trabalhada. Evidentemente,
temos de pensar em mediar. Esse assunto tem
de ser colocado, falado e debatido aqui, porque
é debatido também nas Comissões do próprio
Ministério, no próprio Conselho Superior de Mi
nas, no próprio Departamento. Essas mudanças
previstas nos artigos que se referem, especifica
mente, à atividade garimpeira no Brasil devem
ser discutidas, e inclusive deve-se acabar com
05 conflitos de que temos notícias. Por outro lado,
acho que há espaço para todos, tanto para a ativi
dade garimpeira quanto para as empresas de mi
neração.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Meira Filho.

O SR. CONSTIT<lINTE MEIRA F1LHO- Quero
apresentar os parabéns aos expositores do
IBRAM, que muito vieram subsidiar-nos. Como
brasileiro e, agora, por uma distinção muito gran
de desta cidade, como Constituinte, desejo aqui
prestar uma homenagem ao Presidente Getúlio
Vargas, que nos deu a lei do subsolo, quando
tantos estrangeiros compravam terras e mais ter
ras em nosso País, dizendo que aqui não havia
petróleo. Getúlio Vargas, com a lei do subsolo,
fez com que essa gente vendesse suas terras e
fosse embora do País. Como Constituinte e como
brasileiro, muito me preocupa a corrupção na
mineração. (Palmas.) Digo isto porque antes desta
palestra conversávamos sobre o assunto. E me
preocupa muito a evasão de recursos minerais.
E felicitando, inclusive, aqueles que, com patrio
tismo, se dedicam à tarefa de exploração mineral,
pergunto ao IBRAM, aos seus técnicos e exposi
tores, quais os elementos que teriam para nos
informar sobre a provável quantidade de evasão
de recursos minerais em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao expositor do Departamento Na
cional de Produção Mineral. E como a pergunta
do nobre Constituinte foi em relação aos dos seto
res, tanto o setor público, aqui representado, co
mo o setor privado, também aqui representado,
de maneira excepcional, concederei a palavra pa
ra resposta à questão aos dois setores.

O SR. JOSÉ MENDO MIZAEL DE SOUZA
Evidentemente, a minha proposta é no sentido
de que o DNPM respondesse primeiro, porque
é da competência deste órgão o registro das mi
nas e da produção mineral brasileira. Na minha
opinião, é desse órgão que devem partir as infor
mações mais precisas. Mas não me furtarei à res
posta.

Realmente, o nobre Constituinte Meira Filho
tem toda a razão. Há uma grande preocupação
no setor mineral com relação à real contribuição
desse setor. Vamos dar o exemplo de como diver
sos bens minerais são, de fato, contabilizados em
favor da Nação. Gostaria de lembrar que, eviden-

temente, isto não é uma peculiaridade do setor
mineral. Váriosoutros setores também não conta
bilizam seus produtos, tanto assim que recente
artigo da revista "Exame" chegava a atribuir 50%
da economia brasileira à economia dita informal.
E isso respondia à pergunta: por que os indica
dores recessivos gerais da economia previam que
deveria tem um movimento econômico muito
menor e ele de fato não acontecia? Isso não é
uma característica só brasileira. Ela é mundial.
Onde há ser humano, existem os que praticam
os valores "A" e os que praticam os valores "B".
Valores "A" são aqueles que a sociedade refe
renda, e os "B", nem sempre. E o que acontece
na própria história mundial é que muitas pessoas
que não praticavam determinados valores fizeram
as grandes modificações da História. Não teria
havido a Revolução francesa, que iniciou a liber
dade, igualdade e fraternidade, se não houvesse
um povo que se rebelasse contra os princípios
vigentes. Esse aspecto é preliminarmente impor
tante, porque os próprios Estados Unidos têm
uma grande economia informal. A Rússia tam
bém é um exemplo de economia informal fortis
sima. Tanto assim que o próprio partido está che
gando à conclusão de que não adianta tentar fe
char demais porque sai pelos dedos. Este é um
dado preliminar. Vamos ao dado concreto. Apartir
disso, com vários bens minerais pode ocorrer esse
fato, inclusive porque eles podem ter circulação
restrita local. O nobre Constituinte pelo Piauí colo
cou o exemplo de uma argila que é produzida
por uma olaria, !luma região em que nunca a
fiscalização foi. As vezes, pela própria interiori
zaçãoda região em que ela se localiza,nem aquele
empreendedor tem conhecimento da parafernália
da informação que deve prestar. Para o País que
pretendemos construir essas informações são ab
solutamente essenciais.

Trouxe para mostrar a V. Ex-' uma publicação
relativa à América Latina, que se chama "La pe
quena Minoria en la Región de los Andes. Expe
riência de um Decênio", um acordo da República
Federal da Alemanha com os governadores da
região, e que na sua introdução dizo seguinte:

"O que mais dificultou o assessoramento
efetivo das operações mineiras e a planifi
cação da melhorias da operação foi, entre
outras coisas, a falta de dados e cifras recen
tes. Essas condições tiveram como resultado
a necessidade de determinar esses dados a
grande custo ou, já que isso não foi sempre
possível, a necessidade de assumir certos da
dos sobre uma base que, a miúdo, era muito
pouco fundada."

Gostaria de lembrar que a pequena e média
mineração dessa região é basicamente de metais
preciosos, como prata, ouro, etc.

Então, ter os dados é fundamental sob todos
os aspectos. Agora, como avaliar se de fato existe
ou não um chamado descaminho de bens mine
rais e em que quantidade, evidentemente, se eles
não são registrados, não há como se ter uma
noção precisa? Podemos fazer isso por outros
indicadores, como os médicos fazem com pa
cientes em que não conseguem explicitar com
clareza qual a sintomatologia que estão ofere
cendo. Então, quais são 05 dados? Vamos consi
derar o exemplo de um bem mineral, o ouro,
que ~ef!l crescido substancialmente na produção

mineral brasileira e que tem uma plêiade de pro
dutores, sendo José A1tino o selj líder. O que
aconteceu com esse bem mineral~Existe um re
gistro de que no ano passado, se a memória não
me falha, a produção desse mineral foi de vinte
e quatro toneladas. Esse registro provém da pro
dução das minas, das empresas e dos profissio
nais que se dedicam à área do garimpo. Qual
foi a produção em que teria havido descaminho?
Ninguém sabe, mas números permitem que se
tente estimá-Ia. Como é que se chega a esses
números ou qual tem sido a metodologia que
o DNPMtem aplicado? Diz-se que há, de quatro
centos a seiscentos mil garimpeiros no Brasil,ho
je. É o que a imprensa diz, mas não se sabe
exatamente. O Sindicato Nacional dos Garimpei
ros, a entidade que os engloba sindicalmente,
também tem números que não são exatamente

1aqueles que a imprensa tem divulgado. Mas, a
partir de um número médio, o DNPM imagina
que se há quatrocentas mil pessoas e elas estão
vivendo e sobrevivendo, admite-se do ponto de
vista exclusivamente da realidade brasileira, que
essas pessoas vivam com o salário minimo. Pode
ria ser criticado o balizamento, mas é um dado.
O salário mínimo, então, é transformado em gra
ma de ouro por garimpeiro, para que eles possam
sobreviver. Se eles não tiverem esses gramas de
ouro, ocorreria que, ou eles não são mais garim
peiros, têm outra atividade, ou então estão sendo
mantidos pelo gerente, pelo operador ou pelo em
presário daquela região, que imagina que serão
produtores futuros daquele bem mineral. Esse
número, multiplicado dessa forma, com o preço
real que o ouro atinge nas regiões garimpeiras,
tem indicado o DNPM- e eu sublinho a palavra
indicado, porque não é medido - uma tonela
gem correspondente. A exportação de ouro, por
exemplo, registrada pelo Uruguai, que não é pr0
dutor de ouro, chega a trinta toneladas. Admite-se
que ela seja procedente do Brasü, porque não
está carimbado. Qualquer ouro, do mundo inteiro,
uma vez fundido, tem as mesmas características.
A partir dessas duas premissas, o número que
o DNPM divulgou - o Dr, Sílvio tem condições
de dar mais detalhes, chegaria a cinqüenta ou
mais toneladas de ouro. Para 5f ter uma noção
clara e concreta, do que isso expressa, a preços
atuais do mercado, atingiria um bilhão e meio
a dois bilhões de dólares, ou seja, dois terços,
ou da ordem, da reserva brasileira de moeda forte,
que nos obrigou a uma decisão de suspensão
dos pagamentos, segundo algumas fontes, por
inexistência de reservas, segundo outras fontes,
pelo exercício da soberania, em função da política
determinada.

Não há como responder corretamente, porque
são as assunções, e toda assunção está já macu
lada de um princípio de inexatidão. Mas esses
dados, que são divulgados pela imprensa, mos
tram que de fato temos um número expressivo.
Essa é a razão pela qual, na minha opinião, como
profissional do setor, há a preocupação de que
seja deferida a empresa de mineração. E, nesse
caso, qualquer brasileiro pode constituir uma em
presa de mlneração.tporqus nada impede que
ela seja uma empresa individual. A economia
mundial concluiu ser a empresa, devido à comple
xidade do tratamento empresarial humano, que
exige diferentes e variadas experiências e especia
lizações, o instrumento que mais adequadamente
contribui para a função social de uma atividade
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econômica. Tanto que, no Brasil, temos empresas
dos Governos federal, estadual, municipal, com
capital nacional puro, com capital multinacional
e urna mistura de tudo isso. Não sei se respondi
adequadamente ao nobre Senador por Brasília.
Mas me permitiria concluir que é muito impor
tante, é fundamentaI que o País conheça de fato
o seu ativo mineral enquanto jazida a sua produ
ção mineral, enquanto contribuição à sociedade
dessa riqueza que é da Nação, não de qualquer
de nós, ainda que o exercicio da atividade empre
sarial, que não está vedado a nenhum brasileiro,
ofereça a todos aqueles que dela participam, salá
rio, obrigações trabalhistas, atendimento médico,
dentérío, escolar, benefícios que ocorrem com
a agregação dos capitais no modelo empresarial
no mundo inteiro.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral.

O SR.SYLVIO BAETANEVES-Sr. Presidente,
o Dr.José Mendo prestou um esclarecimento bas
tante amplo sobre a situação. Nós também esta
mos trabalhando em cima de indicadores. Acha
mos que há um descaminho dessa produção,
específlcamente no caso de gemas e de ouro.
Entretanto, para se executar o trabalho de coorde
naçào dessas atividades todas, defendemos a
idéia,de que isso deve ser feito por equipes inte
gradas, não só do Ministériodas Minas e Energia,
mas também das Receitas Federal e Estaduais,
a flrn de que possamos ter um grupo integrado
trabalhando na fiscalização do descaminho do
ouro, Foi citado aqui o exemplo do Uruguai, que
exporta 30 toneladas de ouro. É um número signi
ficativo. Hoje devemos produzir, a nível de Brasil,
em tomo de vinte e tantas toneladas de ouro,
sendo que o maior percentual se refere à atividade
garimpeira. Acreditamos que em números muito
otimistas, umas 50 toneladas de ouro sejam des
víadas, Em números mais otimistas chegaríamos
a 80, ou seja, entre 50 e 80 toneladas. Seria mais
ou menos esse o número. Há necessidade pre
mente de criar-se um instrumento capaz de exer
cer um controle da parte que trata especifica
mente da comercialização desses bens minerais.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) -Apalavra
está franqueada aos 51'S. Constituintes.

Com a palavra o Constituinte Roberto Rollem
berg'.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, depois
desse debate e das informações preciosas dos
dois expositores, estou mais convencido da minha
tese: há necessidade de maior fiscalização, maior
presença, maior planificação, feita em conjunto,
com a participação da União com os Estados.
A úllima pergunta do Senador Meira Filho abre
uma perspectiva enorme, quando fala em evasão
ou descaminho, como diz o representante do
DNPM. Estamos percebendo claramente que
existe uma riqueza nacional à flor da terra, que
não está dependendo da alta tecnologia das multi
nacionais nem dependendo de grandes recursos
da União. Não há no meu Estado garimpeiros,
mas vejo aqui Constituintes que têm defendido,
não só hoje, mas em todas as oportunidades,
a posição dos garimpeiros. Observem bem: quem
está colhendo da terra com a mão a riqueza nacio
nal é o povo. (Palmas.) São os Governadores,

os Vereadores, os Deputados estaduais os repre
sentantes mais próximos da população. Então,
está evidentemente demonstrado que cada Esta
do daria uma contribuição enorme no sentido
da fiscalização. Não existe, no caso, necessidade
de grande tecnologia. Não há, repito, no meu
Estado este problema, mas como Constituinte
estou preocupado com o povo deste Pais. Fala-se
em defesa de fronteiras. Para mim, o exército de
fronteira é formado pelos posseiros, pelos garim
peiros, porque o Exército não está lá. Está, sim,
o povo cuidando da riqueza nacional. É absoluta
mente correto que a União, por ocasião da con
cessão, ouça previamente o Estado. A alegação
de que se precisa de inúmeros recursos para a
exploração e que a União não os tem talvez seja
uma opção política do Governo, isto é, não dar
recursos para o Ministério das Minas e Energia,
justificando que tem que concedê-los à proprie
dade privada, ao empresariado privado ou à multi
nacional. Pode ser uma política antinacional do
Governo. Não dou verba para o Ministério e, as
sim, ele dizque não pode colher. E vem a iniciativa
privada e diz:"Eu tenho dinheiro". E vem o ameri
cano e diz: "Eu tenho dinheiro". Então, porque
não temos dinheiro entregamos o nosso patri
mônio!

Ficou aqui demonstrado claramente pelos
Constituintes, principalmente dos Estados que vi
vem o problema de forma crucial, que o povo
está recolhendo o minério que está à flor da terra,
demonstrando a capacidade de participação ime
diata do próprio Estado ou município. Estamos
querendo fugir ao problema dizendo: "Não, tem
que ficar tudo nas mãos da União". Ora, ninguém
quer tirar da União esta competência. A nossa
proposta não é no sentido de tirar da União; é
no sentido de não a deixar agir sozinha, porque
a população fiscalizadora que está trabalhando
é capaz de administrar. (Palmas.) Àsvezes a gente
ouve falar em algum processo de reforma agrária,
sobre a invasão de áreas de minérios, que compa
nhias, grupos ou o povo invadem essas áreas.
A invasão é mais ou menos como o problema
da terra, ou seja, o trabalhador sem terra está
vendo uma vasta terra inexplorada, a invade e
é considerado criminoso. Pergunto: será que não
é criminoso quem tem aquela terra e não produz?
(Palmas.) Com relação ao minério, é a mesma
coisa. O ouro está à flor da terra. Não há uma
organização, de parte da União, de empresas que
empreguem o trabalhador e o garantam em seu
trabalho. De repente, passa por ali um avião do
exterior, como já ocorreu neste País, e embarca
todo esse ouro. Ao tempo da campanha do petró
leo, os navios estrangeiros chegavam ao Norte
e ao Nordeste carregados de mercadorias. Nas
praias do Norte e do Nordeste, enchiam os navios
de areia monazítica. Diziam que era para o lastro
dos navios. Na verdade, era uma fraude vergo
nhosa. Então, se essas riquezas estão ali, no mo
mento em que opovo invade aquela propriedade,
não vejo nada ilegítimo. Não vejo nenhuma neces
sidade de uma riqueza estar exposta e inapro
veitada sem que o povo possa aproveitá-Ia. O
Estado e o Município devem participar da organi
zação dos garimpeiros, dos posseiros.

Com relação à reforma agrária, defendo que
a descentralização também é competência do Es
tado, para que a União não faça um decreto aqui
em Brasília, por exemplo, sobre interesse do Pará.
(Palmas.) O Estado deveria sugerir onde fazer a

sua reforma agrária, porque conhece o seu povo
e sabe qual a área explorada e a não explorada.

Sr. Presidente, quero cumprimentar os exposi
tores. Estou convencido de que o fato de tudo
estar nas mãos da União é resul~do de um autori
tarismo que se foi centralizando cada vez mais.
Está na hora de descentralizarmos, de democrati
zarmos. Em matéria de riqueza nacional, um bem
do povo, as decisões têm que ser tomadas por
todas as representações populares e não só pela
União. (Palrnas.)

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Marluce Pinto.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Quero agradecer a presença dos expositores.
Realmente, o que o nosso colega falou há pouco
sobre a questão da terra é um caso que' a União
tem que levar em consideração. Há tempos foi
implantado o Ministério da Reforma Agrária. E
o que se viu até agora para beneficiar o povo
carente de terra? Na hora que querem fazer qual
quer divisão, chegam os grupos econômicos for
tes, e não aceitam, essa divisão. Asterras impro
dutivas não são doadas nem mesmo vendidas
por preços irrisórios, para que o povo sem terra
as ocupe.

Quando estivemos em Roraima, para lá foram
12.000 famílías, que até hoje ali permanecem.
Sobrevivem, graças à estrutura. Não digo que seja
a estrutura das grandes capitais ou das áreas ru
rais do seu Estado, mas para lá levaram outras
famílias e ali sobrevivem até hoje. Isso feito sem
ônus. Para o Ministério da Reforma Agrária, por
exemplo, todos sabemos das verbas que são re
passadas, e o problema não é solucionado. Rorai
ma tem uma população pequena para uma área
tão grande. Como V.Ex'"sabem, pela exposição
do Sr. Governador, temos até dificuldades de con
seguir transformar o Território em Estado. Consi
dera-se que não há condições econômicas de
sobrevivência para a população. Não há, por quê?
Exatamente porque não nos dão essas condições,
porque temos muita terra e muito minério. Falta
apenas que nos dêm autorização para explorar
as riquezas regionais, como se disse há pouco.
(Palmas.) V. S· frisou muito bem quando disse
que o pobre, a pessoa carente, quando invade
a terra é até presa. Houve um caso, no Território
de Roraima, de um senhor idôneo que foi preso,
e meu marido foi citado como se tivesse organi
zado a invasão, quando nem havia falado com
esse senhor, que para ali levou pessoas que esta
vam passando fome e queriam ganhar dinheiro
na garimpagem. Como Constituinte, não consi
dero a crise econômica a maior dificuldade do
Pais. A maior dificuldade do nosso Pais, hoje, está
no problema político, é a crise política, os interes
ses partidários e regionais. Isso é o que atrapalha
o desenvolvimento e o progresso do nosso País.
Cada um deve considerar que não precisamos
de muito para viver e que devemos distribuir a
riqueza, olhando para os carentes. O pobre só
é usado como inocente útil, no palanque. Quando
os candidatos usam palanques, trazem o pobre
para arrebanhar voto; mas na hora da distribuição
de renda o que se vê é que ninguém está pensan
do no pobre. Todos olham primeiramente pma
si e para os problemas partidários.
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Então, Srs. Constituinte, volto à tribuna para
solicitar de V.~ que, mesmo achando que nos
sos Territórios não têm condição de sobrevivên
cia, deixem que sejam transformados em Esta
dos. Qual é o Estado, hoje, que tem sobrevivência
própria? Vejam o Rio Grande do Sul. Lembro-me
de que quando eu era empresária e dispunha
de tempo para passear, em todas as minhas férias,
eu achava lindo o Rio Grande do Sul. Pensava
até que lá não existíapobreza, que ela existia ape
nas no meu Nordeste. Naquela época eu nem
conhecia o Território de Roraima. Hoje o que se
vê? O governador do Rio Grande do Sul, como
os outros Governadores do Nordeste, pedindo di
nheiro para pagar seus funcionários. Então, por
que os Territórios não têm condições de sobre
viver se forem transformados em Estados? Nós
não podemos crescer com Territórios, porque
nem temos o direito de escolher nossos gover
nantes. Mais uma vez fica a minha solicitação
aos Constituintes desta Subcomissão e ao preza
do Relator. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Muito
obrigado.

Não havendo mais Constituintes que queiram
usar a palavra, a Mesa agradece aos expositores
e faz questão de chamar a atenção para o fato
de que tem tentado democraticamente ouvir as
diversas correntes de opinião. Ouvimos hoje uma
corrente de opinião representativa do setor priva
do, que engloba diversas empresas de mineração,
o IBRAM, inclusive estatais. De outro lado, o repre
sentante do Estado, através do Ministériode Minas
e Energia, que trouxe também a sua colaboração
e o seu ponto de vista, para que os nossos Consti
tuintes possam ter subsídios para contribuírem
na elaboração do texto constitucional. Vimos hoje
que alguns Constituintes rebusteceram seus pon
tos de vista sobre a descentralização da política
de mineração do País. Isso é muito satisfatório
para a Mesa.

Quero agradecer a todos os presentes que vie
ram abrilhantar a nossa sessão pelo calor humano
que vieram trazer aos nossos trabalhos.

Comunico a todos que amanhã, às 9h30mi,
haverá, nossa próxima sessão, com a presença
do General Roberto Klein, Secretário Especial da
Defesa Civil, que nos prestará informações a res
peito do trabalho da defesa civilem nosso País.

Está encerrada a sessão.

8' Reunião Ordinária,
Realizada em 30-4-87

ADs trinta dias-do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e dezes
seis minutos, na Sala "B-l " - Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, sob a presi
dência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com
a presença dos seguintes Constituintes: Meira Fi
lho, Sigmaringa Seixas, Chagas Duarte, Felipe
Mendes, Francisco Carneiro, Marluce Pinto, Geo
vani Borges, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Minca
rone e Roberto Rollemberg. Havendo número re
gimental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e passou à leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada por unanimidade. A

Iseguir, deu-se início ao Expediente que constou
da seguinte leitura: Correspondência recebida: 1)

or n° SGC 103/87, de 15-4-87, do Presidente
da ANC, rementendo a sugestão n° 820; 2) Of.
rr 0087/87-GABI, de 14-4-87, do Dr. Alfredo Au
gusto Ramalho de Oliveira,Governador Substituto
do Território do Amapá, cumprimentando pela
instalação e eleição da Mesa da Subcomissão;
3) Telegrama do Dr. José Hugo Castelo Branco,
Ministro da Indústria e do Comércio, cumprimen
tando pela instalação e eleição da Mesa da Subco
missão; 4) Carta do Constituinte Paulo Mincarone,
Segundo Vice-Presidente, congratulando-se com
o Presidente pela sua invetidura no cargo e colo
cando-se à inteira disposição; 5) Sugestão enca
minhada pela Federação Mineira de Jiu-Jitsu.
6) Of n° 66/87, de 28-4-87, do Líder do PMDB
na ANC, solicitando fornecimento de atas das
reuniões. Correspondência Expedida: a) Pela Pre
sidência: 1) Of rr 205/87IPRES., de 28-4-87, en
caminhando ao Presidente da Comissão de Orga
nização do Estado atas das reuniões de noS 01
a 06 desta Subcomissão; 2) Of rr 206/87/PRES.,
de 29-4-87, devolvendo a Sugestão n°01 ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte. b)
Pela Secretaria: OF. n° S-026/87, de 29-4-87, ao
Chefe de Gabinete da Liderança do PMDB,enca
minhando cópias as atas das reuniões de noS 01
a 06 desta Subcomissão. Findo o Expediente,
o Senhor Presidente deu início à Audiência Públi
ca, passando a palavra ao General Roberto Pinhei
ro Klein, Secretário Especial de Defesa Civil do
Ministério do Interior, sendo inquirido pelos Srs.
Constituintes Francisco Carneiro e Meira Filho.
O inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrado os traba
lhos, às dez horas e cinqüenta e nove minutos,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia trinta de abril,
às dezessete horas, para Audiência Pública com
a presença do Dr. José Saulo Ramos, Consul
tor-Geral da República e do Dr.Osny Duarte Perei
ra. E, para constar, eu Antônio Fernandes Borges
Manzan, Secretário, lavrei a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Jofran Frejat, Presi
dente.

oSR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental declaro aberta esta reunião
da Subcomissão da União, Distrito Federal e Terri
tórios. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da ata.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Temos
hoje a satisfação de receber como expositor o
Gen. Roberto Klein, responsável pela defesa civil
do Ministério do Interior. Como este é um dos
capítulos dos itens estabelecidos da competência
da União, achamos por bem tomar conhecimento
do trabalho que vem sendo desenvolvido nessa
área trazendo o assunto a debate para posterior
avaliação, a fim de podermos inserir no novo texto
constitucional medidas que visem a facilitar, ex
pandir e complementar as necessidades dessa
importante área, a defesa nacional. Convidamos

o Gen. Roberto Klein a participar da mesa. S.
Ex" fará uso da palavra durante 20 minutos. Co
munico aos Srs. Constituintes que, após a exposi
ção, terão 3 minutos cada umpara questionar e
expor seus pontos de vista; o relator, 5 minutos,
e o expositor, 3 minutos, para sua resposta a
quaisquer das questões apresentadas.
.. Com a palavra o Gen. Roberto Klein.

O SR. ROBERTO PINHEIRO KLEIN -Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, que minhas primeiras
palavras sejam para expressar os agradecimentos,
em meu próprio nome e de todos quantos inte
gram a Defesa Civil, pela honra que nos conce
dem os Srs. Membros desta Subcomissão da
União, DistritoFederal e Territórios, para lhes dizer
da necessidade, da organização, do trabalho e
da estrutura da defesa civil.

A Defesa Civil surgiu como uma resposta impe
rativa, necessária e capaz de atenuar os efeitos
danosos sobre a população, da destruição provo
cada pela guerra, pelos fenômenos adversos da
natureza, e, mais recentemente, como resultado
do próprio avanço científico-tecnológico, de
ameaças sempre latentes de vazamentos de pro
dutos químicos de alto risco e o de substâncias
radioativas, entre outras.

De sua importância e de sua ação permanente
basta que se atente para o que diz o Centro de
Treinamento Internacional de Defesa Civil, em Ge
nebra:

"A Defesa Civil é necessária nas calami
dades, imprescindivel na guerra e útil todos
os dias."

Conceitua-se Defesa Civil como sendo o con
junto de medidas que tem por finalidade prevenir
e minimizar, em situação de guerra ou de paz,
os riscos e perdas a que estão sujeitos a popula
ção, os recursos e bens materiais de toda natu
reza, por ação inimiga ou em conseqüência de
quaisquer calamidades. Compreende, também,
medidas para reparar ou restaurar os serviços pú
blicos essenciais e preservar o moral da popu
lação".

Entendemos por calamidade pública, a situa
ção de emergência provocada por fatores anor
mais e adversos que afetam gravemente a comu
nidade, privando-a, total ou parcialmente, do aten
dimento de suas necessidades ou ameaçada a
existência ou integridade de seus elementos com
ponentes.

Dentre tantas calamidades públicas que se têm
abatido sobre muitas nações e em diferentes par
tes do mundo, resultantes de fenômenos da natu
reza ou da responsabilidade do homem, basta
que se cite entre outras: os terremotos da Cidade
do México e em El Salvador, as secas da Etiópia
e na Somália, os vulcões na Colômbia, e as en
chentes na China, os vendavais nos Estados Uni
dos, os vazamentos tóxicos em Bophal na índia,
e desastre do reator nuclear de Chemobil, o incên
dio no hotel Plaza em Porto Rico.

Em nosso País, temos convivido com duas ca
lamidades que de há muito afligem ciclicamente
nossas populações: a seca e as inundações e,
mais recentemente; uma outra adversidade, o ter
remoto que veio provocar pânico na gente hu
milde de João Câmara e a preocupar as nossas
autoridades.

Tanto é assim que foi organizada uma comis
são para cuidar exclusivamente do problemaJoão
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Cãmara, assistindo àquelas populações. Essa co
missão é integrada por representantes de vários
Ministérios, sob a coordenação do Ministério do
lnteríor,Ela tem atuado exaustivamente, em parti
cular na recuperação dos edificios e casas danifi
cados. A par disso, deve ser criada por estes dias
outra subcomissão, exclusivamente técnica, coor
denacla pelo Ministério de Ciência e da Tecno
logia, com representantes de vários Ministérios,
inclusiveo nosso, o Ministério do Interior,no sen
tido deestudar cientificamente o fenômeno, verifi
car sua dimensão e, tanto quanto possível, dar
diretrizes à defesa civil, visando, em particular à
melhor ordenação e orientação no assentamento
daquelas populações e, mais ainda, verificarpos
síveisriscos, inclusiveos açudes existentes na pro
ximidade da área onde esses fenômenos estão
ocorrendo.

A par disso, como calamidades por falhas hu
manas, podemos citar, entre muitas, algumas que
estão ainda bem vivas em nossa memória, inclu
sive pelo farto noticiário a respeito: os incêndios
nos edificios Joelma e Andraus, em São Paulo,
o do Andorínhas no Rio,o da Vila Socó, em Cuba
tão, provocado por vazamento de oleoduto, além
de um apreciável número de acidentes ferroviá
rios e rodoviários, com maior ou menor número
de vítimas fatais.

A DEFESA CML NO BRASIL

Estrutura Legal.

Em nosso Pais pode-se dizer que a Defesa Civil
tem início, ou dela se tem noticia, à época do
Império, quando o segundo monarca teve uma
preocupação, pessoal e de governo, com a sorte
dos flagelados da seca do Nordeste. No Ceará,
ainda hoje, mais de um século depois da seca
de 1877, se diz que D. Pedro nteria dito, emocio
nado, diante da situação aDitiva das populações
do sertão, que venderia até a última jóia de sua
coroa, mas não permitiria que só um cearense
morresse de fome. Já naquela época se formava
o embrião da Defesa Civil.

À preocupação do nosso segundo Imperador,
se se<dUiram a de nossos Congressistas que, a
partir da primeira Constituição republicana, já
consignaram destaque a providências do Estado
quanto às calamidades públicas, quando em seu
art. 5" autorizado a Nação a prestar socorro ao
Estado que, em caso de calamidade pública, o
solicitasse. Estava preservada a autonomia do Es
tado, mas a Uniãose reservava o direito de acorrer
ao Estado em caso de necessidade. Foi o início
legal da assistência às populações atingidas por
fenômenos adversos da natureza. ACarta de 1934
seguiu de perto o modelo da de 1891, entendendo
caber à União:"organizar defesa permanente con
tra os efeitos da seca nos Estados do Norte".
É interessante este aspecto porque não se colo
cou a seca no Nordeste, onde ela mais se verifica
até hoje, mas nos Estados do Norte. Existe um
dado importante na Constituição de 34, que é
a organização da defesa e o sentido permanente
que a ela se quis dar. A ênfase é exclusivamente
para a seca. A Carta de 1946 amplia essa ação,
quando atribui à União "organizar defesa perma
nente contra os efeitos da seca, das endemias
rurais e das inundações". Manteve a preservação
permanente e a defesa, mas se estendeu a defesa,
'além dos efeitos da seca, às endemias rurais e

às inundações. Houve ai uma ampliação. A Cons
tituição vigente modifica ligeiramente este tópico
quando diz caber à União "organizar a defesa
permanente contraas calamidades púbicas, espe
cialmente a seca e as inundações". Manteve o
"organizar a defesa permanente", trouxe a palavra
"calamidade pública" da primeira Constituição de
1891 e deu destaqUe e especificou as secas e
inundações.

Organização - Estruturalmente, a Defesa Civil
começa a ter corpo com a participação de nosso
Pais na ó1timaconflagração mundial, quando foi
criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, sob
a supervisão do Ministério da Aeronáutica, para
um ano depois ser transformado em Serviço de
Defesa Civil, subordinado ao Ministérioda Justiça
e Negócios Interiores. Isso em 1943. Posterior
mente recebeu o nome, como é conhecido até
hoje, de Defesa Civil. É a primeira vez que surge
esse nome, Defesa Civil, substituindo o de Defesa
PassivaAntiaérea,subordinando-a ao então Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores. Com o des
membramento subseqüente ficou no Ministério
do Interior, onde permanece até hoje.

Consubstanciando estudos que se processa
ram no EMFA, na ESG e no Minter, por Decreto
n° 67.347, de 5 de outubro de 1970, é criado
o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades
Públicas - Geacap, com a participação de vários
Ministériose com a finalidade de orientar e coor
denar, em todo Território Nacional, as atividades
relacionadas à prevenção das calamidades públí
cas, a assistência às populações atingidas e à
recuperação das áreas flageladas.

Este grupo interministerial tem três aspectos
a considerar: a prevenção, a assistência e a recu
peração. Vale dizer, antes, durante e depois da
calamidade, com a correção dos efeitos causados
pela calamidade às populações.

Um ano antes, o Decreto-lei n° 950 já instituíra,
igualmente, no âmbito do Ministério do Interior,
o Fundo Especial para Calamidades Públicas 
Funcap, destinado a atender as populações atingi
das pelas calamidades públicas, quando reconhe
cidas oficialmente pelo Govemo Federal.

Há que haver o reconhecimento pelo Governo
Federal de que os recursos desse fundo sejam
destinados ao atendimento dessas populações
nas situações de calamidade. Ainda hoje, a coisa
se processa assim: o Municípioverificaa sítuação,
o Prefeito decreta o estado de calamidade ou de
emergência, essa situação é ratificada pelo Gover
no do Estado e, posteriormente, reconhecida pelo
Governo Federal, através de portaria do Ministério
do Interior. Com esse reconhecimento os recur
sos são repassados para atender aquela situação
aflitiva.

O Decreto n°83.839, de 13 de agosto de 1979,
que dispõe sobre a estrutura básica do Ministério
do Interior,cria, no seu bojo, a Secretaria Especial
de Defesa Civil - Sedec com a finalidade de
exercer, em todo o Território Nacional, a coorde
nação das atividades relativasàs medidas preven
tivas, assistenciais e de recuperação dos efeitos
produzidos por fenômenos adversos de quaisquer
origens, bem como aquelas destinadas a preser
var o moral da população e o restabelecimento
da normalidade da vida comunitária.

Há três aspectos, o preventivo, o assistencial
e o de recuperação, o atendimento aos serviços
públicos essenciais e ainda o aspecto ligado dire-

tamente à psicologia das populações, elevando
e mantendo o moral.

O mesmo diploma legal cria, também, as Coor
denadorias Regionais de Defesa Civil - Cordec,
uma em cada Superintendência Regional. Procu
rou-se, justamente, acoplar essas coordenadorias
regionais às Superintendências já existentes. As
sim, junto à Sudene temos a Coordenadoria de
Defesa Civil do Nordeste; ligado à Sudam, a Coor
denadoria da Amazônia; à Sudeco, a Coordena
doria do Centro-Oeste; à Sudesul, a Coordena
doria do Sul, e junto à Serse, Secretaria Especial
da Região Sudeste, com sede no Rio de Janeiro,
temos a Coordenadoria Regional de Defesa Civil.
As ligações dessas coordenadorias com a Secre
taria Especial de Defesa Civil são feitas através
de um canal técnico, já que administrativamente
elas se integram às próprias Superintendências
ou Secretarias Especiais, como no caso da do
Rio de Janeiro.

A esta estrutura federal se integram as Coorde
nadorias Estaduais de Defesa Civil - Cedec 
uma em cada Estado e em cada Território, e
no âmbito municipal as Comdec - Comissões
Municipaisde Defesa Civil, implantadas em 2.337
dos 4.168 Municípios existentes, com destaque
especial para Rio Grande do Sul, que as tem em
seus 244 Municípios,Santa Catarina em seus 199
e Acre que as possui em seus 12 Municípios.

Desempenho da Defesa Civil.

Para que V.~ possam ter uma idéia do que
representa o trabalho desenvolvido pela Defesa
Civil, bastaria, cremos, lhes dizer que, no período
de 1979 a 1984, 5 anos, em favordas populações
flageladas pela seca no Nordeste, foram utilizados
5.300 carros-pipas no mês de maior atendimento,
setembro; mais de 3 milhões de pessoas foram
empregadas em frentes de trabalho; chegamos
a distribuir30 milhões de metros cúbicos de água
no ano de maior carência, o de 1983. Tudo isso
ocorreu exatamente naquele período de 5 anos
de seca no Nordeste.

Em favor das populações castigadas pelas
inundações no Sul e no Nordeste, alojamos e
alimentamos mais de meio milhão de desabri
gadol; nos anos 1979, 1983 e 1984. E nos dois
anos daatual administração de S. Ex", o Sr. Minis
tro Ronaldo Costa Couto, que hoje está sendo
encerrado, a Defesa Civil aplicou em tomo de
Cz$ 131.067.860,00 para amparo às populações
atingidas pelas secas: Cz$ 1.287.305.780,00 para
atendimento às populações desalojadas pelas en
chentes. A soma é vultosa, porque grande parte
desses recursos foi usado para o atendimento
a obras de recuperação no plano urbano, no sa
neamento básico, além de recuperação de casas
destruídas, em função das enchentes ocorridas.

O campo de atuação da Defesa Civil ampliou-se
quando a Secretaria Especial de Defesa Civil pas
sou a integrar o SIPRON- Sistema de Proteção
ao Programa Nuclear brasileiro. E nessa oportu
nidade, foi dada à SEDEC, a responsabilidade
de planejar e dirigir a evacuação em segurança,
o abrigo e a alimentação das populações de Angra
dos Reis e de Parati, no caso de um acidente
nuclear que possa pôr em risco os residentes
nas proximidades da central nuclear.

VáriosMinistériose organismos se reúnem pe
riodicamente - reuniões bimensais - para acer
tar providências a serem tomadas - situação que
nenhum de nós deseja, mas é possível, embora,'



158 Quarta-feira 27 olARIa DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Maio de 1987

sua probabilidade seja baixa - em caso de aci
dente na Usina Nuclear de Angra dos Reis, que
obrigue a retirada daquela população.

Esses cuidados e preocupações aumentaram
muito depois do que ocorreu, como citamos, em
Chemobil, há um ano, nas proximidades de Kiev,
na União Soviética.

Então, há toda uma gama de providências, que
exigem permanentes modificações e aprimora
mentos para que realmente funcione com eficiên
cia e rapidez, uma vez que se isso vier a ocorrer,
e as providências não tiverem sido adotadas com
bastante antecedência, poderá haver problemas
muito mais sérios do que as próprias emanações
radioativas que possam vir a se verificar.

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
gostaria de enfatizarque a Defesa Civil se constitui
em ValIOSO instrumento governamental, necessá
rio à própria segurança nacional. Tem caráter per
manente, suas ações são indispensáveis em tem
po de guerra e nas situações de paz.

A Defesa Civil articula-se nos três níveis de go
verno, federal, estadual e municipal, e exige uma
participação constante, total e maciça da comuni
dade. A Defesa Civil-tem sua estrutura reconhe
cida por dispositivos legélIs. Ela teve a sua ação
maior ou menor reconhecida e determinada nas
nossas Cartas Magnas da fase republicana.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acreditando
ter apresentado, em poucas palavras, a situação
atual da Defesa Civil no Brasil, ressaltando sua
importância, esperamos que V. Ex'" a ela dispen
sem destaques na nova Carta Constitucional. Re
novamos nosso agradecimento pelo honroso
convite e rara oportunidade que nos foi conce
dida, certos de que a organização e-a operacio
nalidade da Defesa Civil, em qualquer país, acarre
tam dispêndio considerável de recursos, exigem
a participação de todos os cidadãos, empresas
e governos, mas, em compensação, proporcio
nam à comunidade segurança, paz e tranqüili
dade.

Sr. Presidente, coloco-me a disposição para al
gum esclarecimento em resposta a eventuais per
guntas que possam ser feitas.

O SR.PRESIDENTE(Jofran Frejat)-Apalavra
está franqueada aos Srs. Consfituintes.

Com a palavra o Constituinte Francisco Car
neiro.

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCO CARNEI
RO - Em primeiro lugar, quero parabenizar o
conterrâneo pela exposição, embora sucinta, mas
inteiramente esclarecedora, de assunto que eu'
desconhecia totalmente. '

Pergunto a V. S" se a Defesa Civil, através da
Secretaria, tem dotação própria? Como é feita
a manutenção dessa Secretaria e de todo seu
atam De ondé provêm esses recursos? Como
funciona a parte de manutenção?

O SR. ROBERTO PINHEIRO KLEIN - Agra
deço a V. Ex"a oportunidade das perguntas. Diria
que a Secretaria não tem autonomia adminis
trativa. Ela está inserida no bojo, do Ministério
do Interior.Apenas a partir deste ano foidestinado
à Secretaria recursos no valor de cem milhões
de cruzados para aplicação em atendimento às
necessidades emergenciais.

Este seria o ponto de partida. De acordo com
a necessidade - que já ultrapassara de muito

esses recursos-opróprio Ministérioinjeta novos
recursos para o atendimento, ou para serem usa
dos pela Defesa Civil.

Então não há, atéo momento, essa autonomia
administrativa. É um sonho nosso. Existe a inten
ção de que a Secretaria seja estruturada e imagi
namos que isso possa ocorrer. Por isso, nós nos
sentimos profundamente sensibilizados com a
gentileza do Presidente desta Subcomissão em
nos distínguír com esse convite. Há anos os que
vivem e servem a Defesa Civil esperam por esta
oportunidade de solicitar a apreciação deste as
sunto na nova Carta Constitucional, enfatizando
não apenas o aspecto específico da seca ou das
inundações, mas também outros fenômenos. E
nós, nordestinos, testemunhamos de perto o pro
blema das secas e até das inundações. Como
cidadão de Aracati, conheço as inundações do
rioJaguaribe. Achamos, portanto, que o problema
da Defesa Civil tem mais abrangência. As secas,
as inundações, fenômenos outros, como terre
motos e os vazamentos nucleares tóxicos são
preocupações nossas. Tudo isso conduz a que
se pense em dar um destaque maior à Defesa
Civil, usada universalmente em todo o mundo,
com pequenas diferenças de denominação de
um para outro país. Em alguns chama-se Prote
ção Civil, em outros Defesa Civil

Mas imaginamos que, com este destaque em
prestado na Constituinte, se seguiria a apresen
tação, ao Congresso Nacional- Câmara e Sena
do de um anteprojeto de lei, esboçado em 1981,
que recebeu uma série de sugestões no sentido
de, transformado em lei, estruturar legalmente a
Defesa Civil e verificara víabilidade, a conveniên
cia e a necessidade de a própria Secretaria, como
órgão maior do sistema, ter seus recursos pró
prios, para geri-los em função da emergência da
situação.

Não sei se respondi a pergunta de V.EX.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Vou fazer apenas uma complementação.
Entendi que a Secretaria pode, em casos de cala
midades, como temos tido lá no Jaguaribe, e mes
mo nas grandes frentes de trabalho no Nordeste,
movimentar, de dois a três mil homens. Nessas
ocasiões ela precisaria de verbas especiais, ou
esses homens são requisitados para prestação
de serviço cívico? Como funciona isso? A Secre
taria não pode manter um quadro de pessoal a
nivelde atender a essas crises que ocorrem. Então
nessa ocasião ela teria de requisitar muita gente,
dando orientação rápida, para prestarem esse ser
viço. Como seria isso?

O SR.ROBERTOPINHEIRO KLEIN - Eu volta
ria a explicar o segumte: realmente a nívelfederal
temos a Secretaria e as Coordenadorias. O núme
ro de servidores nossos é muito limitado, mas,
no caso do Nordeste - só para especificar 
que tem a Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste, Sudene, para que V.Ex" tenha uma
idéia, a nossa Coordenadoria tem dezenove pes
soas trabalhando. Mas numa situação de emer
gência como a que vivemos naquel~ período de
cinco anos de seca, ou no caso das inundações,
o que acontece é que a própria estrutura da Sude
ne, quase como um todo, passa a viver aquele
fenômeno junto com a Defesa Civil.

A par disso, as coordenadorias estaduais e as
muninicipais também se articulam, em favor das

populações atingidas. Então, não há essa neces
sidade maior de um quadro muito grande de pes
soal, vez que ele se multiplica com a ajuda de
todas as entidades, sejam públicas ou privadas,
a nível municipal, o mais atingido e o que vai
realmente executar a ação mais de perto. Em
seguida vem a ajuda do Estado, para depois entrar
a União.

Quanto à questão dos recursos, as providências
são imediatamente tomadas, a ação realizada, in
dependente dos recursos destinados e alocados
a Posteriori. Nunca houve uma demora por cau
sa de recursos não repassados. A ordem é dada,
a providência é adotada e os recursos seguem
em seguida por verbas suplementares ou o que
seja.

O SR. PRESIDENTE' (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Meira Filho.

O SR. CONSTITUINTE MEIRA FILHO- Antes
de mais nada, parabéns, sr. expositor, por nos
subsidiar também nessa parte que diz respeito
à Defesa Civil.

Tenho acompanhado muitas dessas situações,
pelo rádio] Sou homem de comunicação, como
V. S" sabe e às vezes fico curioso em saber como
se faz a convocação de pessoal, no caso de uma
calamidade, de um desastre imediato. Se a Defesa
Civil não tem centro de treinamentos, como pode
assistir a essas calamidades, a esses aconteci
mentos? Como é feito isso? É apenas questão
de sensibilizara população? Vemos, por exemplo,
o Exército, a Aeronáutica, a sociedade civil de
maneira geral participando. Como é feita essa
convocação, essa mobilização? Existe um período
de treinamento? As Forças Armadas treinam, o
Corpo de Bombeiros treina, a Polícia treina, na
escola também treinam? Enfim, há estágio para
tudo, então, como é feito isso?

O SR. ROBERTO PINHEIRO KLEIN --: Nobre
Constituinte Meira Filho, muito grato a V.Ex"pela
pergunta que nos faz.

Realmente não temos, até o momento, centros
de treinamento para isso. Mastanto sentimos essa
necessidade que já há estudos para instalação
de dois centros de treinamento, um no Nordeste,
na cidzde de Recife,voltado mais especificamente
para as pessoas que lidam com a seca, e outro
em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina,
com vistas às inundações.

Como é feita essa convocação em caso de ne
cessidade? Os Estados, como afirmei, têm suas
coordenadorias estaduais, cujo coordenador varia
muito de Estado para Estado. No Ceará, por
exemplo, é o Secretário da Agricultura; no Rio
Grande do Norte, o Secretário do Interior e da
Justiça; no Rio de Janeiro há uma Secretaria Es
pecial de Defesa Civil; em São Paulo, o chefe
da Casa Militar do Governador; em Pernambuco,
um oficialde bombeiros, subordinado à Casa Mili
tar. Então, há uma pequena estrutura, uma peque
na cabeça de Defesa Civil no Estado que usa
todos os seus elementos, todas as Secretarias,
em caso de emergência. Os bombeiros, no entan
to, são os mais utilizados nessas emergências,
principalmente nos casos de incêndios e de inun
dações.

Com relação às secas do Nordeste, a estrutura
testada e reconhecida da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste dá um sentido
mais efetivo e mais eficiente a esses casos. La-
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mentavelmente, até o presente, não temos esses
centros, que seriam de grande importância, quan
do mais não fosse, para uniformizarconhecimen
tos e assegurar providências efetivas em casos
de necessidades.

Pretendemos e torcemos para que isso, em
breve, venha a ocorrer.

O fiR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Gostaria
de fazer uma colocação, antes de nosso convi
dado finalizar sua exposição, sobre a preocupação
que tem esta Presidência com o que está escrito
hoje como competência da União em relação à
Defesa Civil.

Nós, muito freqüentemente, temos o hábito de
só nos preocuparmos com os fatos depois que
eles ocorrem. Ninguém, imagina que vai atraves
sar uma rua e vai ser atropelado. Isso acontece
com os outros, conosco não. Ninguém imagina
que amanhã terá um enfarte e que precisará ir
a um hospital, como não se acredita que ocorra
um terremoto aqui em Brasília, ou uma calami
dade em qualquer região do Pais. Esse fato mos
tra a imprevisibilidade'da catástrofe e da neces
sidade de ação da Defesa Civil.

À época em que eu era Secretário de Saúde,
aqui no Distrito Federal, muito freqüentemente
me perguntavam por que se mantinham tantos
médicos de plantão, quando às vezes não havia
movimento para atendimento emergencial. E a
resposta era simples, principalmente aos órgãos
governamentais, quando não queriam contribuir
com sua parcela de recursos para manter esses
profissionais em atendimento permanente. A ale
gação que dávamos durante esses episódios, era
a seguinte: em Brasília,nesta última semana, ou
neste último mês, não houve nenhum incêndio
que precisasse do trabalho do Corpo de Bom
beiros•. Se o raciocínio é esse, então por que não
fechar o Corpo de Bombeiros, já que não houve
incêndios? A imprevisibilidadetranscende a tudo,
exatamente por ser imprevisível. Não se pode co
locar verbas definidas num programa de defesa
civil, porque não se sabe o momento em que
vai haver uma calamidade. Como também não
se pode dispensar as pessoas que trabalham nes
sa área ou que estão dispostas a trabalhar sim
plesmente porque não está prevista nenhuma ca
lamidade para o Nordeste ou para o Sul.

Então, gostaria de chamar a atenção dos meus
companheiros Constituintes para esse fato, que
me parece da maior importãncia, e que pode ter
uma conotação pessoal. O fato de não estarmos
vendo a calamidade todo dia nos distancia muito
do problema. Em geral, tendemos a encostá-lo,
como um problema de segunda importância.
Mas, de fato, durante a calamidade, particular
mente quando temos alguém querido nela envol
vido, É! quando valorizamoso trabalho desses pro
fissionais.

Gostaria de passar a palavra ao Sr. Roberto
Pinheiro Klein para que conclua sua exposição.

O SR.ROBERTOPINHEIRO KLEIN -Sr. Presi
dente, complementando a resposta à pergunta
primeira do Constituinte Francisco Cameiro, gos
taria de dizer que em nossa exposição realmente
julgamos que não deveríamos mencionar o mo
do, a maneira de tratar a Defesa Civil na nova
Carta Constitucional, que é trabalho diuturno dos
Srs. Constituintes. Mas eu me permitiria, e peço
vênia a V. Ex", deixar aqui, nesta brilhante Subco
missão, como contribuição de estudos realizados

por todos nós e, em especial pelo nosso setor
jurídico, uma proposição relativa à maneira de
encarar esse problema. Recebam-na, por genti
leza, apenas como subsídio despretensioso, mas
com a nossa vontade de que o assunto seja enca
rado como tenho certeza o será. Propomos duas
maneiras de inseri-lo na Constituição, já que nas
anteriores ele sempre compete à União:organizar
a defesa permanente, enfocando a seca e as inun
dações. Acreditamos ter traduzido nosso desejo
a V. Ex", no sentido de que ela seja mais abran
gente. Então, nossa sugestão é para que justa
mente no capítulo da competência da União, no
artigo que diz: "compete à União..", em vez de
dizermos: ..... organizar a defesa permanente
quanto aos efeitos das secas e inundações", que
se diga: .....planejar, promover e integrar a Defesa
Civil em todo o territórionacional". Apresentamos
inclusive uma justificativapara essa proposição.
A outra maneira de fazê-lo: no artigo que trata
da competência da União,no seu inciso XVII, que
diz:"legislarsobre .:",que se inclua .....a instituição
e organização da Defesa Civil", limitando ou não
esta expressão e aproveitando o parágrafo único
para nele inserir aquilo que permite uma legisla
ção suplementar por parte dos Estados, dos as
suntos legislados pela União, ou seja, a letra que
corresponde a esse aspecto que estamos propon
do, qual seja, de legislar quanto à Defesa Civil,
no que dizrespeito à sua instituição e organização,
que seria a letra x.

Peço a V. Ex" mais uma vez que recebam isso
exclusivamente como um subsídio despretensio
so, uma idéia nossa, agradecendo a gentileza
imensa que tiveram para conosco, que vivemos
a Defesa Civil.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não
mais havendo quem queira se manifestar, dou
por encerrada a sessão, lembrando que teremos
reunião hoje, às 17:00hs, com a presença do Con
sultor-Gerai da República, Dr. Saulo Ramos, e do
Jurista Osni Duarte Pereira.

Muitoobrigado a todos.
Está encerrada a sessão.

Termo de Reunião

Aos trinta dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, a Subcomissão da União,
Distrito Federal e Territórios deixou de realizar
a reunião prevista para as dezessete horas, por
falta de número regimental. Compareceram os
Senhores Constituintes: Felipe Mendes, Paulo Mi
carone, Geovani Borges, Meira Filho, Mozarildo
Cavalcanti,Jofran Frejat,MarlucePinto,Francisco
Carneiro e Sigmaringa Seixas, e os expositores
José Saulo Ramos; Consultor-Geral da República
e Osny Duarte Pereira. Eu, AntônioFernando Bor
ges Manzan, Secretário, lavrei o presente termo
que vai à publicação.

9" Reunião Ordinária,
Realizada em 4-5-87

Aos quatro dias do mês de maio do ano de
mil novecentoe e oitenta e sete, às dez horas e
dez minutos, na Sala "B1" - Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, sob a presi-

dência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com
a presença dos seguintes Constituintes: Ruben
Figueiró, Sigmaringa Seixas, Annibal Barcellos,
Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco Car
neiro, Geovani Borges, Marluce Pinto, Mozarildo
Cavalcanti, Vilson Souza, Ottomar Pinto, Carrel
Benevides. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu-se
início ao Expediente que constou da seguinte lei
tura: Correspondência recebida: 1) Df. CNTI n°
02131, de,23-4-87, da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria congratulando-se
com a instalação e eleição da Mesa da Subco
missão; 2) Of. n° 00100/CAP/GM/MINC, de
15-4-87, do Sr. João Ribeiro dE; Oliveira, Coorde
nador de Assuntos Parlamentares do Ministério'
da Cultura, cumprimentando, em nome do Sr.
Ministro, pela instalação e eleição da Mesa da
Subcomissão; 3) Telegrama do MinistroAureliano
Chaves, das Minas e Energia, cumprimentando
pela instalação e eleição da Mesa da Subcomis
são; 4) rr 001/87, do Sr. José Matos MozarRodri
gues, Presidente Regional da Associação Brasi
leira dos Detetives Profissionais Particulares, Su
pervisores, Inspetores e Agentes de Segurança
- ADPESIAS, encaminhando sugestões; 5) Df.
rr SGC/127/87, de 23-4-87, do Presidente da
ANC, encaminhando as sugestões nO' 0974,
1.029, 854, 867 e 857 (Recebido na Subcomissão
em 30-4-87). Correspondência expedida: 1) Of
n°207/87/PRES., encaminha ao Presidente da Co
missão de Organização do Estado cópias de todas
as sugestões recebidas por esta Subcomissão;
2) or 208l871PRE8.,de 30-4-87, devolvendo ao
Presidente da ANC o ofício n° 079/87 que enca
minha a sugestão rr 688 a esta Subcomissão.
Findo o Expediente, o Senhor Presidente deu iní
cio à Audiência Pública, passando a palavra ao
Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz, Governador
do TerritórioFederal de Roraima, sendo inquirido
pelos Srs. Constituintes Ottomar Pinto, Ruben Fi
gueiró, Mozarildo Cavalcanti, Annibal Barcellos,
Chagas Duarte, Marluce Pinto, Geovani Borges
e Carrel Benevides. Terminados os debates o Se
nhor Presidente passou a palavra ao Dr. Raimun
do Azevedo Costa, Prefeito de Macapá, sendo in
quirido pelos Srs. Constituintes Felipe Mendes,
Ottomar Pinto, Geovani Borges, Mozarildo Caval
canti, Chagas Duarte, Annibal Barcellos, Marluce
Pinto e Vilson Souza. O inteiro teor dos trabalhos
será publicado, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico,no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às treze horas
e dezoito minutos, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada dia quatro de maio, às dezessete horas, para
Audiência Pública com a presença do Dr. Sílvio
Sebastião de Castro Leite, Prefeito de Boa Vista
e Dr. Wadner Moreira Cavalcante, Presidente da
OAB de Roraima. E, para constar, eu, Antônio
Fernando Borges Manzan,Secretário, lavreia pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Jofran Frejat, Presidente. .

oSR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos



160 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Maio de 1987

da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Solici
tação concedida.

Hojetemos a presença do Governador do Terri
tório de Roraima, Dr. Getúlio Alberto de Souza
Cruz, a quem peço a honra de compor a Mesa.
S. Ex"será o primeiro expositor da manhã, e adian
tamos aos Srs. Constituintes que ele disporá de
vinte minutos para usar da palavra, enquanto cada
um dos Srs. Constituintes terá três minutos para
formular suas questões. O Relator terá cinco e
o expositor, três minutos para suas respostas às
questões apresentadas.

Concedo a palavra ao Dr. Getúlio Alberto de
Souza Cruz,Governador do Território de Roraima.

O SR. GETÚLIO ALBERTODE SOUZA CRUZ
- Sr. Presidente desta Subcomissão, Sr. Relator
e Srs. Constituintes, quero, inicialmente, agrade
cer a gentileza do convite que me fizeram para
prestar um depoimento aos Srs. Constituintes so
bre a questão dos Territórios, particularmente do
Território de Roraima.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES 
(Intervenção fora do microfone - inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aten
dendo à questão de ordem do ilustre Constituinte
Geovani Borges, convido o Sr. Prefeito de Macapá
a fazer parte da Mesa.

O SR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Em primeiro lugar, não é necessário dispor
do tempo precioso dos Srs. Constituintes para
falar sobre o potencial econômico de Roraima,
já por demais conhecido: região com vinte e três
milhões de hectares de campos relativamente fér
teis, com uma localização geoeconômica fantás
tica. Prefiro focalizar um ponto que considero es
sencial: a discussão dos meios pelos quais pode
mos tomar efetivamente riqueza, do ponto de vista
econômico, esse grande potencial não só de re
cursos naturais e minerais, como também da lo
calização geoeconômica do Território Federal de
Roraima. Gostaria de colocar uma questão que
me parece básica e que deve ser o fulcro das
preocupações dos Srs. Constituintes. Trata-se dos
recursos necessários despendidos pela União
com a finalidade de manter uma Unidade fede
rada chamada Território ou, em contrapartida,
dos recursos que serão despendidos se essa Uni
dade federada, o Território, for transformada em
Estado. Pela experiência que acumulamos ao lon
go de alguns anos militando na vida pública do
Território, arriscamo-nos a afirmar que a perma
nência de Roraima como Território terá como
cnseqüêncía principal o prolongamento, por tem
po indeterminado, da dependência que essa Uni
dade federada chamada Território tem com rela
ção à União, porque, para que uma região possa
materializar sua riqueza em bens e serviços, ne
cessita de mecanismos que possam potencializar
essa riqueza. Apesar de todo o vãsto estoque de
recursos naturais e minerais existentes em Rorai
ma, hoje é impossível criar-se mecanismos para
que esse potencial de riqueza possa ser explorado,
por algumas razões: apesar de a Constituição con
sagrar os Territórios Federais como Unidades da

Federação, leiordinária, especificamente o Decre
to-Ieina411, equiparou-os, para fínsde supervisão
admmistrativa, a autarquia, tolhendo-lhes todos
os mecanismos que poderiam promover seu de
senvolvimento. Entre outras coisas, gostaria de
citar, por exemplo, a gestão dos recursos fundiá
rios, nosso maior patrimônio. O Território de Ro
raima, na sua totalidade, incluindo as zonas urba
na e rural, é jurisdicionado pelo INCRA ou pelo
Serviço de Patrimônio da União. Ora, não dispon
do os Territórios da prerrogativa de gerir seus
recursos fundiários, não podem, portanto, usá-los
a serviço do seu desenvolvimento. Não há como
promover programas de colonização racionais,
não há como atrair investimentos, quer industriais
quer rurais, pelo simples fato de que para ser
alienado um terreno urbano, precisa o seu pro
cesso tramitar pela área burocrática do Ministério
do Interior, subir à aprovação do Ministro desta
Pasta e passar, ainda, pelo crivo de um chamado
Conselho Territorial,que sequer tem estrutura pa
ra prestar esse serviço. Para que V.Ex" tenham
uma idéia, só Boa Vista tem hoje cadastrados
cerca de trinta mil terrenos urbanos. Não há como
gerenciá-los, porque o Governo Municipal e o Go
verno Territorial não podem deles dispor.

Por outro lado, na questão da política tributária,
nosso Código Tributário é o do Distrito Federal.
Assim, falta-nos mais esse mecanismo para pro
mover e atrair investimentos para Roraima, geran
do situações extremamente desconfortáveis o fato
de que nosso ilustre Governador do Distrito Fede
ralJosé Aparecido de Oliveira,pode legislar sobre
Roraima. Com todo o respeito que tenho por este
Governador, ele é tão biônico quanto o Gover
nador de Roraima. Por outro lado, esse tolhimento
continuado da ação administrativa dos Territórios
cria também dificuldades e óbices na promoção
do desenvolvimento de Roraima, pelo peso do
Poder Público.Assim, não pode o Governo sequer
responder às demandas mais elementares da po
pulação, por faltar-lhe o instrumento resposta.
Vou dar-lhes um exemplo: podemos constn-tr es
colas, hospitais, postos médicos - e já o fizer ,os
em grande quantidade ao longo do Território- 
mas, lamentavelmente, essas escolas - só no
nosso Governo construímos vinte e quatro novas
unidades - não têm diretor, vice-diretor, super
visor e, sequer, professores, porque não podemos
contratá-los.

Imagmem, Srs. Constituintes, a situação de um
governador que vê a população estudantil aumen
tar em oito mil alunos, como aconteceu de 86
para 87, e não tem condições de solucionar esse
aumento da demanda da população estudantil
porque não pode nomear um diretor de escola.
Para isso ele precisa ter a audiência e a autorização
do Sr. Presidente da República. Em alguns casos,
como no da criação de cargos, tem de haver
autorização do Congresso Nacional.

Ora, na medida em que nos faltam instrumen
tos para promover o desenvolvimento econômico
daquela região, ou seja, na medida em que não
temos instrumentos, quer pela ação do Poder PÚ
blico, quer pela boa gerência dos recursos fundiá
rios e da política tnbutária, o processo de letargia
e de atraso sócio-econômico dos Territórios tende
a persistir se permanecerem esses fatores restri
tivos. E, em persistindo o marasmo que campeia
nas estruturas sócio-econômicas do Território,
ampliar-se-á o dispêndio da União com a manu-

tenção dessa unidade federada. Isto se deve ao
crescimento constante da população muito em
bora no nosso Governo, particularmente, não te
nhamos estimulado a migração. Os brasileiros
lá aportam, premidos pela estrutura fundiária exis
tente em outras regiões do País, como também
pela escassez, cada vez maior, de terras no Estado
de Rondônia.

Por outro lado, além da persistência e da futura
ampliação dos gastos da União com a manu
tenção do Território enquanto unidade federada,
os Territórios Federais, do ponto de vista político,
são praticamente ingovemáveis, por uma razão
muito simples: satisfazendo o anseio justo dos
habitantes dos Territórios de Roraima e, possivel
mente, do Amapá, cidadãos que, como quaisquer
outros, mourejam em outras regiões do País, hoje
temos oito prefeitos, no caso de Roraima, inclu
sive o da Capital, ungidos pela vontade do povo,
que convivem com governadores nomeados, biô
nicos. Isso traz dificuldades não só para os prefei
tos, que se subordinam à questão financeira, pela
depauperação financeira dos municípios, mas so
bretudo desconforto à ação do Governo, gerando,
em conseqüência, a intranquilidade e a instabi
lidade, que impedem a implementação da política
administrativa e econômica. Isso cria também
uma dificuldade para o próprio governador imple
mentar mudanças fundamentais para que possa
mos promover o desenvolvimento econômico.
Sentimos isso diutumamente.

Por outro lado, gostaria de trazer à consideração
dos Srs, Constituintes a questão, no meu entender
muito mal interpretada, da transformação do Ter
ritório em Estado, por se pensar, à primeira vista,
que isto exigirá o dispêndio de enorme massa
de recursos pela União.

Gostaria de colocar alguns pontos para refle
xão. Em primeiro lugar, alguns serviços, quer do
Poder Judiciário, quer do Poder Executivo ou do
Poder Legislativo,terão de ser custeados seja pelo
Território, seja pelo Estado. Não podemos negar
à população de Roraima o direito a ter umaJustiça
operosa pelo simples fato de habitarem um Terri
tório. O Poder Executivo, com seus programas
de desenvolvimento, terá de arcar com o ônus
do Território ou do Estado. Desta forma, se a
classe política estiver consciente da sua responsa
bilidade, o acréscimo da despesa que será gerada
para a União com a transformação do Território
em Estado será relativamente residual. Senão, ve
jamos: o Poder Executivo, no caso de Roraima
- e aqui me refiro particularmente a Roraima
- está praticamente completo. Com algumas al-
terações que podem ser até de forma, teremos
um Poder Executivo capaz de responder aos desa
fios da população. Não se precisaria empregar
mais ninguém, não necessitaríamos criar secre
tarias em demasia nem empresas públicas. Esta
últimas, num Território, respondem - e podem
fazê-loperfeitamente - aos desafios da poulação.

Por outro lado, o Poder Judiciário a ser criado
com relação às despesas da União, é particu
larmente o de segunda instância, pois o de pri
meira instância já existe. Lájá exístemjuízes man
tidos pela União. Portanto, algumas despesas se
riam criadas para o Estado, até porque hoje, no
caso de Roraima - volto a repetir - o prédio
onde funciona o Poder Judiciário é de proprie
dade do Governo do Território; setenta por cento
dos funcionários dos cartórios são do Governo,
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colocados à disposição do Poder Judiciário; a ma
nutenção de água, luz, telefone, transporte e até
de residências de juízes é feita pelo Governo do
Território. De maneira que até o prédio para o
Tríbunal de Justiça já estaria construído. Resta
- e isso é verdade - um crescimento marginal
de despesa decorrente da criação do Poder Legis
lativo.lmagino que valeriaa pena o povo de Rorai
ma galrtar 5 ou 8% do seu orçamento na manu
tenção do Poder Legislativoe do seu auxiliar, que
seria o Tribunal de Contas, a fim de que dispo
nham de um órgão fiscalizador, mas legitimado
pelo voto popular, das ações de Governo. Por
isso, buscando repassar as idéias aqui expostas,
defendemos mudanças nas estruturas jurídico
institucionais dos Territórios.

Pelas razões apresentadas, a não transforma
ção do Território de Roraima em Estado signifi
cará manter por muito mais tempo sua depen
dência à União e até a ampliação desta depen
dência. Politicamente, é inconcebivel a convivên
cia de um governador nomeado com prefeitos
eleitos, como o é também retirar do povo o direito
de escolher seus governantes. O custeio dessas
transformações não é tão alto quanto possa pare
cer à primeira vista, sobretudo se nós, da classe
poIítical, estivermos conscientes da nossa respon
SlIbUidade, não gerarmos empreguismo e "mara
jás". Assim, o Estado poderá ser criado com des
pesas relativamente pequenas.

O povo do Território de Roraima não aceita
mais esta convivência. A própria classe política
deRoraima tem um consenso com relação a essa
necessidade até porque sentimos na pele o sofri
mento do povo, a dificuldade da classe política
em gerir a coisa pública, a falta de alternância
no poder e, principalmente, a continuidade admi
nistrativa.Roraima é uma sucessão de crises ad
ministrativas.Não ungidos pelo voto do povo, os
Govemos dos Territórios, antes da Revolução de
1964 E: depois da Nova República, e especial
mente agora, são ungidos por acordos políticos.
E, evidentemente, nesses acordos há grupos sa
tisfeitos e insatisfeitos. Isso gera um processo de
instabilidade muito grande. Na história política e
administrativa de Roraima poucos foram os go
vernadores que completaram seu período de ad
ministração sem acidente de percurso.

Para se transformar Roraima em Estado é ne
cessárío contrariar interesses que se situam exata
mente na elite que faz os acordos. Neste caso,
é muito dificil promover-se qualquer processo de
mudança. Assim, não sendo, o govemador não
pode propor um programa de desenvoMmento,
porque não sabe quanto tempo terá para imple
mentar as mudanças necessárias. Ele não sabe
de quanto tempo vai dispor para gerir e executar
projetos que, às vezes, extrapolam em muito o
período presumível do seu governo e são, por
vezes, abandonados pela metade, com um dis
pêndio imenso de recursos, significando enormes
desperdícios. E isso sem contar o fato de que
vários !~ovemadores se sucederam desde a cria
ção do Território, porque, por vezes, muito antes
de se mudar o governador, o governo já está
desestaibUizado, já há um novo govemo, que fica
sem ccndíções de implementar medidas.

É este o esboço geral das nossas idéias. E repe
timos que falar sobre o potencial econômico de
Rorairnanos parece desnecessário: temos um ter
ritório de 23 milhões de hectares, alteranando

entre a floresta densa da Amazônia, os campos
limpos do nosso lavrado, as áreas montanhosas
da nossa zona de fronteira, com minério de ouro,
ferro, cassiterita, diamante, e uma pecuária que,
se estimulada e com mecanismos razoáveis, po
deria servir de alternativa às pecuárias brasileira
e da Amazônia, sem destruir meio ambiente.

Sua localização é estratégica, pois estamos liga
dos, muito de perto, à Venezuela e, por extensão,
ao Caribe.Eu mesmo estivevisitandoa Venezuela,
a convite oficialdo Govemador do Estado de Bolí
var, há mais ou menos um mês, e pude constatar
o potencial lá existente. A Venezuela, na região
em que faz fronteira com o Brasil, promove hoje
o desenvolvimento principalmente de indústrias
básicas de ferro e alumínio, e possui um mercado
amplo para os produtos agrícolas e manufatu
rados, especialmente no que se refere à indústria
leve. Roraima pode ser o grande corredor de ex
portação do parque industrial de Manaus, bastan
do que se resolvam alguns problemas fundamen
tais.

Roraima pode ser um Estado pujante, desde
que resolvamos a questão dos transportes, com
as opções hidroviáriae rodoviária, com o asfalta
mento da BR - 174, desde que equacionemos
o sério problema da energia elétrica, que pode
nos levar ao caos. Temos uma empresa de ener
gia elétrica que acumula um déficit anual de 150
milhões de cruzados, porque a energia térmica
é muito cara. O nosso parque gerador está defasa
do, quebrado, pois as máquinas são da década
de 50.

E, para que a classe política e o povo de Rorai
ma possam dispor de mecanismos de promoção
do desenvolvimento, sobretudo da gerência de
seus recursos fundiários, quer urbanos, quer ru
rais, da sua política tributária, enfim, dos instru
mentos de atração de investidores e colonos, é
preciso que Roraima possa atrair pessoas de ou
tras áreas, sem reproduzir o quadro de miséria
das outras regiões.

Quero encerrar, reiterando meu agradecimento
pelo convite formulado e fazendo um apelo aos
Constituintes para que levem em conta - como
já têm feito - um aspecto: o povo que vive em
Roraima é tão brasileiro quanto aquele que mora
em outras regiões do País. Não podemos nos
esquecer daquela população que cresce a olhos
vistos, até para não reproduzirmos erros ocorridos
em Rondônia, que já era um caos quando foi
transformada em Estado. Esse povo espera rece
ber, desta Constituinte, os instrumentos de auto
nomia política,de promoção do desenvoMmento,
porque todos achamos que temos direito ao de
senvolvimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Muito
obrigado, Sr. Governador.

Estão abertos os debates. Com a palavra o
Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITQINTE OTTOMAR PINTO
Sr. Presidente, Sr. Govemador, Srs. Constituintes,
estamos no mesmo barco da transformação dos
Territórios em Estado. Entendemos que o Terri
tório é uma instituição dos regimes dítadoríaís,
nasceram durante a guerra, em 1943, para aten
der a circunstâncias de ordem estratégica.

Já quando aqui falamos a esta Subcomissão,
enumeramos uma série de razões pelas quais
acreditamos ter justificada a necessidade impe-

riosa dessa transformação o mais rápido possível.
Mas gostaria de fazer algumas perguntas, ao Go
vernador de Roraima, relacionadas com aspectos
que, se não forem implementados, irão amortecer
a velocidade do Territórioem dij;eçãoà sua trans
formação em Estado. A grande indagação e dúvi
da que sê levanta nos espíritos de muitos dos
nossos Constituintes é com relação ao poder eco
nômico do Território para enfrentar os encargos
adicionais decorrentes da conquista da sua auto
nomia como Estado. E temos enfatizado que os
territórios tiveram uma marcha vigorosa na dire
ção desses objetivos. Por isso é que acho opor
tuno este encontro aqui, para aviventarcertas lem
branças com relação a aspectos da macroeco
nomia e da macroestrutura do Território que pre
cisam ser enfrentados para que ele possa real
mente não se constituir em ulngrande caos eco
nômico e social quando for transformado em Es
tado.

Por exemplo, nobre Govemador, há o proble
ma, a que V. Ex' se referiu, da energia elétrica.
Haviaum projeto, muitos anos atrás, para a cons
trução de uma hidrelétrica no Alto Cotingo, na
região das serras, que teria potencial para ener
gizar uma parte significativa do Território e, se
houvesse algum excedente de produção, ele seria
vendido à Venezuela e à Guiana.

Pela descontinuidade administrativa, que foi
bem enfatizada pelo Governador, esse projeto,
que já estava nas publicações da Eletrobrás, já
fazia parte do Projeto Dois Mil, da Eletrobrás, já
possuía uma mobUizaçãode recursos, foi desati
vado, para beneficiar uma outra iniciativa no rio
Mucajaí.

E aí temos um telex que a empresa construtora
mandou para o Governo do Território, a fim de
que ele reforçasse a sua postulação de recursos
junto ao Ministrodo Interior, e esse telex diz que
o potencial da futura hidrelétrica do Paredão é
de 13.500 MW, quando, hoje, Boa Vistajá ultra
passa 15 MW, e, daqui a três, quatro ou cinco
anos, quando essa hidrelétrica estiver pronta 
porque seu cronograma de construção é de 36
meses, e não começou ainda, não se sabe quando
vai começar - isso pode estar muito longe.

De modo que a construção de Paredão impli
caria a manutenção do parque térmico velho, su
cateado, de trinta e tantos anos de existência,qua
se quarenta, na capital do Território. Isso signifi
caria que a população do Território sofreria as
agruras da falta de energia; mais ainda, a impossi
bílídade de eletrificação rural, porque os recursos
federais só são alocados para esse fim na vigência
de energia gerada por hidrelétrica.

O segundo caso também diz respeito a outro
aspecto enfocado pelo nosso Governador; é o
dos transportes pela aquavia. Durante a nossa
administração, encomendamos um projeto 
um estudo enviado à área econômica - de nave
gabUidade para o rio Branco. Foi definida uma
embarcação-tipo. O melhor laboratório privado
do Brasil,o Satumino de Brito, do Rio de Janeiro,
que faria o projeto, foi responsável pelo modelo
reduzido de Tucuruí, de Três Marias e de muitos
projetos hidroenergéticos de navegação exitosos
no Brasil.

Pois bem, esse projeto assimilava técnicas utili
,zadas na lndla, em países de recursos escassos.
O que era isso? Fazem painéis de fundo ao longo
do detectado canal do rio,porque o rio é extrema-
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mente arenoso, pelo continuado processo de as
soreamento. Então, esse painel de fundo seria
feito com madeira das margens do rio e, nos
lugares de corredeiras, far-se-ia um espaço de
navegação. Mas, mais objetivamente, o trecho a
que me quero reportar é esse de painéis de fundo:
madeira local, solução usada na India, com recur
sos próprios.

Pois bem, esse estudo de viabilidade técnica
e econômica foi perfilhado pela Portobrás. Há
pouco tempo, foi realizada uma concorrência sem
ouvir a Portobrás, sem a ausculta de nenhum
órgão técnico oficial, fizeram-se contratos em que,
se prevalecerem os custos, em abril do ano passa
do seriam de 137 milhões de cruzados para se
colocar uma draga no rio Branco, para dragar
340 quilômetros de rio. Foi a Portobrás indagar
sobre o acerto desta providência. Disseram que,
no planeta, é a única obra desse tipo em constru
ção, porque ninguém, com o mínimo de raciona
lidade, vai partir para uma solução do tipo de
dragar um rio arenoso, sem a contrapartida de
obras de enganharia complementares. Então, o
que se faz lá é isso: draga-se aqui, a draga se
muda para quinhentos metros adiante, quando
estiver começando lá, aqui já está assoreado.

Então, meu caro Govemador, gostaria de estri
çar a utilização desses recursos, para que o Terri
tório pudesse efetivamente alargar suas passadas
no caminho do progresso.

Ainda poderia falar sobre a agricultura, que é
a atividade básica do Território. Em 1982, foram
distribuídas 350 toneladas de sementes, um mi
lhão e meio de mudas de café, 800 mil de guara
ná, 500 mil de seringueira, 120 mil de cacau,
150 mil de laranjeiras, e tal. Este ano existem
míseras minguadas 100 toneladas de sementes,
no total, de arroz, milho e feijão, que ainda não
se começou a distribuir, com a velocidade que
o ciclo agrícola exige.

Finalmente, quanto ao ângulo político do Terri
tório propriamente dito, da sua estrutura de muni
cípios estáveis, gostaria de trazer a V. Ex" uma
lembrança e um apelo: enquanto prefeituras co
mo as de Normandia e Bonfim receberam, no
ano passado, do TGT - aquele programa em
que o Govemo do Território incentiva o desenvol
vimento dos municípios - cada uma, cinco mi
lhões e quatrocentos mil cruzados, o Município
de Baliza, que tem uma população três vezes
maior que os de Bonfim e Normandia, tão-so
mente porque o prefeito é de outro grupo político,
recebeu apenas setecentos mil cruzados.

Esses critérios não são democráticos nem de
equânimes, eles acentuam as desigualdades nu
ma microrregião onde este tipo de problema não
deveria acontecer. Então, queria apenas lembrar
a V.Ex" este aspecto injusto da sua administração,
que pretende ser justa e operosa, e, ao mesmo
tempo, pedir que, na distribuição dos benefícios
desse orçamento, não seja discriminado o povo
de Baliza, que não tem culpa de ter prefeito de
um partido que diverge do seu.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o expositor.

Rogamos aos Srs. Constituintes que se ate
nham ao período estabelecido anteriormente, a
fim de que possamos ouvir todos os Constituintes
e também a resposta e a experiência do Sr. Gover
nador com relação aos problemas de Roraima.

O SR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ouvi com
atenção as ponderações do Constituinte Ottomar
Pinto.

Apenas gostaria de poupar o tempo dos Srs.
Constituintes da discussão de problemas locais.
Acho que estamos aqui para discutir as questões
prementes da vida dos Territórios no que se refere
à sua transformação quer em Estado, quer em
alterações jurídico-institucionais. Agora, só reafir
mo ao ilustre Constituinte que, mais uma vez,
reforço a idéia de que os Govemadores dos Terri
tórios têm que ter um órgão de fiscalização, a
sua Assembléia Legislativa, o seu Tribunal de
Contas, porque, se assim fosse, estes problemas
todos não ocorreriam. A questão do Paredão do
Contigo é polêmica no Território. A Eletronorte
e a Eletrobrás têm posições definidas com relação
a Contigo e ao Paredão. Não tenho dúvida de
que, a médio e longo prazo, a Contigo é a solução
para o Território; contudo, envolve recursos esti
mativos, porque há ainda questões técnicas não
resolvidas, como a das rochas, se são fraturadas
ou não; se se terá que fazer canal de desvios,
perfurando rochas. A obra envolve um volume
de recursos da ordem de 350 milhões de dólares,
que, num período de escassez, são muito difíceis
de mobilizar. Por outro lado, a questão do fomeci
mento de energia à Guiana e à Venezuela me
parece uma coisa um pouco visionária, porque
a nossa fronteira com a Guiana é a cidade de
Léthen, que deve ter de 150 a 200 habitantes,
e a nossa outra fronteira é feita com a cidade
de Santa Helena do Além, que deve ter aproxima
damente cinco mil habitantes. Com o custo térmi
co de energia, com diesel, ao preço de Cz$ 1,20
cambiado, não temos condições de competiti
vidade para fomecer essa energia.

E a eletrificação rural de Contigo atravessa uma
área de pecuária, com fazendas que distam uma
das outras dez quilômetros. Portanto, seria manter
uma rede de eletrificação rural com um ponto
a cada dez quilômetros.

A questão, na verdade, do Rio Branco, é muito
polêmica. O ilustre Constituinte, quando gover
nador, tentou essa solução como uma forma de
equacionar o problema de transporte. Não temos
dúvida da competência técnica do escritório Sa
tumino de Brito. Esta não é a questão. Acho que
o escritório fez um trabalho extraordinário, de es
tudo sério. A nossa proposta tem recursos do
Govemo Federal: dos 46 bilhões de cruzados até
agora aplicados, seis milhões foram do Govemo
do Território, 40 milhões foram do PIN-Pró-Terra.
Realmente, a própria população do Território é
muito cética com relação a essa opção.

Agora, não saberíamos a opção a adotar se
não dragarmos o rio e, a partir de agora, fazermos
estudos batimétricos para vermos a parte de repo
sição. Só então poderemos dizer se a obra é ou
não viável. O certo é que há que se buscar uma
a1temativa para o Território. Agora mesmo esta
mos sem diesel, sem gasolina, e por quê? Porque
sabemos do estado deplorável em que se encon
tram as estradas e o rio Branco não permite a
navegação de balsas de qualquer calado. Então,
ontem, ao sair de Roraima, aquele Território se
encontrava sem diesel e gasolina. Imaginem V.
Ex'" o que pode acontecer com uma população
sem esses combustíveis. Deveremos ter black
out, racionamento de energia elétrica mais drás-

tico do que o já em execução. E temos que buscar
uma opção. É possível que, no percurso dessa
busca pela opção, venhamos a cometer alguns
equívocos. Agora, mais vale o risco do equívoco
do que a inanição; mais vale o risco do equívoco
do que ficar de braços cruzados vendo o sofri
mento daquele povo.

Eu gostaria que os Srs. Constituintes pudessem
assistir a algumas entrevistas de carnloneíros, que
aplicam um capital, hoje de Cz$ 800.000,00 num
caminhão, para destruí-lo em menos de um ano,
porque a estrada não permite tráfego.

Portanto, apenas toquei nesses pontos em res
peito ao Constituinte, até por sua experiência de
ex-Govemador, mas gostaria, efetivamente, de di
zer que a nossa proposta é discutir os problemas
cruciais e fundamentais da situação dos Territó
rios Federais.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, Sr. Govemador, Srs. Constituintes,
tive a honra de conhecer o Território em questão.
Lá estive por duas vezes. A primeira vez, fui rece
bido fidalgamente pelo ilustre Govemador 0tto
mar Pinto, como membro da Comissão do Inte
rior, da Câmara dos Deputados. Concordo com
V.Ex", como concordo com todos os demais re
presentantes de Roraima, aqui Constituintes, na
luta que empreendem em favor da transformação
do Território em Estado. Acho que estão cum
prindo, aqui, o que costumo dizer, uma vocação
popular: o povo quer, realmente, escolher os seus
dirigentes. Nada obstante esta postura, tenho cá
algumas dúvidas quanto à autonomia dos Territó
rios, e me baseio no que aconteceu com o Acre
e, posteriormente, com o meu Estado natal, Mato
Grosso do Sul, e agora, com relação a Roraima.

V.Ex", Sr. Govemador, ao justificar a auto-sufi
ciência do Território, está também embalado pelo
entusiasmo que tínhamos quando levantamos a
bandeira da criação do Estado de Mato Grosso
do Sul. V. Ex" afirmou que há necessidade da
presença de recursos federais para complementar
algumas das responsabilidades do futuro Estado.
Lá, em Mato Grosso do Sul, pela Lei Comple
mentar n° 31, ficou estabelecido que, no período
de dez anos, o Govemo Federal, através de um
programa denominado Programa de Desenvol
vimento de Mato Grosso do Sul, alocaria recursos
substanciais para a implantação do Estado, não
só quanto à sua estrutura administrativa, mas,
também, ao seu processo de desenvolvimento.

A mesma coisa fez com relação ao Estado de
Mato Grosso. Quero afirmar a V.Ex"que os recur
sos prometidos só foram alocados para Mato
Grosso do Sul nos seus dois primeiros anos. Esta
mos concluindo o período de dez anos e não
vimos a cor do dinheiro do Govemo Federal.

Há um problema seriíssirno aqui, com relação
aos aposentados, cujo pagamento das pensões
ficaram a cargo do Govemo Federal. Pois bem.
O Govemo Federal não emprega nenhum tostão
para o pagamento dessas responsabilidades com
os aposentados Este é um ônus pesadíssimo pa
ra Mato Grosso e para meu Estado, o Mato Grosso
do Sul.

Então, confesso ao Sr. Govemador que tenho
muito receio dessa co-responsabilidade do Go
vemo Federal, com relação a essa administração
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que será bipartite, entre o Governo do Estado
de Roraima e o Governo Federal. Tenho lá as
minhas dúvidas, consubstanciadas no que afirmei
a V. Ex~ Também me assalta outra preocupação:
tenho ouvido aqui, através dos ilustres represen
tantes do Território de Roraima, a questão das
reservas indígenas, que praticamente absorvem
quase lodo o Território de Roraima relativamente
às terras férteis. Não sei como é que seria esse
relacionamento entre o Governo do Estado de
Roraima e a Funai

Quero afirmar a V. Ex", que sabe muito melhor
do que eu, porque é ligado ao Ministério do Inte
rior, como é dificil esse tratamento dos Governos
com a Funai. Então, a chamada autonomia de
Roraima estaria cerceada neste setor. O Gover
nador do Estado talveznão pudesse realizarobras
no territóriomdígena, que é intocável.É uma preo
cupação que também tenho

Quero, finalmente, dada a escassez do tempo,
dizer a V.Ex" que entreguei ao nosso ilustre Rela
tor, Constituinte Sigmaringa Seixas, uma suges
tão, que talvez possa vir ao encontro do desejo
de todos nós, de proceder a eleições para Gover
nador do DistritoFederal e dar maior autonomia
aos Territórios. Sugeri a ele - não vou alongar
me no assunto, porque naturalmente iremos dis
cuti-lodepois - que se criassem dentro do siste
ma feo!erativo da União, alguns outros estágios.
Começaria pelo Departamento Territorial- não
vou dizercom relação a outras regiões, mas falaria
tão-somente com relação ao meu Estado - que
cuidaria do Pantanal Mato-Grossense - seria o
Departamento do Pantanal- com administração
comum do Estado e da União e que permitiria
efetivamente manter aquele formidável ecossis
tema que representa um patrimônio não dos bra
sileiros, mas da humanidade. A seguir, teríamos
os Territórios nas áreas fronteiriças,se necessário
com a estrutura atual, como, na escala ascen
dente, teríamos, então, os DistritosFederais. Aqui,
alguém pode alegar, principalmente os constitu
cíonelístas, que DistritoFederal é a sede do Gover
no Federal. Eu poderia dizer, modificando o con
ceito, que Distritos Federais seriam áreas de inte
resse ela União e aí eleger-se-iam os Governa
dores, as suas assembléias legislativas. Eles te
riam urna autonomia quase que completa e con
tariam, efetivamente, com expressivos recursos
federais para promover o seu desenvolvimento
em busca da autonomia plena. Na escala seguin
te, teríamos os Estados e, afinal,a União.

Seriam estas as minhas observações à guisa
destas perguntas que deixo a V. Ex", sobretudo
com relação à questão indígena. Muitograto.

O S);~. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Muito obrigado, nobre Constituinte Ruben Fi
gueiró. Colocaria apenas algumas qiiestões aci
ma dessas que V.Ex" colocou. Em primeiro lugar,
a questão indígena do Territóriotem que ser vista
sob alguns ângulos.

No território existem populações indígenas
com um grau muito elevado de integração à so
ciedade envolvente - é o caso dos índios maku
xis/wapixanas- e há populações indígenas com
um grau bastante pequeno de contato, como é
o caso das populações yanomamis.

No CElSO dos makuxis/wapixanasé um erro pen
sar que eles constituem obstáculo ao desenvol
vimento de Roraima. Esses índios situam-se nas

áreas de campos naturais, são eximios vaqueiros,
sabem cuidar do gado, com as práticas de Rorai
ma, melhor do que qualquer branco. Esses índios
podem ser incorporados ao processo de desen
volvimento desde que sejam dadas a eles condi
ções para que possam exercitar as aptidões que
aprenderam, sem violentar excessivamente o seu
ambiente cultural.

Por outro lado, perdoe-me o ilustreConstituinte,
é muito mais fácil para um Governador eleito,
ungido pela vontade popular, fazer prevalecer a
vontade daqueles que o elegeram do que para
um Governador de Território, que, se pode ser
um ditador internamente, por ser o maior empre
gador, por ser o maior contratador de obras, é,
a nível de Planalto, um funcionário de escalão
mferior do Ministério do Interior. É dificil a um
governador chegar aqui e falar positivamente so
bre as questões que dizem respeito ao desenvol
vimento do Território, como a questão das áreas
indígenas, quando ele é um funcionário do Gover
no Federal.

Em alguns pontos não há convergência entre
os interesses de segmentos do Governo Federal
e os interesses do povo de Roraima. Se consul
tarmos a opinião pública de Roraima, não me
constranjo em afirmar que 90% da população
é visceralmente contra essas áreas de pretensão
de reservas indígenas, como o Paque Yanomami
ali situado. É impossível que se queira formar
um parque de seis milhões de hectares, quando
sequer se sabe o número de índios que lá existem.
O mais interessante é que o Parque Yanomami
começou a ser gestado a partir de levantamentos
efetuados pelo Landsat, que detectou imensos
jazimentos minerais nessa área de pretenso Par
que Yanomami. Além disso, garimpeiros desco
briram cassiterita com elevadíssimo teor de esta
nho nesta área, e a partir daí cresceu o coro pela
criação do Parque Yanomami.

Portanto, parece-me que a questão indígena
não seja óbice ao desenvolvimento de Roraima,
desde que dê ao seu povo os instrumentos legíti
mos para que ele possa, legitimamente, fazerpre
valecer os seus direitos.Hoje,temos Constituintes.
E não é à-toa que V.Ex" deve ter percebido certo
consenso na questão da autonomia do território,
embora haja divergência no campo político entre
os nossos Constituintes. Isto acontece porque to
dos nós, de uma forma ou de outra, vivenciamos,
lá, esta experiência.

Por outro lado, não me parece que a criação
e manutenção de DistritosFederais ou Territórios
Federais possa ser o veículo que nos vai permitir
receber os recursos federais. Vou dizer aos Srs.
Constituintes uma coisa que, talvez,só os Consti
tuintes de Roraima, e particularmente o Consti
tuinte Ottomar Pinto, porque foi Governador, sai
bam. Os únicos recursos que o Ministério do Inte
rior nos repassa - e são importantes - são os
de pessoal. Todo recurso recebido pelo Território
hoje é proveniente dos fundos federais, constitu
cionalmente definidos para os Territórios.

Não temos recursos da União para investimen
to. Os investimentos são feitos com recursos do
Fundo da Participação e não é a condição de
Terrítórioque nos tem assegurado a manutenção
desses recursos. Muito pelo contrário. O Gover
nador de Território, que tem que responder às
mesmas expectativas de um Governador de Esta
do, não pode, ao pé da letra, dirigir-se a outro
Ministério. O Ministério do Interior, com todo

apoio e não posso queixar-me, no meu caso, do
Ministro Ronaldo Costa Couto, que foi, ao longo
do tempo em que esteve à frente do Ministério,
um grande companheiro - é hoje um veículo
a mais no encaminhamento dos pleitos do povo
de Roraima. Tudo tem que passar pelo Ministério
do Interior,mas o Ministério não tem instrumentos
para viabilizar, por exemplo, a questão do aumen
to do contingente da Polícia Militar, como é o
nosso caso lá. Estamos com o Território despoli
ciado. Tem o Ministério do Interior especialista
em segurança pública para dar parecer sobre se
necessitamos ou não de aumento do contingente
da PolíciaMilitar?

A questão, por exemplo, da educação, que tem
um Ministério setorial, o Ministério da Educação.
Tem o Ministério do Interiorequipes técnicas que
possam dar um parecer sobre questão da educa
ção em Roraima? Temos ainda a questão da saú
de e dos transportes. Hoje, o Ministrodo Interior
é muito mais um amigo, num escritório de repre
sentação, mais um companheiro a lutar, a pedir,
mas não tem instrumentos que possam promover
o desenvolvimento do Território.

Parece-me que não é o fato de ser Território
ou DistritoFederal que assegura recursos. A falta
de continuidade na definição de recursos deriva,
evidentemente, da falta de um planejamento na
cional. Todos os brasileiros reclamam disso. O
Pais não tem uma política de longo nem de curto
prazo Estamos num processo inflacionário que
impõe ao Governo uma administração de curtís
simo prazo. Ele tem de trabalhar, de tentar admi
nistrar as conseqüências, e disso deriva a falta
de continuidade no repasse desses recursos.

Por último, ilustre Constituinte Ruben Figueiró,
gostaria apenas de fazer uma colocação. Com
todas as dificuldades que existem nos Estados
do Acre e de Rondônia e mesmo no seu Estado,
imagino o que aconteceria se V. Ex' perguntasse
à população sobre a volta a Território. Posso
garantir-lhe que a população não quer isto.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN F.IGUEIRÓ 
É óbvio.

O SR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Se perguntarmos para a população se ela quer
a volta do Território,eu lhe garanto que a resposta
será negativa, porque sabe que há mais instru
mentos de negociação política,por recursos, para
os Estados. Podem os Constituintes, os Parlamen
tares, o Governador falar até mais grosso, mas
a alocação de verbas é uma questão política.To
das as verbas são limitadas e a sua alocação em
termos de prioridade é uma questão puramente
política. Embora guarde estreitos limites com os
aspectos técnicos do desenvolvimento, é sobre
tudo uma opção política. E falece ao Governador
do Território a legitimidade política para, politica
mente discutir a alocação de recursos. Gostaria
de dizer que Roraima não recebe um centavo
a mais, afora em termos de pessoal, por ser Terri
tório, apesar de na lei de criação dos territórios
ter ficado bem expresso e explícitoque os Territó
rios seriam criados com vistas à sua transforma
ção em Estado. No entanto, nunca foi feito um
programa visando à sua transformação.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Mozarildo
Cavalcanti.
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o SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meu
caro Govemador de Roraima, entendo que as au
diências públicas promovidas por esta Subcomis
são, bem como pelas demais, têm o objetivo de
discutir o caráter institucional, o aspecto constitu
cional dos temas. Não concebo que seja este o
local para a discussão de problemas, pequenos
ou intemos, em qualquer aspecto que sejam abor
dados.

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

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Assim
que o Constituinte Mozarildo Cavalcanti terminar,
concederei a palavra a V.Ex', para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI - Entendo que o, tema União, Distrito
Federal e Territórios Federais deve ser abordado
e discutido nesta Subcomissão com vistas a es
crever uma Constituição justa, moderna, que
atenda realmente aos legítimos anseios do povo
brasileiro. Assim, devémos trazer à discussão te
rnas relevantes.

Tenho observado a apresentação de propostas,
como a do Constituinte Ruben Figueiró - a quem
respeito - com relação à criação dos distritos
federais; a postulação dos Constituintes do Ama
pá, que defendem, por exemplo, a manutenção
do nome de Território Federal, mas defendem
a eleição de governador, de vice-governador, se
nadores, deputados federais e deputados à As
sembléia Legislativa. Este deve ser realmente o
tema sobre o qual devemos debruçar-nos e anali
sar. Como disse o nosso Govemador, todos nós,
Constituintes, temos uma missão histórica, que
não se situa simplesmente no exato momento
dos debates, mas, muito além, no produto dos
nossos trabalhos.

Assim sendo, quero deixar ao Govemador meu
apoio à sua tese. O Território Federal pode ter
sido um projeto válido para promover o desenvol
vimento até determinado momento. Mas não con
cebo, por exemplo, que a permanência dessas
figuras esdrúxulas na Federaçãópossa contribuir
para a prática de um federalismo justo, no qual
exista uma só classe de cidadãos. Hoje encon
tramos várias classes de cidadãos: os dos Esta
dos, que têm a plenitude dos seus direitos; os
do Distrito Federal que elegem deputados e sena
dores; os dos territórios do Amapá e de Roraima
que elegem apenas seus deputados federais, pre
feitos e vereadores; e, por fim os do Terrii:ório
de Fernando de Noronha que não elegem nin
guém. Então é preciso sim - e esta é a nossa
tarefa - corrigir estas injustiças. Neste sentido,
estamos no mesmo barco do Constituinte Otto
mar Pinto; no mais, porém, estamos realmente
no barco maior, que é o da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Antes
de passar a palavra ao expositor, para sua respos
ta, concedo a palavra ao nobre Constituinte Otto
mar Pinto, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, pedi a palavra
por causa de uma referência às colocações que
fizao Govemador do Território de Roraima, Gos-

taria de esclarecer que não são questões menores
as que dizem respeito ao desenvolvimento do Ter
ritório.

Afinal de contas a Constituição não é apenas
um elenco de teses teóricas, mesmo porque as
ilações abstratas que a Constituição encerra, re
sultam dos fatos do quotidiano social, das aspira
ções gerais da sociedade. Então, os Territórios
não poderão vir a ser Estados se não tiverem
o mínimo, em termos de condição econômica
e social, dentro das suas fronteiras.

O nosso próposíto, repito, não foi trazer ao de
bate questões menores, apenas alertar os Consti
tuintes para iniciativas que estão sendo tomadas
e que poderiam ser otimizadas, a fim de beneficiar
a população do Território. Citei os exemplos em
relação a dragagem, energia e assim por diante.
Não entrei em considerações menores. Poderia
dizer, por exemplo, que os recursos utilizados na
dragagem estariam melhor aplicados na recupe
ração das pontes da BR-174, no conserto das
balsas e assim por diante. Trata-se de assuntos
locais, mas Roraima não é um ente abstrato, per
dido nas especulações filosóficas dos adminis
tradores brasileiros. Roraima é uma realidade s0

frida, sangrenta e suada. Toda vez que colocar
mos em pauta os problemas, as angústias do
povo de Roraima, não estaremos fazendo coloca
ções menores, mas mostrando que honramos
a confiança e o mandato que seu povo nos entre
gou.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' a colocação. A Presidência estranha,
pois é a primeira vez que ocorre uma discussão,
sendo os pontos de vista maiores coincidentes.

Concedo a palavra ao expositor.

a SR. GETÚLIOALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Gostaria de dizer ao ilustre amigo Constituinte
Mozarildo Cavalcanti, que há realmente um con
senso em todos nós, com relação à transforma
ção do Território em Estado. Mais adiante diria
que temos questões muito mais sérias com rela
ção à permanência de Território.

Nos nossos municípios, por exemplo, os prefei
tos municipais não têm, hoje, sequer um tribunal
de contas ou um conselho aos quais prestar con
tas. Háa questão da segurança pública. Há neces
sidade, repito, de amplo ambiente onde possa
mos discutir as questões regionais e locais. Se
uma assembléia legislativa tivesse que aprovar
nosso orçamento, as discussões dos problemas
dos Territórios, no que diz respeito às questões
internas, certamente seriam realizadas neste am
plo forum, que hoje não existe.

O governador do Território, repito, se desejar
exercer o governo de forma imperial, intemamen
te, tem todos os instrumentos à sua disposição,
principalmente em termos de pressão, das obras,
do comércio, do emprego, mas ao mesmo tempo,
em Brasilia, é um simples funcionário do Minis
tério do Interior.

Temos ainda a questão da Justiça, que é mais
premente em Roraima e no Amapá, onde é pro
fundamente injusta com os mais pobres. Os mais
pobres só têm acesso à Justiça em primeira ins
tância, onde os juízes estão sujeitos às pressões
das forças políticas e econômicas. Às vezes, as
mais esdróxulas decisões têm que ser absorvidas
pelos pobres, pelos mais humildes, porque não
têm condições de buscar a segunda instância,

pois o custo é extremamente caro. A população
de Roraima sente este problema. Em Roraima
gera-se a impunidade mais do que em todo o
País. Ela é uma constante no território exatamente
pela capacidade de influência dos grupos de pres
são política e econômica. Os juízes retardam au
diências quando envolvem alguém de peso polí
tico ou econômico. Isto é verdade tanto para nós,
como para as pessoas que discordam do que
dizemos. O certo é que o povo mais humilde
sente na carne essa injustiça. Não há um pobre
em Roraima que tenha condições de recorrer à
segunda instância. a distanciamento do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
é muito grande, pela própria aceitação dos de
sembargadores. Ele é muito mais do Distrito Fe
deral do que dos Territórios. Então, por exemplo,
a administração da justiça toma-se deficiente pela
falta de uma corregedoria mais ágil.As correições
são feitas depois de muito apelo. Quando para
lá vai um desembargador, este não conhece a
realidade e, às vezes, ouve as pessoas erradas
nessa correição. Tal fato faz com que, comumen
te, apesar de termos três juízes, Roraima fique
com apen~ um juiz para duas circunscrições e
para quatro ou cinco varas; aliás, às vezes até
sem nenhum juiz. Darei um exemplo. Se eu, go
vernador do Território, ou um secretário meu,
prender alguém - e já aconteceu isso em Rorai
ma - de forma arbitrária e injusta, esse cidadão
terá que amargar na cadeia até conseguir um
habeas corpus dado pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal. E, às vezes, não encontra o
desembargador e fica injustamente detido pelo
poder do arbítrio dos poderosos de Roraima.

Estas são questões fundamentais que dizem
respeito à cidadania daquela população. É por
isso que, apesar de estarmos de olhos nos custos,
mais caro e mais injusto é manter um povo sem
o direito à sua plena cidadania.

a SR. PRESIDENTE '(Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Annibal Barcellos.

O SR. CONSTITUINTEANNIBAL BARCELLOS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Gover
nador do Território do Roraima, reforço tudo o
que disse o Governador Getúlio Alberto de Souza
Cruz e acrescento informações sobre as condi
ções do Território Federal do Amapá. Estamos
construindo no Território e já está quase tudo
pronto - a Assembléia Legislativa e o Banco
do Estado do Amapá. Deixamos pronto um pro
jeto completo para o Tribunal de Contas. Quando
resolvi iniciar a construção da Assembléia legis
lativa e do Banco do Estado do Amapá, recebi
uma representação popular perguntando por que
o Amapá estava construindo uma Assembléia se
não tinha deputados, como estava construindo
um banco se não tinha uma carta patente. Essa
representação foi ao juiz, que citou justamente
o que o Dr, Getúlio Alberto de Souza Cruz falou,
ou seja, que compete ao governador do Estado
criar toda a infra-estrutura necessária para a trans
formação dos Territórios em Estados. Já começa
mos, portanto, a avançar neste sentido. Já esta
mos prontos, esperando apenas a transformação
do Território Federal do Amapá em Estado, para
então, desenvolvermos completa autonomia polí
tica e administrativa.

No Amapá ocorre algo um pouco diferente do
que disse o nosso amigo Constituinte Ruben Fi-
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gueiró. Os pensionistas e aposentados são pagos
pelo Governo Federal. No Mato Grosso, parece
que eram pagos pelo Estado. De maneira que
no Amapá não haverá problema neste aspecto,
porque eles são funcionários aposentados do Go
verno Federal. Todos os funcionários públicos do
Território são funcionários federais. Assim, na
transformação do Amapá em Estado, como foi
feito em Rondônia, o Governo Federal garantirá
o pagamento do funcionalismo público durante
dez anos. E é dada ao funcionalismo público a
opção de continuar como federal ou passar para
estadual. Compete aos funcionários discernir e
resolver, Eu, por exemplo, sempre direi àqueles
que me pedirem opinião que continuem como

. funcionários federais, porque estes são colocados
à dísposíção do Estado e, durante dez anos, o
Governo Federal continuará pagando seus venci
mentos.

O Tribunal Federal de Segunda Instância a que
se referiu o Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz,
também representa um assunto muito triste para
o Território. Com recursos próprios, construímos
também o Tribunal de Justiça de Primeira Instân
cia. Estamos lutando para criar o de Segunda
Instânda. Já existe parecer favorável da OAB, Se
ção Amapá, pois, de acordo com a Constituição
vigente, suá criação depende de projeto de lei
que o Presidente da República deve mandar para
o Congresso. Não sei se mandou. Procurei infor
mar-me a respeito e hoje recebi um expediente
do atual Presidente da Ordem dos Advogados
dizendo que havia mandado para o Presidente
da República projeto de lei propondo a criação
do Tribunal Federal de Segunda Instância no
Amapá Já temos no Território um arcabouço,
um local para instalar esse Tribunal de Justiça
deSef,unda Instância. É o prédio velho do tribu
nal, com arquitetura clássica, com um pé direito
de seis metros. Existe o anteprojeto. Num andar
intermediário, em frente ao rio Amazonas estará
um Tribunal Federal de Segunda Instância.

Poderia citar, muitos outros inconvenientes do
Território. Por exemplo, a criação de novos muni
cípios. Roraima teve a felicidade de criar mais
quatro ou cinco municípios ainda no tempo da
Velha República. Propus a criação de mais dois;
o Município de Laranjal de Jari e o Município'
Ferreira Gomes. Essa proposta percorreu todas
as Comissões da Câmara. Nosso amigo, Consti
tuinte Gerson Peres, deu parecer favorável, mas
quando a proposição chegou à Comissão do Inte
rior, um deputado do Amapá, que não era da
minha linha política, pediu vista do processo, que
foi engavetado. De maneira que o Território tem
apenas cinco municípios. Há necessidade de se
rem criados mais três ou quatro, a fim de se levar
o desenvolvimento a todos os pontos do Amapá.

Pagzmos à ESAF, que formou agentes de tribu
tos. Esses agentes pertencem ao Plano de Classifi
cação de Cargos e não podem ser contratados
pela CLT, devem ser estatutários. Até hoje não
se conseguiu avançar nesse sentido, porque isso
depende, como disse o nosso amigo Getúlio Al
berto de Souza Cruz, do Ministério do Interior,
que tem boa vontade, mas depende do DASP.
E assirn vai uma cadeia de empecilhos que vão
dificultando, cada vez mais, a situação do nosso
território.

Em ,relação à Policia Civil ocorre a mesma coi
sa. A Policia Civil não pode ser celetista, tem de
ser estatutária,

Todos esses problemas atingem o Amapá e,
por conseguinte, também o Território de Roraima.
São empecilhos que atrasam nosso desenvolvi
mento.

Não quero prolongar-me, mas gostaria de dizer
ainda que o território alcançou um patamar de
desenvolvimento de tal sorte que não há mais
condições de continuar como tal. Temos de pas
sar para Estado e, dai, criar todos os órgãos neces
sários. A nossa lotação, em termo de organização,
já está defasada. A organização foi feita para ser
revista depois de cinco anos. É melhor, depois,
adaptá-Ia a uma situação mais moderna. Quise
mos criar uma Secretaria de Indústria e Comércio,
como era a minha intenção, mas não pudemos
porque, enfim, estamos sempre presos ao Minis
tério do Interior. Este, por sua vez, está preso à
Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública.lsso tudo depende de recursos, e o territó
rio depende do Ministério do interior para o paga
mento de pessoal.

Quanto à área urbana de Macapá e Santana,
tivemos a felicidade, ainda no nosso Governo,
de conseguir decreto do Presidente da República,
doando essas áres à Prefeitura de Macapá. En
quanto isto, tentávamos conseguir uma área de
expansão urbana de Macapá. Nesse meio tempo,
o INCRA começou a dar licença de ocupação,
não sei se no sentido de atrapalhar a nossa expan
são, e ficamos presos. Macapá está preso por
causa dessas licenças de ocupação que o INCRA
foi dando, assim, sem muito critério. E estamos
presos também por causa da Infraero, porque
o governador anterior, não sei por que cargas
d'água, deu-lhe uma área de mais de mil hectares,
no sentido perpendicular à pista, que não vai
adiantar para nada, porque é uma área urbana.
É igual à área urbana de Macapá.

Muito obrigado por esta oportunidade. Poderei,
em outras ocasiões, falar a respeito desse querido
território que deve transformar-se em Estado. É
esta a minha opinião. Espero que os Constituintes
estudem com muito carinho essa transformação,
pois é a única maneira de promovermos nosso
desenvolvimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço ao ex-Governador Annibal Barcellos, atual
Constituinte pelo Amapá, seu depoimento, que
constitui naturalmente o fruto da sua experiência
durante o período em que foi governador daquele
território e que, conseqüentemente, há de robus
tecer a opinião daqueles que desejam a transfor
mação dos territórios em Estados.

Passo a palavra ao Constituinte Chagas Duarte.

O SR. CONsmUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Sr. Prefeito de Macapá, compa
nheiro Relator, Sr. Governador, Sr" e Srs, Constí- .
tuintes, sabemos que o companheiro está muito
preocupado com o tempo que se está esgotando,
mas procuraremos ser rápidos. Gostaria, inicial
mente, de congratular-me com o nosso expositor
e parabenizá-lo pela maneira brilhante, objetiva
e dara com que relatou a situação sócio-eco
nômica e politica do Território de Roraima. Quero
aproveitar a oportunidade para dizer algo ao meu
ilustre üder, Deputado Ruben Figueiró, que exter
nou a sua preocupação de homem que está viven
do a experiência de Estado novo da Federação.
Companheiro Ruben Figueiró, não devemos ter
medo da nossa liberdade. Isto é bíblico. O povo
israelita, eleito por Deus quando saía do jugo dos

egípcios, na sua caminhada de quarenta anos
percorrendo quarenta quilômetros, várias vezes
se arrependia e dizia preferir estar sob o jugo
dos egípcios. No entanto, quando chegaram à
Terra Prometida, começaram a administrar o que
era seu, elegendo seus juízes, os seus dirigentes;
nunca mais pensaram nem falaram em voltar ao
jugo dos egípcios. Então, companheiro, devo di
zer-lhe - isto já foi claramente dito - que nós,
como território, somos um povo totalmente de
pendente. Tudo recebe da União; tudo nos é dado.
Chego a dizer que nem temos a oportunidade
de dar. Recebemos tanto e não damos quase
nada.

Depois da experiência de quarenta e quatro
anos de Território, com raras e honrosas exceções
- já tive oportunidade de fazer tal afirmação 
fomos sempre governados pela força, pela violên
cia, pela opressão, pela perseguição, pela tutela
e, muitas vezes, como o expositor ressaItou, em
meio a desacordos e retrocessos. Ontem, discu
tia-se que deveria ser construída a Hidrelétrica
Paredão. Foi o primeiro projeto do território. Não
construímos Paredão. Fomos para Cotingo. De
pois do Cotingo fomos ao Bem-Querer; retorna
mos ao Cotingo e, hoje, estamos novamente na
Hidrelétrica Paredão.

Por que, companheiros? Porque o Governador
não é eleito. A própria política no Território é dita
da pelos Ministérios. Hoje somos um povo ama
durecido, queremos ser governados pelo direito,
pela liberdade, não mais pelo livre arbítrio. Creio
piamente, pelo que ouço nesta Assembléia Nacio
nal Constituinte, que passaremos a Estado. Tenho
absoluta certeza de que o nosso ilustre compa
nheiro Ruben Figueiró, depois de ouvir, estudar,
pensar e meditar um pouco sobre o assunto, tam
bém vai dar o seu voto para que sejamos Estado.
Não tenho dúvida disto, companheiros.

Há outro aspecto que me leva a propugnar pelo
Estado, a defender ardentemente a passagem pa
ra Estado, embora, como disse o companheiro
Ruben Figueiró - volto a citá-lo - reconheço
que as nossas dificuldades como Estado serão
enormes. Não duvido disto, mas passaremos a
pensar por nós, deixaremos de ser um povo escle
rosado, vamos andar com as nossas próprias per
nas. O que nos leva a defender esta bandeira
é a participação do povo, que até hoje não teve
oportunidade. Elegem-se quatro deputados e de
pois não há, por parte do povo, a menor interfe
rência em nosso mandato. As antecâmaras não
funcionam. Se não houver um governador demo
crata, as pressões são enormes para não emitir
mos nossa opinião. Ninguém pode emitir sua opi
nião porque os governadores não deixam. Então,
companheiro, defendo esta mudança.

(Intervenção fora do microfone. inaudivel.)

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE 
Não concordo, companheiro, em absoluto. O
atual é um homem democrático. Está governan
do o Território ...

(Intervenção fora do microfone.lnaudivel.)
(Palmas.)

O SR. CONsmUINTE CHAGAS DUARTE
Por que? Porque não quer, companheiro. Quantas
vezes V. Ex" foi ao Território e falou livremente.
Agora mesmo, foi ao Território e fez um comício
livremente.

(Intervenção fora do microfone.lnauclível.)
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE _
V. Ex- não pode dizer isto. Está cometendo uma
injustiça.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE _
Não. Em absoluto. Então, vaiprovar, companhei
ro.

(Debates paralelos.)

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)-Apalavra
está com a presidência.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE _
AJJ contrário, cerceou a liberdade daquele povo,
porque era ditador. V. Ex- era militar. Não acato
não aceito suas acusações. '

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Rogo
ao Sr. Constituinte que se atenha à solicitação.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE _
Mas quero dizer, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Rogo
ao Sr. Constituinte que se limite à solicitação de
inforamações ao Sr. governador.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, devo dizer-lhe que estamos num
regime democrático e o debate é sempre salutar.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)-O debate
sim, mas, quando discussão acalorada, pode levar
a problemas maiores que não pretendemos ter
nesta Subcomissão. Peço à Sr"Constituinte,a pr6
xima a utilizar o microfone, que aguarde sua opor
tunidade para falar.

O SR. CONSTITUINTE CHAQA& DUARTE 
Companheiro Presidente, nesta Subcomissão, es
tamos defendendo duas teses: uma, da passagem
do Território para Estado e, outra, para eleição
do governador do Território. Então, gostaria de
ouvir do governador sua opinião sobre o assunto.
De fato, não concordamos com a eleição para
governador. Entendemos que a eleição vai dar
ao governador ainda mais poderes para ser um
pequeno ditador dentro do Território.Por isto gos
taria de ouvir a opinião do nosso Governador,
que reputo um homem autenticamente demo
crático. Assim, há de concordar conosco. Creio
que os demais Constituintes não querem eleição
para governador e, sim, Estado de Roraima, Esta
do do Amapá, onde somam seiscentos mil habi
tantes, sendo duzentos mil de Roraima e quatro
centos mil do Amapá. Sem dúvida, acredito que
estejam pleiteando, isto sim, a passagem dos dois
Territórios para Estado.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Solicito
aos Srs. Constituintes que ajudem esta Presidên
cia a levar a bom termo esta sessão, que me
parece da maior importância e versa basicamente
sobre a necessidade ou não de transformação
dos Territórios em Estados. Gostaria que se ati
vessem a esse tema básico e deixassem as ques
tões políticas locais para os palanques, para as
televisões e para as rádios de Roráima e, natural
mente para o plenário da Câmara dos Deputados,
onde terão grandes oportunidades de debater
seus pontos de vista e expor à Nação o seu pensa
mento.

Com a palavra o Sr. Expositor: (Palmas.)

O SR. GETÚUO ALBERTO DE SOUZACRUZ
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, agradeço as
palavras carinhosas do Constituinte Chagas Duar
te, ao mesmo tempo em que reafirmo a tese de
que é necessário que o governo do territóriotenha
um órgão de fiscalização, como a assembléia le
gislativa, porque há uma tendência, realmente,
natural do ser humano, ao exercitar o poder, de
fazê-lode forma autoritária, e o exercício de quem
quer exercê-lo com democracia é o permanente
exercício de autovigilância.

Por outro lado, insisto no fato de que estes
debates acalorados estão ocorrendo aqui por falta
de um foro adequado em Roraima. Se lá tivésse
mos esse foro, as ações do Poder Executivo, do
Governo, estariam respaldadas na aprovação de
deputados estaduais eleitos pelo povo, portanto,
com delegação do povo para decidir os destinos
da política econômico-social de Roraima.

Também queria, apenas para dar mais contun
dência às afirmações do nobre Constituinte Anni
bal Barcellos, nosso amigo particular, dizer da
nossa experiência referente, por exemplo, à Polí
cia. A Polícia,como bem afirmou S. Ex', que tem
todas as prerrogativas e experiências para dizer
assim, tem de ser estatutária. Voulhes falar sobre
a experiência de Roraima. São 230.000 Krn2 de
extensão territorial e nós dispomos, hoje, de um
quadro de 90 agentes policiais, dos quais 72 são
prestadores de serviços. Somos obrigados, diaria
mente, a assinar decretos delegando competên
cia a funcionários, que sequer são funcionários
do Governo, para presidir inquéritos policiais.Isso,
por si SÓ, já toma difícil, mais tarde, o trabalho
da Justiça, porque as partes envolvidas podem,
inclusive,questionar sobre a autoridade de quem
presidiu o inquérito.

Vejam a questão dos agentes flsceqs, Nós arre
cadamos os tributos de natureza estadual, mas
que nos territórios são federais, tais como o ICM,
o ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Inter
vivos- o IPVA, que substitui a TRU,por convênio
com o Ministério da Fazenda. Temos uma equipe
de fiscais treinados, mas que até hoje não teve
a sua categoria funcional inserida no quadro de
pessoal dos territórios. Portanto, se formos autu...
alguns comerciantes desonestos, eles também
podem argüir a ilegalidade da nossa autuação.
E pior, estamos remunerando os fiscais com um
salário tão vil que é um convite à corrupção. Um
agente fiscal no território de Roraima ganha 5
mil cruzados - valor correspondente ao "DX"
de uma multa razoável.

Sr. Presidente, são esses os problemas do coti
diano, afora o problema maior do exercicio da
democracia, da plenitude da nossa cidadania, que
nos leva a defender a transformação do território
em Estado. Como disse o companheiro Chagas
Duarte, não temos medo de enfrentar o futuro
e queremos nos preparar para ele, porque ima
gino que mais importante do que discutir a trans
formação do territórioem Estado, que é um impe
rativo da atualidade, é que nós, políticos, esteja
mos preparados para gerenciar esse Estado e
para tomar as experiências maléficas. O caso de
Rondônia, citado pelo nobre Constituinte Ruben
Figueiró, é típico. Foi transformado em Estado
por um casuísmo político e, talvez,até com retar
damento, sem a inserção de dispositivos legais
que impedissem a expansão e sem controle do
quadro de funcionários. O Estado do Acre é um
caso típico. Todos os governadores que por lá

já passaram sabem que a grande questão do Acre
é que o Estado é um Estado dentro.l:leum territó
rio feudal. São os imensos latifúndios, que se
apropriaram de fertilissimas terras, bem como a
sua situação geoeconômica que têm impedido
que esse Estado possa caminhar mais rapida
mente rumo ao desenvolvimento, que toda a po
pulação do Acre almeja.

O'SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra à Constituinte Marluce Pinto.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO'.!..
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. membros desta
Subcomissão, Sr. Governador do território de Ro
raima, Sr. Prefeito da Capital, Macapá, não há
necessidade de que eu faça aqui um discurso
repetitivo, porque, desde a primeira reunião que
aqui houve, tenho o testemunho não só do meu
Presidente e do meu Relator sobre a luta que
venho travando, usando este Plenário para soli
citar dos meus colegas Constituintes a transfor
mação do nosso território em Estado. Não quere
mos, de maneira alguma, que permaneça como
território. O nobre Relator até já brincou comigo,
certa vez, dizendo que só iria me ver triste se
eu não conseguisse transformar o território de
Roraima em Estado. E não é necessário que se
diga aqui que a política, quando feita em prol
do povo carente, que realmente precisa do apoio
daqueles que elege e neles deposita a sua confian
ça, através do voto, é que lhes dá maioria.

Ficamos 4 anos em Roraima. Meu marido, o
Constituinte Ottomar, na época do regime militar,
fez parte do Governo do Território mas a prova
de que ele não torturou é que, ausente por 4
anos, quando Roraima obteve apenas 42 mil vo
tos, que foi todo o eleitorado, ele, sozinho, Sr.
Constituinte Chagas Duarte, obteve 16 mil votos,
quantidade esta que ultrapassou o número de
votos obtido por 12 candidatos apoiados pelo Go
verno do Território, com uma coligação do seu
partido com mais 4 partidos. Então, este fato é
uma prova real de que ali,naquela época, quando
não estávamos sob regime democrático, fizemos
uma administração democrática, incluindo até a
distribuição de terras, que é esta reforma agrária
que, agora, está sendo implantada em nosso País.

Os governos militares sempre foram autoritá
rios e o que me consta é que ele sempre fez
parte do alto escalão do Governo do Território.
E eu jamais teria até mesmo um cargo subalterno
se visse meu povo ser torturado por um Gover
nador e eu fizesse parte daquele Governo. Então.
é isso que não dá para entender, porque eu não
morava ali. Só cheguei ao Território em 1980
e, até aquela data nunca havia feito qualquer tra
balho social, nunca havia exercido qualquer cargo
público, mas não sou uma mulher inativa.É pre
ciso que se diga, não para se elogiar, mas para
que os nobres Constituintes entendam por que
apelo para que transformem o meu Territórioem
Estado - lamentavelmente, hoje, aqui, temos
poucos Constituintes presentes, talvezpor ser se
gunda-feira. Não adianta repetir o que já faleiaqui,
o que já citei de nossas riquezas naturais, nosso
potencial, da vontade do povo de ter seus gover
nadores eleitos;não adianta repetir porque os pre
sentes já me ouviram. Perdoem-me os visitantes,
mas, se algum dos presentes tiver interesse em
saber isso, é só pegar no Departamento de Taqui
grafia cópia das notas taquigraficas das reuniões,
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porque não posso tomar muito tempo. Quero
dizer, Sr. Chagas, que, apesar de não haver nas
cido ali, de sempre ter trabalhado em iniciativa
privada, empenhei-me realmente na luta em defe
sa daquele povo. O povo diz que quem é empre
Até confesso que até 1979 talvez só tivesse visto
isso, muito embora eu seja uma empregadora
que desde que iniciei minhas atividades empre
sariais, em 1979, tenho os meus funcionários co
migo, regidos pelas leis trabalhistas. Se fosse tor
turadora, não respeitasse seus direitos e não lhes
desse minha amizade, eles não estariam mais co
migo. 'à1ando lá cheguei, ninguém tinha se inte
ressado em levarum presentinho ao filhodo índio.
Eu o fíz, porque já fazia com os filhos de meus
funcionários, na minha casa, na casa de meus
pais, para criar um ambiente amigo, para que
eles almoçassem com a minha família - somos
doze. Foi assim que fui criada, na religião, embora
não cite fatos bíblicos. Quero dizer que mais do
que nunca me empenho e que, se realmente exis
te regime autoritário é este de agora, lá - não
no nosso País - porque dois representantes desta
Casa obtiveram 18.500 votos e não tiveram direito
de opinar quanto ao governador, enquanto que
05 outros, somando 2.700 votos, puderam se ma
nifestar.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Solícito
à SI'" Constituinte que conclua seu pronunciamen
to.

A SRA. CONSmUINTE MARLUCE PINTO 
Vou atender a V. Ex', Sr. Presidente, porque lhe
tenho muito apreço e V.Ex"sabe disso. No meu
Território trabalho até pelo seu partido e não pos
so ser contra um apelo seu, mas quero fazer duas
perguntas ao Sr. Governador, que não são gera
das por insatisfações, são apenas dúvidas.

Falou V. Ex', em seu pronunciamento, das es
colas sem diretores, sem professores, fato que
V. Ex" não podia admitir. Depois, ao longo de
sua palestra, falou que lá não precisava admitir
sequer funcionários - foi dito mais ou menos
isso.

Peço este esclarecimento não para mim, por
que não preciso de esclarecimentos quanto à ne
cessidade e aos anseios do povo de Roraima,
por conhecer aquele Território totalmente. Já dis
se aqui, uma vez, que onde tiver gente, estive
lá. U1tirr amente tenho ido em menor escala por
causa do inverno. Faço a indagação para que
não pairem dúvidas ou incertezas em nossos
Constituintes quanto à necessidade da transfor
mação. Creio que já havia convencido a tantos,
que até me abraçavam, quando terminava minha
palestra ao ver minha luta para transformar nosso
Território em Estado. Quero que V. Ex" esclareça
este fato. Disse V.Ex" que o povo tem de escolher
seus governantes. Lá, V. Ex'" falam que não po
dem perder espaço político. Indago se é o espaço
político que prevalece ou a vontade do povo, atra
vés dos 'lotas, que se pronunciou no último pleito.
Gostaria que V. Ex" desse essa pequena explica
ção. Fico satisfeita por tudo e quero agradecer
a tolerância do meu amigo Jofran Frejat, que sa
be, porque é político, que essas coisas às vezes
até incentivam os outros a trabalhar. Muito obri
gada a todos.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Muito
obrigado a V.Ex'

O SR. CONSmUlNTE CHAGAS DUARTE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Pela or
dem, concedo a palavra ao Sr. Constituinte Cha
gas Duarte. Rogo, mais uma vez aos Srs. Consti
tuintes que se atenham às questões da transfor
mação dos Territórios em Estados, não se limitan
do a discussões locais que não trarão qualquer
contribuição maior à nossa Subcomissão.

O SR. CONSmUlNTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apenas para
prestar um esclarecimento à ilustre Constituinte
Marluce Pinto, que não conhece nossa história,
que não é de Roraima, indo para lá quando o
ilustre Deputado Ottomar Pinto foi Governador.

Disse V.Ex' que sempre participamos da admi
nistração, para nós é motivo de orgulho termos
participado por várias vezes, sendo Secretário de
Governo. Mas ilustre Constituinte, para conhecer
nossa história, saiba do seguinte: fomos uma vez
exilados, exonerados por não concordarmos com
a política do então governador. De outra vez, fo
mos deportados para o SeIVÍço de Transportes,
onde nos encontrávamos quando o ilustre Consti
tuinte foi nomeado governador, por não concor
darmos com a política do então governador do
território. Depois de estarmos Presidente da
Caesr, na política do ilustre Constituinte, também
por discordarmos de S. Ex', entregamos o cargo
e mantivemo-nos Presidente do Diretório do PDS
e, lá, fomos lutando politicamente. Isso para nós
sempre foi um orgulho. É esta a maneira de nos
comportarmos e, por isso mesmo e pelo nosso
passado de honradez, é que o povo nos elegeu
seu representante. Quero esclarecer estes fatos
a V. Ex', porque, longe de qualquer desonra ou
menosprezo a administrações passadas, isso
sempre nos honrou. Por aí se vê que palmilhamos
sempre o caminho certo quando éramos convi
dados para Secretário. Era o esclarecimento que
queria prestar a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" Passo a palavra ao Governador Getú
lio Alberto de Souza Cruz.

O SR. GETÚLIOALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Gostaria de dizer que, pessoalmente, nos recu
samos a entrar em debates que não digam res
peito às reais intenções pelas quais viemos aqui
prestar esse depoimento. Respondendo à pergun
ta pertinente da Constituinte Marluce Pinto, queria
fazer alguns reparos: primeiro, S. Ex' disse que
o Poder Executivo do território está pronto e aca
bado, com algumas alterações de forma. Com
relação ao quadro de funcionários do Governo
de Roraima, insisto num fato: temos, hoje, 8.300
funcionários. Parece-me que esses funcionários,
bem treinados, bem motivados, bem remaneja
dos, são os necessários para o funcionamento
do Poder Executivo. Gostaria de deixar este teste
munho pessoal de quem é contra qualquer forma
de empreguismo. Quando assumi o governo de
Roraima, há quase dois anos, encontrei um qua
dro de pessoal de 8.500 funcionários, agora redu
zido a 8.300, tendo um autopoliciamento cons
tante para evitaro empreguismo. Aquestão básica
do funcionalismo daquele território - como deve
ser do Amapá, como é deste País e motivo pelo
qual rogo aqui aos Constituintes - é a forma
de ingresso dos servidores públicos na adminis
tração pública do território. Quase ninguém, em
Roraima, teve ingresso por concurso público.
Quase todos entraram pela janela, com apadri-

nhamentos políticos, sem sequer dar oportuni
dade aos mais humildes - isso sim é que é gostar
dos mais humildes - ao direito de participar do
serviço público. Eu mesmo, tenho testemunho
do DASP, do atual CEDAP, do Ministério do Inte
rior, de minha luta constante pasa que definamos
um período fixo no qual os concursos públicos
serão realizados para prover as vagas existentes
nos quadros públicos de Roraima, a fim de que
quem tiver interesse em ingressar no serviço pú
blico saiba, por exemplo, que no mês de outubro
lizados os concursos públicos. E digo isto com
a consciência tranquila de ser um governador que
não empregou. Poucos governadores podem di
zer isto: é a razão pela qual temos uma distorção
no quadro de funcionários do Governo. Temos
um número excessivo de funcionários adminis
trativos e temos carência de professores, médicos
e paramédicos. Não temos, até hoje, uma política
de pessoal de interiorização. Com referência ao
aspecto político, en passant, eu queria dizer à
Ilustre Constituinte que cada eleição é uma elei
ção. A Constituinte se esquece de que na eleição
majoritária, onde se disputava o Poder Executivo,
nós ganhamos em sete dos oito municípios, no
ano passado. Essa distorção representa sobre
tudo uma tentativa de Iludir a opinião pública.
Por isso concito os Srs. Constituintes: vamos
transformar o território em Estado e fazer eleições
cristalinas e limpas e o povo dirá quem deve ser
o governador.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Sr. Consntuínte Geovani Borges.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES 
Sr. Presidente, Sr. Governador, Sr. Prefeito, Srs.
membros da Mesa, Sr's e Srs. Constituintes, no
bres Vereadores que hoje brindam com a sua
presença a nossa Subcomissão, neste momento
histórico em que estão sendo tratados assuntos
da maior relevância, visando aos interesses maio
res dos territórios, aqui está praticamente traçado
o futuro daquelas unidades federativas.

Meu ilustre colega, mestre e Líder Ruben Fi
gueiró, realmente o seu pensamento comunga
com o meu. Fico feliz em saber que V. Ex' é
a favor dos territórios com uma nova fisionomia,
uma nova roupagem, como é, naturalmente, a
conquista das eleições diretas para governador,
para uma assembléia territorial, para o Senado
Federal, haja vista que o nosso sistema é bicame
ral, Os territórios têm representação na Câmara
dos Deputados, mas no Senado Federal não te
mos representação alguma. Realmente, fica difícil
a atuação dos Parlamentares dos territórios fede
rais no Congresso Nacional. Os nossos projetos
são aprovados na Câmara, vão para o Senado
Federal e lá não temos qualquer representante
para defender os interesses maiores das bancadas
dos territórios Federais. Apresentei a esta Subco
missão, através do Plenário da Câmara, sugestão
no sentido de que os territórios conquistem essas
prerrogativas, a exemplo do Distrito Federal, ou
seja, representação em todos os segmentos, e
a autonomia administrativa e política. Sou, por
esta tese, que vi V. Ex' defender diante da expe
riência do desmembramento do seu Estado, o
Mato Grosso do Sul. Acredito que esta também
é uma alternativa para que os nossos Constituin
tes analisem, julguem e votem conforme as suas
consciências.
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Apresento esta sugestão, somando à experiên
cia e ao cuidado de V. Ex" Não estou tentando
discordar do pensamento dos Constituintes de
Roraima. Emparte comungamos do mesmo pen
samento, só que de forma diferente. Quero que
o nosso território, no caso específico do Amapá,
continue como território, mas com essas alterna
tivas, dando ao povo da minha terra o direito de
eleger o seu governador, para que ele possa ter
autonomia, liberdade e legitimação para defender
os interesses maiores da região. Quero que os
nossos territórios conquistem o direito de ter re
presentação no Senado e também uma assem
bléia territorial para fiscalizar os atos do Poder
Executivo. Naturalmente, em conseqüência disso,
conseguiremos também conquistar toda liberda
de e autonomia diante dos poderes constituídos
do nosso País. Um exemplo patente é que o nosso
governador fica atrelado à legislação e às decisões
do gabinete do Ministério do Interior.

Foi levantado pelo vereador um problema de
um departamento para defender a ecologia do
nosso território. Trata-se do problema da usina
hidrelétrica que temos o privilégio de ter. Ela é,
naturalmente, o sangue para qualquer movimento
propulsor do desenvolvimento. Com a extração
da manganês, já sentimos o problema da poluição
nos nossos rios.

Enfim, queremos um governador na essência
da palavra, eleito pela vontade livre e soberana
do nosso povo. Eram estas as colocações que
eu queria fazer.

Quero também parabenizar-me com esse jo
vem roraimense, que governa os destinos de Ro
raima, pela sua brilhante explanação. Desejo aos
Srs. Constituintes êxitonos seus trabalhos nesse
clima de debate democrático e, acima de tudo,
de respeito pelas idéias, pelos pensamentos e pe
las teses aqui submetidas à apreciação de todos.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.

O SR.' PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex"pela intervenção. Concedo a palavra
ao Sr. Governador de Roraima.

O SR. GETÚUO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, permito-me
discordar de S. Ext, tendo em vista poder privar
da intimidade do nosso companheiro Geovani
Borges, para relatar fato ocorrido há dois anos,
quando em Roraima, enfrentávamos a opinião
pública, naquela época desfavorável à criação do
Estado, quando tivemos a coragem cívica de fazer
uma campanha para que ele fosse criado. Num
debate, questionava-se muito a questão da trans
formação em Estado, as incertezas, os recursos,
e um companheiro nosso inventou a doutrina da
"meia-sola": quer dizer, ao invés de nos transfor
marmos em Estado, colocássemos um salto novo
na figura do Território. Então, ele propôs a eleição
de um governador, a criação de um tribunal de
contas, de um tribunal de justiça e de uma assem
bléia territorial. Um outro companheiro nosso,
muito sarcástico e irônico, disse para esse compa
nheiro: "Escuta, Liberato, tu estás querendo um
animal com cabeça de leão, com pata de leão,
com pelo de leão, com cara de leão e queres
chama-lo de gato." Na verdade, refletimos e dis
cutimos muito sobre isso. A questão de eleição
do governador é a que o companheiro Chagas
Duarte colocou aqui. Se tivermos um governador
eleito sem ter uma Assembléia Legislativa que

.. ,fiscalize as ações desse govemador, sem ter um

tribunal de contas a quem ele deve prestar contas,
como poder auxiliar do Poder Legislativo, podere
mos tomar maior a possibilidade de postura auto
ritárias no governo para quem for exercê-lo. Por
outro lado, criar uma assebléia territorial é apenas
trocar a expressão territorial por estadual. Asques
tões fundamentais são que há necessidade de
uma câmara para legislar, para fiscalizar, há ne
cessidade de um Tribunal de Contas, de um Tri
bunal de Justiça. Portanto, acho que a questão
é apenas de nominação: territorial ou estadual,
não sei o nome que se possa dar. Mas a grande
verdade, meu caro Geovani - perdoe-me tratar
lhe assim, pela intimidade com que nos relacio
namos - é que é muito difícilcolocarmos "meia
sola" numa figura jurídica que tem uma origem
ditatorial. O que é fundamental? É que tenhamos
um governo legitimado pelo voto, ao mesmo tem
po em que tenhamos uma assembléia que possa
fiscalizar e legitimar os atos desse governador.
E aí a questão apenas é de nome, porque numa
primeira etapa a União vai ter que arcar com uma
parcela residual de recursos. Imagino que não
deve chegar a 10% do aumento marginal do orça
mento necessário para isto. Mas o fundamental
é que, além de permitirmos o exercício da cidada
nia, vamos dotar o Poder Executivo de meca
nismos para a promoção do desenvolvimento
dessas áreas, quer de Roraima, quer do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o Constituinte Carrel Benevides, do
PMDB do Amazonas.

O SR. CONSmUINTE CARRELBENEVIDES
- Sr. Presidente, Sr. Relator; em primeiro lugar,
quero pedir desculpas pela intromissão. Perten
cemos à Comissão temática de Orçamento e Fi
nanças, onde respondemos pela Primeira Vice
Presidência da Subcomissão de Orçamento e Fis
calização, mas não poderia perder a oportunidade
de discutir, aproveitando a presença CIo Gover
nador de Roraima, uma posição que nós, da Ama
zônia, já temos como definida. Acreditamos que
Roraima, com o apoio não só do Amazônas, mas
de toda aquela região que acompanha e com
preende a situação do seu Território, há de vir
a termo constitucional como Estado. Hoje, mais
do que nunca, vendo os Constituintes de Roraima
defendendo com tanta veemência suas teorias
e postulados, nos convencemos de que esse Ter
ritório está inteiramente preparado politicamente
para gerir e assumir seus destinos.

O Amapá realmente necessita, até por sugestão
nossa, que a Comissão dos Estados forme uma
comissão e vá, In loco, conversar com os repre
sentantes das Câmaras Municipais e associações
(Palmas.), para trazer uma posição que seja fruto,
reflexo e pensamento do povo daquele Território.
Tenho impressão de que essa comissão já está
sendo criada, com componentes suprapartidários
e de outras regiões, que irão especificamente fazer
um levantamento da real posição dos habitantes
do Território. Mais do que isso, eminente Gover
nador, venho, diante de V.Ex'"questionar algumas
colocações com relação ao Território. Embora
tenhamos sido praticamente eleitos pela cidade
de Manaus, assumimos compromissos com uma
região muito distante de Manaus; o AltoSolimões
e o Mo Juruá. Nessas regiões há em discussão,
nas Câmaras Municipais, um pleito que gostaría
mos de ver nesse momento transformado em
realidade, que é a criação do Território do Alto

Amazonas, abrangendo as regiões do Alto Soli
mões, do Médio e AltoJuruá. Estudamos o assun
to e já estamos com a sugestão proposta na Sub
comissão dos Estados. Observei que, das criticas
que V.Ex' fez com relação aos Territórios, a ques
tão fundiária preocupa muito a administração lo
cal do Território, mas tenho a impressão de que
este fato é contomáveI. Discuto este tema com
V, Ex' porque não estamos encontrando outra
saida. Hoje estamos discutindo especificamente
Roraima e Amapá. Queremos acabar com a figura
do Território, uma vez que Fernando de Noronha
vai ser agregado a outro Estado. A tendência que
há dentro da Constituinte é de fazer com que
desapareça essa figura histórica dentro do federa
lismo brasileiro, que, tenho impressão, já prestou
serviço a outras regiões. Temos hoje o Acre e
Rondônia vingados, e Roraima com todas as qua
lidades e características para ser transformado
em Estado. Temos o próprio Amapá, que, pelas
poucas oportunidades que tive de ir àquela região,
entendo que já pode caminhar com seus próprios
pés. Mas há outras regiões dentro da Amazônia
que não têm hoje condição de auto-suficiência
!veria seus problemas, porque não teríamos nem
a parte fisica, a parte plástica, para a instalação
dos seus governos, das suas secretarias, dos seus
tribunais, ainda que em primeira instância. Obser
vamos que no Território, ainda que tenha sido
criado em momentos autoritários e de arbitrio,
se fízêssernos alguns reparos - e aí não seria
uma "meia-sola" - viria ao encontro da própria
aspiração da Nação brasileira a eleição para seu
governador. Não advogamos as assembléias, que
são características do próprio Estado. Se conse
guíssemos uma representação, ainda que de qua
tro parlamentares, no âmbito federal, esse est6gio
se iniciaria no estado exato intermediário entre
um aglomerado de municípios e um Estado. Na·
quela região ainda precisamos do paternalismo
da União para que possamos, em primeiro lugar,
criar nossas próprias estruturas, para que possa
mos instalar um governo. Não vejo de forma tão
negativa a figura do Território e defendo a idéia
de que, na região do Amazonas, só temos uma
saída, que é a criação do Território e que a Consti
tuição mantenha essa figura como veículo, como
meio, como maneira de se promover esse estágio
como um aglomerado de municípios a Estado.

Sobre os temas que V. Ex"combate, como o
conselho de contas, nós, que defendemos a auto
nomia municipal, achamos que esses institutos
fatalmente deixarão de existir.Estamos defenden
do que as Câmaras Municipais fiscalizem os pró
prios atos do Executivo Municipal. O conselho
de contas, a nos basearmos pela experiência do
Amazonas, foi o instrumento mais malfadado,
mais nefasto, pela sua própria criação, depois do
governo arbitrário do Governador José Undoso,
que o compôs com os derrotados nas eleições,
com seus apaniguados, homens inteiramente
despreparados e desqualificados, que vivem, no
interior, a promover uma série de arbitrariedades
e injustiças com as câmaras e as prefeituras. A
questão fundiária, tenho certeza, se não como
tema constitucional, mas em lei complementar,
criaria a possibilidade de o Território poder gerir,
administrar sua área territorial. Quanto à eleição
direta, não a defendo como uma "meia-sola". E
gostaria que V.Ex', nas respostas, pudesse especi
ficar o tema da segurança pública, que V. Ex",
levantou mas não ficou muito claro. Mas V. Ex"
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está de parabéns, como está de parabéns hoje
o Território de Roraima. Tenho certeza de que
todos nós, Constituintes, que não pertencemos
a esse Território, salmos daqui com a convicção
e a certeza de que Roraima está inteiramente pre
parado para assumir, pela sua jovem liderança
política, os destinos do seu povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a: V. Ex-

Com a palavra, o Sr. Governador de Roraima.

O SR. GETÚUO ALBERTO DE SOUZA CRUZ
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Consti
tuinte 'Carrel Benevides, gostaria inicialmente de
dizer que é uma grata surpresa conhecê-lo pes
soalmente. Já conhecia através da imprensa a
sua combatividade, e gostaria de dizer a V. Ex'
que me deixou numa situação muito difícil. Em
primeiro lugar, a mim, particularmente, parece
que a criação de Territórios não seria o melhor
mecanismo para desenvolver áreas sujeitas a
crescimento estagnado. O mais razoável seria for
talecer os municípios, as bases municipais e, a
partir daí, poder-se-ia consultar a população dos
municípios envolvidos sobre o seu desejo de se
transformar em Estado. Aexperiência de Roraima
- e falo particularmente de Roraima - tem de
monstrado que muitos malefícios foram criados
a partir da figura do Território. Nós, que fomos
Município do Estado do Amazonas, reconhece
mos que a transformação em Território trouxe
nos inúmeros benefícios, mas gerou diversas dis
torções. Contudo, se este é o caminho mais viável
- criação de Territórios Federais - parece-me
que alguns pontos devem ser objeto de preocu
pação na criação e formulação de uma lei orgâ
nica para esses Territórios. Em primeiro lugar,
é necessário que os 'Povos dessa região tenham
uma justiça própria. A criação de um Território
que PCISsa ser enxuto pressuporia a questão da
nomeação de governador. Neste ponto assaltam
me algumas dúvidas: como poderíamos viabilizar
uma nomeação que pudesse guardar estreito re
lacionamento com a classe política local? O mais
razoável seria que a indicação de governador de
um Território tivesse que passar pela aprovação
de uma assembléia legislativa ou, no caso, da
Câmara dos Deputados. De qualquer forma, é
necessário que a indicação e a nomeação de go
vernadores possa guardar sintonia com a classe
política local, até que o povo possa manifestar-se,
para evitar os descaminhos que ocorreram nos
Territórios. Por outro lado, que na lei orgânica
dos Territórios fosse criada uma legislação que
permitisse, com controle, que aquele que fosse
exercer o Poder Executivo o fizesse sem as amar
ras administrativas que hoje existem. Poderia ser
copiado o modelo, por exemplo, do Distrito Fede
ral, que tinha uma Comissão Permanente no Se
nado, porque, se deixarmos isto ao nívelda tecno
cracia e da burocracia, vamos postergar, e muito,
as decisões necessárias a uma área na qual quere
mos promover o desenvolvimento, porque as
transformações são muito rápidas.

No Elstágio atual, com a legislação que hoje
existe, a ação e reação do Estado é muito retar
dada pelos caminhos da burocracia. Chegarei no
caso da polícia, na questão da segurança pública.
Resumirei o caso de Roraima. Roraima tem 230
mil Km2, é quase um terço do território da Vene
zuela, com sua população espraiada ao longo des-

sa área, com pessoas na fronteira com a Guiana,
Venezuela, Pará, Amazonas e, até, me aventuraria
a dizer, com a Funai. Dispomos, como todos os
Estados, de um aparelho de segurança que, de
um lado, tem um policiamento fardado ostensivo,
que é a Polícia Militar, e, de outro lado, a Polícia
Civil, basicamente judiciária. Acontece que a po
pulação cresce, espraia-se, e os Territórios, via
de regra, são áreas de expansão pioneira, com
contingente migratório muito grande, necessitam
de um aparelho de segurança que acompanhe
o crescimento da população: mas, por outro lado,
há uma alternância, um sair-e-entrar de funcio
nários, pelas ceracterístícas de área de expansão
pioneira. Para ser realizado um concurso público,
por exemplo, temos de fazer um expediente ao
Ministrodo Interior, que o submete a toda a estru
tura burocrática do Minter, consulta a Cedap, o
Planejamento, e leva ao Presidente da República.
Isso fez com que em Roraima tenha, hoje, 80%
dos seus quadros policiais ocupados por pessoas
que não são funcionárias do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex-

Não havendo mais nenhum Constituinte ins
crito para o debate, passarei a palavra ao Prefeito
de Macapá, Dr, Raimundo Azevedo Costa. Peço
que o calor do Amazonas não se transfira para
os debates, como aconteceu com o Governador
Getúlio Alberto de Souza Cruz.

O SR. RAIMUNDO AZEVEDOCOSTA- Exrrr'
Sr. Deputado Constituinte e Presidente desta Sub
comissão, Deputado Jofran Frejat, Relator Sigma
ringa Seixas, meu amigo de sacrifícios e lutas
nos Territórios Federais, Governador Getúlio Cruz,
Srs. Constituintes, é um prazer assistir aos verea
dores de todo o Território do Amapá, e não so
mente do Município do Macapá, dando uma força
inconteste à libertação daquela área, para se que
brar os grilhões e as amarras que, ao longo de
44 anos, sofre aquele povo. Falar do Território
do Amapá aqui é repetir tudo o que foi dito pelo
Governador Getúlio Cruz.Roraima, pelas suas difi
culdades e necessidades, é um retrato fieldo Ter
ritório do Amapá. Daremos aos Srs. Constituintes
um depoimento das nossas necessidades, embo
ra tenha certeza de que isso já foi feito nesta Sub
comissão pelos Constituintes que representam
minha terra. Garanto a V. Ex' que, com nossas
potencialidades, já está aquele pedaço de chão
pátrio a necessitar uma mudança institucional.
Por isso, perdi algumas horas do meu viver, mas
ganhei algumas horas com o sentido de mostrar,
por escrito, a esta Subcomissão o que é, o que
tem e o que necessita o Amapá. Colocamos como
título: "O povo do Amapá rejeita a dependência."

Na qualidade de Prefeito Municipal de Macapá,
Capital do Território do Amapá, tenho a honra
de estar aqui prestando meu singelo depoimento
a tão nobre Comissão, que ao final de seus traba
lhos poderá propor a extinção de uma das maio
res contradições políticas e administrativas desta
República Federativa: a transformação dos Terri
tórios em Estados, resgatando em definitivo a
emancipação política e a maioridade, como cida
dãos, para milhares de brasileiros.

Falar-Ihes-ei mais especificamente sobre a si
tuação que vivemos hoje no Território Federal
do Amapá, inserido na região que se denomina
a "Guiana brasileira", uma das províncias minerais
mais ricas do planeta, cheia de terras férteis, com

imensos recursos fluviais e naturais, crivado de
atrações turísticas de nível internacional, com
uma gama enorme de oportunidades para investi
mentos empresariais e terra do inigualável fenô
meno da "pororoca".

Terra também de visíveisdesigualdades sociais,
fruto da ocupação acelerada do solo, e ainda ca
rente de éerta infra-estrutura, principalmente nos
setores de habitação, saúde, saneamento e edu
cação, como de resto acontece em todo o País.

Assim como a linha do Equador divide o Terri
tório entre os dois hemisférios (Norte e Sul), uma
linha, que não é imaginária, nos impede de enfren
tar adequadamente estes desafios: a total falta
de autonomia do Amapá, que, na categoria de
Território,já atingiu o seu limite máximo de desen
volvimento. Para que haja uma continuidade deste
processo, e não a relativa estagnação que sofre
mos hoje, será imprescindível nos libertarmos das
amarras que nos prendem ao Governo Federal.
O povo do Amapá rejeita esta dependência que
a cada dia assume caráter mais opressivo.

A tutela do governo central é prejudicial ao
Amapá, mais ainda porque o Território está geo
graficamente isolado do resto do País. Como as
decisões estão todas centralizadas em Brasília,
até as questões mais simples arrastam-se meses
e meses para um desfecho final.

Dizia, numa visita anterior que fiz a Brasília,
à imprensa que o mais sírpples caso de polícia
nos Territórios Federais terá que ser resolvido em
Brasília. Além disso, praticamente toda a produ
ção mineral e a extração de outras riquezas do
Território não revertem um cruzado aos cofres
públicos amapaenses: são canalizados direta
mente para Brasília e não mais retomam, a não
ser em migalhas, àquele povo.

Digo isto consciente de que é fundamental, nes
te processo de transformação, um apoio mais
concreto do Governo Federal em termos de recur
sos indispensáveis para o incremento de nossas
potencialidades latentes. Estes recursos deverão
vir principalmente na forma de incentivos para
a ampliação do parque industrial e comercial,
uma vez que a instalação do governo estadual
está facilitada. Já foram construídos, conforme
depoimento feito aqui, nesta oportunidade, pelo
ex-Governador, hoje Constituinte, Deputado Anni
bal Barcellos, os prédios da futura Assembléia
Legislativa do Estado, do Banco do Estado do
Amapá, da Justiça em Primeira Instância, e há
um conjunto administrativo que abrigaria perfeita
mente as repartições estaduais na Capital do Ter
ritório do Amapá.

Por outro lado, existe a dificuldade da iniciativa
privada local em produzir, a custos competitivos,
os produtos que hoje são importados, por motivos
ligados à situação geográfica do Território, distan
te dos grandes centros consumidores nacionais,
e à necessidade de um mínimo na escala de pro
dução, a fim de tomá-Ia viável e lucrativa.

Assim, é preciso, de imediato, quebrar o círculo
vicioso que está formado: não podendo produzir
em escala - em virtude do baixo poder aquisitivo
da população e da inexistência de mercado con
sumidor local - não há geração de novos em
pregos.

Sugerimos desde já o fomento pelo Governo
Federal, através de programas específicos com
recursos assegurados, a implantação de novas
unidades industriais ligadas ao mercado consu
midor local, tais corno cerâmicas, pesca, agrope-
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cuária, madeireira, pois toda nossa produção sai
do Território.

Da mesma forma, é preciso incentivar o aporte
de capital externo - nacional ou estrangeiro 
com uma política fiscal vantajosa, para vencer
barreiras típicas de empreendimentos pioneiros.
Neste caso, os obstáculos a serem vencidos se
iniciam já na fase de implantação das instalações,
com os preços dos materiais de construção muito
elevados, até a fase de comercialização. Somente
estes incentivos poderiam oferecer a mesma ren
tabilidade de outras regiões.

Outra questão que está diretamente ligada à
necessidade de transformação do Território em
Estado, e portanto ao efetivo desenvolvimento da
região, diz respeito à segurança nacional. O Terri
tório Federal do Amapá possui fronteiras interna
cionais com o Suriname (52 km) e com a Guiana
Francesa (655 km). Durante anos a posse da re
gião foi contestada pela França. Ainda hoje é gran
de a influência deste país na área, graças ao desní
vel existente. Tanto é que os índios da reserva
do Oiapoque realizam comércio regular com a
Guiana Francesa, através de St George. Muitos
deles falam e compreendem melhor o "criollo"
- dialeto da Guiana - do que o português. Na
reserva indígena, assim como na cidade de Oia
poque, há maior audiência de programas da Rá
dio da Guiana do que de emissoras locais. Tudo,
apesar do grande aparato policial e militar exis
tente na região.

Dito isto, parece-me claro que somente a revita
lização política e econômica regional seria capaz
de mudar o panorama atual. E preciso colocar
um ponto final na apatia reinante nos Territórios,
principalmente no meu - somos nativos daquela
área - e partir para uma nova fase, para um
novo Amapá, para o Estado do Amapá.

Só assim poderemos cobrar com mais vee
mência o término das dificuldades de acesso e
comunicação, resultantes da situação geográfica
do Território no extremo Norte do País, sem vias
terrestres que a unam às outras Unidades da Fe
deração. As duas principais rodovias do Amapá,
a BR-156, Macapá--Oiapoque e a BR-210, Maca
pá--Roraima, estão sendo penalizadas por não
dar o Governo Federal prioridade aos Territórios
e, principalmente, aos amapaenses. Basta uma
rápida análise da economia Tocai para constatar
os prejuízos que estamos sofrendo com essa de
mora. Inseridos no conjunto da economia regio
nal, verificamos uma perda de posição relativa,
ano a ano, em todos os setores. Além da falta
de um mercado coosumidor externo, enfrenta
mos a inconstância das exportações de matérias
primas. Qualquer oscilação brusca no mercado
internacional gera graves repercussões internas,
com sérios agravantes sociais. Baseando-se em
levantamentos do IBGE,pode-se afirmar que 85%
das famílias do Território possuem rendimentos
inferiores a seis salários mínimos. Portanto, a
grande maioria dos amapaenses não está prepa
rada para enfrentar essas flutuações com seus
orçamentos domésticos. Outro fato importante
a ser considerado é que a administração das cida
des, como a de Macapá, não está suficientemente
preparada para arcar com esse tipo de responsa
bilidade. Não há disponibilidades de recursos nem
mesmo para atender ao rápido crescimento das
cidades. Aoferta de água potável, esgotos, energia
elétrica, serviços de educação e saúde, com algu
mas exceções, não cresce tão rapidamente quan-

to as necessidades da população, havendo, em
conseqüência, a deterioração da qualidade de vi
da, afetando com isso a comunidade. É conve
niente observar que uma cidade que cresce à
taxa de 5% ao ano duplica a sua população a
cada quinze anos. Ou seja, é preciso urgente
mente dotar esta gente norte-brasileira de um go
verno próprio, capaz de interpretar suas aspira
ções, que sinta na carne o seu drama; um governo
autônomo e comprometido com as dificuldades
e peculiaridades dessa terra rica e linda, porém
desprezada pela distância que a separa de seus
governantes. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Felipe Men
des.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Governador, Sr. Pre
feito, e Srs, Constituintes, a minha colocação aqui
serve também para a exposição feita pelo nosso
governador de Roraima e, especificamente, para
trazer novamente a minha palavra de nordestino
em apoio a esta reivindicação dos Estados _
já posso chamá-los assim - de Roraima e do
Amapá. Ontem mesmo, participando de uma reu
nião, em Brasília, de vereadores do Brasil - não
sei se se encontra algum vereador aqui presente
- ouvi os representantes daqueles territórios, e
do Estado do Amazonas, também na parte frontei
ríça, falarem de problemas que normalmente não
ocorrem no restante do nosso País. Isso só reforça
a minha convicção de que o Governo Federal,
ao contrário desse tratamento injusto dado, deve
ria, como eu disse, através do próprio Ministro
do Interior, até mesmo pagar a esses brasileiros
que estão lá sacrificados, ocupando esses territó
rios e levando aos mesmos o desenvoMmento.
De forma que quero aqui trazer o meu abraço
e a minha palavra de fé no sentido de que essa
luta dos brasileiros de Roraima e do Amapá haverá
de ser compreendida por esta Assembléia Nacio
nal Constituinte, e todos nós haveremos breve
mente de ter mais dois Estados no Pais. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço ao Deputado Felipe Mendes o seu depoi
mento e concedo a palavra ao Constituinte Otto
mar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Governador
de Roraima, Getúlio Alberto de Souza Cruz, Sr.
Prefeito de Macapá, Raimundo Azevedo da Costa,
inicialmente, congratulo-me com V.Ex' pelo retra
to postal que fez do Amapá, território que tive
o privilégiode conhecer, lá tendo estado por mui
tas vezes, quando o nobre Constituinte, Coman
dante Barcellos, dirigia aquele rincão brasileiro.
Sabemos que realmente o Amapé tem riquezas
incomensuráveis, as quais V.Ex" acabou de men
cionar, como os grandes bancos camaroneiros,
o litoral piscoso, valiosos e volumosos maciços
madeireiros, riqueza mineral, área de cerrado ex
tremamente propicia à bovinocultura, à cultura
dos búfalos; enfim,existe realmente uma grande
população coesa. Não posso asseverar, por não
ter uma coovivência maior com ela, mas acredito
que, pela voz de suas lideranças, essa população
deseja a autonomia daquele território. Realmente,
foi enfatizado aqui diversas vezes que o colete
do território já está muito apertado para o Amapá

e para Roraima. E até possível, como foi mencio
nado pelo Governador de Roraima, que novos
territórios possam vir a ser criados através de mo
dificações institucionais significativas. Por exem
plo, a Comissão do Senado, a exemplo do que
ocorre no Distrito Federal, dará poderes a uma
entidade qualquer, talvez a nível de Brasília, para
promover o Impeachment de governadores que
venham a ser eleitos para os territórios, se for
este o caso, e acho que deva ser, porque é inad
missível, nos ventos que sopram nesta Nova Re
pública, a figura do governador nomeado. Real
mente, com o governador sendo eleito sem haver
um instituto parlamentar que promova o seu Im
peachment, fica Deus no céu e ele na terra; só
um golpe da polícia do território é que poderá
destituir um governador. De modo que queremos,
sobretudo, nos coogratular com V.Ex" pelas colo
cações que fez e dizer que, a exemplo dos demais
Constituintes desta Subcomissão e da Assembléia
Nacional Constituinte, há uma compreensão ge
neralizada no sentido de que as figuras autoritárias
de administração não poderão mais prosperar
nesta República. Ao mesmo tempo, desejo endos
sar o meu apoio e a minha estima à liderança
política cioAmapá pelo esforço que vem promo
vendo no sentido de conquistar um grau cres
cente e definitivode autonomia para aquele prós
pero território. Nenhuma colocação teria a fazer,
porque Q que tinha a dizer já o fiz aqui para o
expositor que me antecedeu

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" pela exposição. Concedo a palavra
ao Sr. Constituinte Geovani Borges.

O SR. CONSTITUINTEGEOVANI BORGES 
Sr. Governador e meu prezado amigo, não pude
responder às colocações alegres, latas e sérias
que V.Ex"fez aqui no plenário, mas alcancei ple
namente o seu raciocínio e o respeito. O Sr. Presi
dente da Mesa, com muita habilidade e espírito
democrático, não sabê dizer "não" ao Constituinte
quando ele quer se pronunciar, e nós respeitamos
e acatamos satisfeitos. Quanto ao ilustre Prefeito
do Município de Macapá, Raimundo Azevedo Cos
ta, em cuja gestão conseguimos uma das primei
ras vitórias para os Territórios Federais, que foi
a formação do sistema administrativo e político
do município, com a eleição de vereadores e pre
feitos escolhidos pelo povo, quero parabenizá-lo
por sua explanação, ao demonstrar mais uma
vez conhecer os problemas do Território, não só
do seu município, dando uma visão abrangente
ao Constituinte sobre o Amapá Estado. Continuo
mantendo minha posição - vamos por etapas.
Este é o ponto de vista que procurarei defender
no plenário da Subcomissão, mas, de antemão,
não poderia aqui deixar de dar-lhe as nossas boas
vindas. Desejamos que fique nos Anais da Consti
tuinte a participação do Executivo Municipal.Esta
é a oportunidade que o nosso Presidente dá de
uma abertura ampla, a fim de que os Constituintes
possam ir a plenário declarar o seu "sim" ou
"não", conscientes daquilo que viram e analisa
ram. Aqui ficam, portanto, meus parabéns a V.
Ex" pela sua explanação. Quero deixar registrada
a minha posição no sentido de que conquistamos
a nossa autonomia político-adrninistrativa na qua
lidade de Território.

Meu prezado Governador Getúlio Souza Cruz,
compreendo sua observação, mas não estou que
rendo, digamos assim, Territórios como Estados
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sem face. Não é esta a minha intenção, mas a
de assegurar repasses de recursos com a garantia
do Governo Federal, para que não corramos o
risco de ficar na mesma situação do Estado de
Rondônia, cujo Governador está pedindo a volta
do Estado a Território, está com saudade do Terri
tório de Rondônia Isso realmente me faz tomar
essa posição. Já jui simpático à tese de Estado,
mas, devido à minha convivência aqui na Câmara,
já pera segunda Legislatura, e pela observação
e aprofundamento do assunto, hoje tenho essa
posição firmada.

Parabenizo-me com o ilustre Prefeito pelo seu
brilhantismo. V.Ex' foi meu colega concorrente,
vencendo-me na eleição, mas aqui estou porque
quem venceu não foi V.Ex', mas a democracia,
o Amapá, por tê-lo escolhido para comandar os
destinos de Macapá. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' Passo a palavra ao DI'. Raimundo
Azevedo Costa, Prefeito de Macapá.

O SR. RAIMUNDO AZEVEDO COSTA - Que
remos, na oportunidade, apenas fazer um registro
que talvez alguns dos Constituintes não saibam
e os presentes também. Geovani Borges é meu
conterrâneo, nascemos na mesma terra, e meu
contemporâneo político. Fomos vereadores por
duas legislaturas, disputamos eleições federais e
Geovani Borges foi eleito Deputado Federal, dis
putamos eleições municipais e Azevedo Costa é
Prefeito Municipal. Quero dizer com isto que nin
guém melhor do que nós conhece as necessi
dades de nossa terra e o nosso desejo de nos
Iiberturmos. Por isso dou esse testemunho, fazen
do essas colocações, porque tenho certeza de
que o meu amigo Constituinte Geovani Borges
quer realmente a transformação do Território do
Amapá em Estado. Se se elege governador, depu
tados, assembléia legislativa, tribunal de contas,
tribunal de justiça, é Estado. Falou bem o nosso
Governador.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o Constituinte Mozarildo Cavalcanti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CAN11 - Meu caro DI'. Azevedo Costa, Prefeito
de Macapá, quero cumprimentá-lo por sua bri
lhante palestra, por sua clareza e objetividade, co
mo também pelo exemplo de grandeza política
e de elegância com que se houve, inclusive com
um adversário político; mas, acima de tudo, esse
cavalheirismo da parte de V.Ex',como do compa
nheíro Geovani Borges, demostra claramente a
lmportáncía da convivência política em alto nível.
Sou testemunha das lutas travadas quando da
nomeação do governador do seu Território, como
também do nosso Território, e sei quantas vezes
discordâncias houve. Hoje V.Ex' está preocupado
exatamente com o melhor para o Território e,
acima de tudo, com a alta discussão da tese da
transformação dos Territórios em Estados; se se
deve criar novos Territórios, e por quê, estando
acima de tudo preocupado com o momento hís
tórlcc e com o futuro das populações do Terri
tório. Tenho dito em Roraima que somos muito
poucos no contexto nacional: cerca de duzentos
mil habitantes; portanto, um município médio
neste Brasil, e somos uma representação de qua
tro deputados apenas. Se fôssemos todos unidos,
teríamos pouca voz no cenário político nacional
e, desunidos, menos ainda.

Portanto, concluo parabenizando V.Ex'pela de
fesa da tese da transformação dos Territórios em
Estados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex' o depoimento e concedo a palavra
ao Constituinte Chagas Duarte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Sr. Prefeito de Macapá, Governador
Getúlio Souza Cruz,SI'"'e Srs. Constituintes, para
benizamos o DI'. Raimundo Azevedo Costa por
duas afirmativas importantes que fez durante sua
palestra. Primeiro, a de que o povo de Amapá
rejeita o estado de dependência em que vive.Acho
isso primordial e importante para essa passagem
de Território a Estado, o povo está consciente
de que não quer ficar mais nesse estado de depen
dência humilhante, anticristã e antidemocrática,
como também o povo de Roraima. Segundo,
quando V.Ex' disse que o Território, assim como
Roraima, chegou a um estado de estagnação que,
daí em diante, não haverá mais desenvolvimento.
E sabemos, Srs. Constituintes - é importante
que afirmemos isso alto e bom som - que ele
chegou a esse estado de estagnação porque as
linhas organizacionais desses Territórios estão ob
soletas, velhas, arcáícas, e diria até que,não adian
ta mais o governo investir tanto se não vai,haver
mais desenvolvimento, nem crescimento. E algo
para se meditar. Inclusive o nosso Constituinte
e ilustre amigo Geovani, tenho certeza absoluta,
vai se engajar nesta arrancada para a transfor
mação dos Territórios em Estados. Realmente,
sentimos, meu caro Prefeito de Macapá, que o
povo do Território está desestimulado, não há
criatividade nem interesse em lutar pelo seu cres
cimento, porquanto ele se sente castrado pelo
poder central, por não permitir que ali o povo
cresça. Costumo dizerque o povo não nasce feito,
ele se faz na sua caminhada e creio que agora
é chegada a hora de se transformarem em Esta
dos pujantes, fortes, porque têm riqueza, como
ficou claro e evidenciado durante sua palestra e
diante da exposição do Governador.

Congratulo-me com V.Ex' e o parabenizo pela
sua palestra. Oxalá, possamos ir todos a Roraima.
Preguem o Estado e nós, de Roraima, iremos
a Macapá pregar o Estado junto a vocês. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex' Concedo a palavra ao Constituinte
Anníbal Barcellos.

O SR. CONSTITUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- Vou dizer poucas palavras, Sr. Presidente, nos
so Prefeito e nosso amigo Getúlio Souza Cruz,
a respeito de uma situação lá no Território. Nós,
que governamos aquele Território durante seis
anos, deixamos projetos para sua emancipação
política e administrativa. Iniciamos o asfaltamento
da BR-156, que já vai caminhando. Fizemos uma
ponte sobre o rio Araguari de seiscentos metros
lineares de extensão. Deixamos um projeto pronto
para fazer duas mil usinas, uma no rio Cricô, e
outra no Amapá Grande. São duas usinas que
beneficiarão não só o município do Amapá, como
também o do Oiapoque, alcançando mesmo o
município de Calcoene. Enfim, levamos para lá
o Grupo Caeme, que implantou ali um projeto
com mais de 4 mil hectares de dendê plantados,
conseguindo recursos da Sudarn, E lá existe uma
usina de beneficiamento de dendê, começando
o trabalho com o óleo de dendê, a fím de levar

o progresso ao nosso Território, O pinus está
sendo agora cortado. E, mais tarde, o Grupo pre
tende fazer ali uma fábrica de celulose, come
çando com a pasta de cavaco. Enfim, fizemos
alguma coisa por aquele Território.

Tenho certeza absoluta de que com a transfor
mação do Território Federal do Amapá em Estado
outros projetos virão e teremos um maior desen
voMmento.

Congratulo-me com o Prefeito Raimundo Aze
vedo Costa pela sua brilhante exposição. Estou
certo de que ele vai cerrar fileiras em tomo de
todos aqueles que desejam a emancipação polí
tica dos nossos Territórios.

E quanto à eleição para governador, Raimundo
Azevedo Costa já disse tudo. De que adianta uma
eleição para governador, uma câmara legislativa
que vai apoiar, por exemplo, alguns projetos do
governador eleito, mas que estará sempre amar
rada, presa ao Ministério do Interior? Não vai
adiantar nada. Imagine que o Governador quer
fazer um projeto criando mais três municípios,
manda-o para o Congresso e este o aprova. E
daí? Como disse o Governador de Roraima e o
nosso Prefeito, Raimundo Azevedo Costa, se já
existe condição, por que não transforma-lo em
Estado? Muito obrigado mais uma vez a todos.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' e peço a palavra à Constituinte
Marluce Pinto.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Prefeito, Sr. Gover
nador do Território e Constituintes, quero parabe
nizar V.Ex', Sr. Prefeito, pela maneira como expôs
o assunto. Não tenho perguntas a fazer. V. Ex'
foi tão claro que já deu para termos uma idéia
do que é o seu município. Só faço um apelo
ao Constituinte Geovani Borges. Temos agora
pelo menos acho isso - mais um argumento
para que V. Ex' venha a aderir à nossa causa
(palmas), porque a maneira elegante citada pelo
meu caro colega Constituinte Mozarildo Caval
canti é exatamente por que V. Ex', Constituinte
Geovani Borges, não tem nem como questionar
nada ao DI'. Raimundo Azevedo, pelo fato de que
ele é um prefeito eleito, sabe que o povo do seu
Território o elegeu. E questionar o quê? É dife
rente quando questionamos, porque todos sabe
mos que não freqüentamos esta Casa porque so
mos instruídos ou temos recursos, ou somos po
bres, mas sim porque o povo nos elege para ser
mos seus representantes. E a minha luta por Ro
raima é aquilo que todos já sabem, nem preciso
discutir. O povo quer mudanças e é por isso que
lutamos, não por deselegância, nem porque acha
mos que não é o DI'. Getúlio Souza Cruz que
pode continuar lá. Não sou, eu como represen
tante nesta Casa, que não desejo que ele fique,
foram as umas. Por isso quero que V. Ex', Consti
tuinte Geovani Borges veja como é fácil para um
prefeito ou um governador quando ele é eleito.

Sei que todos erramos, só não erra quem não
trabalha, mas, quando somos escolhidos, até os
erros são entendidos e aceitos e, quando não
o somos, às vezes até as virtudes se transformam
em defeitos. Então, apelo ao Geovani, no sentido
de que os quatro representantes de Roraima, es
queçam as divergências partidárias e pensem em
nosso povo. Depois, com a transformação do Ter
ritório em Estado, cada um lute pelo seu interesse
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pessoal. A minha luta não é pessoal, nem política
sou, porque, conforme falou o Sr. Chagas Duarte,
não conheço o seu Território, mas ele sabe muito
bem que não é verdade, porque o Ottomar passou
lá quatro anos e eu, três. Àsvezes, três anos repre
sentam mais do que cem. Para que V. Ex"5 saibam,
meus caros colegas, eu, estranha ao Território,
tendo lá ficado três anos e há quatro ausente,
fui solicitada pela comunidade para ser candidata,
mas até às vésperas da Convenção não queria
aceitar o convite e tenho provas. Isso aconteceu
exatamente pela administração que se fez, pela
luta do Ottomar. Esta mulher que V. Ex-' hoje
estão vendo, de sapato alto, representando este
povo não é a que vive lá no Território. Quero
dizer que não temos duas personalidades, mas
duas representações. Lá eu ando de calça jeans
e tênis e ninguém pode desmentir isso. Até em
cima de carroceria de caminhão dormi com meu
marido quando fomos dar assistência às malocas
indigenas. Essa foi a nossa luta e por isso levanto
essa bandeira. Quem sabe um dia, depois que
tivermos todos os nosso representantes eleitos,
existirá essa elegância, Constitumte Mozarildo, e
teremos aqui só elogios a dar um ao outro. O
que não podemos é, como representantes do po
vo, ir de encontro aos seus interesses.

Mais uma vez, muito obrigada ao Sr. Presidente
Jofran Frejat e a todos os Constituintes que nos
prestigiaram, porque há muitos aqui que não fa
zem parte de nossa Comissão; também queremos
agradecer a presença dos convidados voluntários.
Está aqui também nos ouvindo o Prefeito de Boa
Vista.Muitoobrigada a todos os presentes, porque
há outros aqui que fazem parte da política, que
são os vereadores. O meu obrigado a todos os
brasileiros que estão presentes nesta Comissão.
E vamos continuar, porque a luta não é só do
Território do Amapá, nem de Roraima, mas brasi
leira. Especialmente nesses dois Territórios há
menos roraírnenses do que pessoas que vão de
outras terras e que, ao lá chegar, já se consideram
roraimenses como eu e o Ottomar. Muito obri
gada.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Vilson Souza.

O SR. CONSTIfUlNTE CHAGAS DUARTE
Sr. Presidente, pela ordem, porque fui citado no
minalmente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
Constituinte Chagas Duarte. Imaginava, Srs.
Constituintes, que a chuva do bom senso já tivesse
diminuído o calor do debate sobre a Amazônia,
mas vejo que ele continua. Rogo novamente aos
Srs. Constítumtes que se dispam das questões
locais e se atenham àquelas mais importantes,
que é a transformação ou não dos Territórios
de Roraima e Amapá em Estados.

O SR. CONSTIfUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, agradecemos
à Mesa pela advertência, mas, vejam bem, isso
faz parte do debate e é muito interessante para
que possamos nos compreender melhor.

Estamos aqui numa missão muito nobre: a de
fazerrhos uma Constituição. Quero dizer à nobre
representante de Roraima, mais uma vez, que S.
Ex" confundiu as afirmativas que aqui fizemos,
Não disse que os ilustres Constituintes não conhe
cem o território; longe de mim. Sou testemunha

da sua atividade como esposa de governador que
administra o território de dentro de um avião, via
jando por toda a região. Disse, isso sim, minha
ilustre Constituinte, e reafirmo, que V. Ex" não
conhece a nossa História, o nosso passado, a
nossa luta, a luta de homens que nos legaram
aquele território. E não é obrigado a conhecer
isto, porquanto V. Ex" é oriunda de um Estado
muito distante do nosso, o Ceará, e chegou lá
em 1980. Nascemos no território, presenciamos
e testemunhamos o seu nascimento, em 1943,
e quando passou a território. Foi o que quis dizer
a V. Ex"e que, realmente, é um fato. Isso também
não é nenhum demérito, em absoluto. V. Ex" ago
ra, como representante do território, se estiver
engajada na nossa luta, vai nos orgulhar por de
fender um patrimônio que lhe foi legado. Era o
que queria colocar e deixar bem claro. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex". Com apelavra o Constituinte VIlson
Souza.

O SR. CONSTIfUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre Govemador do Ter
ritório de Roraima, ilustre Prefeito da cidade de
Macapá, Sr. Prefeito da cidade de Boa Vista,com
panheiros Constituintes, nobres e valorosos verea
dores aqui presentes, venho de um Estado muito
pequeno em termos territoriais, que é o de Santa
Catarina. E quando o companheiro Ottomar, na
sua exposição, faziacomparação pelos dados que
trazia de Roraima - duzentos e trinta mil quilôme
tros quadrados - com o meu Estado, com cerca
de oitenta mil quilômetros quadrados, portanto
um terço dessa área - o território com oito muni
cípios, o nosso Estado com cento e noventa e
nove - e a diversidade do seu parque industrial,
da sua economia, isso aumentou consideravel
mente a minha angústia, porque venho para esta
Assembléia não com espírito corporativista, nem
regionalista, mas acho que chegou o momento
de alcançarmos a maturidade política para ver
mos este País, primeiro, com muita seriedade,
segundo, com o espírito do seu conjunto, não
mais com esses particularismos que só no. divi
dem. Através dessa exposição e pelo valor ~os

debates de hoje, sinto angústia com relação à
gente que vive nos Territórios de Roraima e do
Amapá, bem como desse imenso território desa
bitado do Brasil, carente de infra-estrutura, de um
mínimo de atendimento em todos os campos.
Realmente, é um desafio imenso e muito grande
para a nossa gente. Já motivado até por algumas
discursões aqui neste fmal de semana, aprovei
tando o feriado, estive visitando a região de Cuia
bá, Poconé e do Pantanal, sem fazer nenhum con
tíca, procurando falar com o homem ribeirinho,
o homem sofrido do Estado do Mato Grosso,
a fim de sentir as suas dificuldades. Isso apro
funda, inclusive, a nossa angústia. Acho, gover
nador, prefeitos e companheiros, que temos que
ousar, porque não é mais possível quea uma
população de um território tão grande possa ter
sido negado os seus direitos mínimos, como o
de Justiça, onde a concentração de renda e a
diversidade do desenvolvimento regional ensejam
uma profunda mjustiça. Pelos depoimentos aqui
trazidos hoje, o arbítrio muitas vezes incontido
de algumas autoridades contra aqueles menos
favorecidos pela sorte leva-os a condições inuma
nas. Lembro-me da colocação do Governador
Getúlio quando dizia que há necessidade de uma

autodisciplina muito grande para se tomar demo
crático. E recordaria ainda Monte~ieu, que é
certamente o precursor e o inspiral:lor maior do
constitucionalismo moderno, quando dizia que
todo homem que tem o poder tende a dele abusar,
se não houver um sistema de contrapoderes que
lhe freie, lhe limite o poder. Esta não é a chave
de todo o constitucionalismo, mas da própria de
mocracia. De outro lado, não é mais possível que
uma parte considerável do território brasileiro seja
considerada mera autarquia territorial administra
da pelos ventos, pelos sopros e pela instabilidade
que existe no Planalto. Temos que vir aqui com
o espírito de solidariedade, não só para com os
territórios, mas para com as regiões mais pobres
e carentes deste Pais. Nós, que viemos de Estados
mais desenvolvidos, em que o processo de desen
volvimento já fez acentuadamente a valorização
da vida humana, devemos trazer aqui o nosso
depoimento e propor, urgentemente, que no pac
to federatiyo, tenhamos o dever e a obrigação
de financiar, através da criação, provavelmente,
de um fundo, os desequilíbrios regionais (pal
mas), para fazer com que os Estados do Sul e
do Centro se desenvolvam, porque essas regiões
do Brasil, de outro lado, são os mercados para
o seu produto. Lembro-me, há muito tempo, ao
ler a obra de Celso Furtado à frente da Sudene
e no Ministério do Planejamento, então no Gover
no Juscelino Kubitscheck, de quando ele falava
da necessidade de se fazer no Brasil um fundo,
no sentido de que a Federação tinha a obrigação
de desenvolver o Norte e o Nordeste não por
uma concessão, mas para, pura e simplesmente
reequilíbrar a geração de riquezas que esses Esta
dos nos dão. O Nordeste, hoje, poderia estar na
OPEP - e isso deve ser dito e inclusive reconhe
cido por nós - só que de lá é extraído petróleo
em função da unicidade econômica do território
brasileiro, não havendo a devolução desses recur
sos para lá. Da mesma forma, os Estados do
Norte e Nordeste, principalmente do Norte, com
a sua riqueza e o seu potencial mineral, não só
de hoje, com a reserva que nos dão para o fututo,
têm o direito de receber a nossa atenção e princi
palmente a nossa preocupação, ainda mais por
que ali se encontram cidadãos brasileiros, irmãos
nossos, que vivem provavelmente em situação
de pobreza, de miséria e em completo abandono.
Por isso, o meu depoimento aqui é no sentido
de encampar a bandeira não só dos senhores,
mas do Brasil, no sentido de elevar Roraima e
Amapá à condição de Estados. (Palmas.) E mais:
há necessidade da criação de fundos para aloca
ção de recursos naquela região. De outro lado
- só para terminar, Sr. Presidente - este País
tem sido administrado com absoluta incompe
tência, impropriedade e irresponsabilidade e ve
mos a dispersão de recursos públicos em gastos
absolutamente inadequados, a corrupção cam
pear solta. Se tivéssemos a possibilidade de alocar
parte disso, certamente teríamos condições de
acelerarmos o desenvolvimento dessas regiões.

Era este o meu depoimento, Sr. Presidente,
companheiros. E tem aqui o meu aval e o meu
apoio a essa pretensêo. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" pelo depoimento. Não havendo mais
Constituintes inscritos para o debate, aviso aos
participantes desta Comissão que o governador
do Amapá nos comunicou, antes da sessão, que
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estawl com dificuldade de transporte e pediu a
trlll1sflerência da sua participação para amanhã,
às 17horas. Teremos hoje, às 17 horas, a partici
pação, nas audiências públicas do Sr. Prefeito de
Boa Vista, Dr, Sílvio Sebastião de Castro Leite
e ainda do Presidente da OAB de Roraima, Dr,
(ledner Moreira Cavalcanti.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
reuníêo, convocando outra para hoje à tarde, às
17 horas.

Está encerrada a reunião.

10' Reunião ExI:nlordlnárIa,
Realizada em 4-5-87

hJs quatro dias do mês de maio do ano de
mUnovecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trinta e três minutos, na sala "BI" - Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão da União, Distrito Federal e Territórios,
sob a presidência do Senhor Constituinte Jofran
Frejat, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Meira filho, Ruben Figueiró, Sigmaringa Sei
xas, ".nnibal Barcellos, Chagas Duarte, Felipe
Mendl~s, Francisco Carneiro, Geovani Borges,
Marluce Pinto, Mozarildo Cavalcanti, Vilson Souza
e Ottomar Pinto. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu-se
inicio ao Expediente que constou da seguinte lei
tura: Correspondências recebidas: 1) Carta enca
rnkIhIndo documento do 19 Congresso Estadual
de Pn:Jfissionais da Área Tecnol6gica do RS 
lui; 2) Cf. n° SNSRIIP - 021/87, de 28-4-87,
encaminhando calendário de audiência pública
de Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e dasRelações Internacionais; 3) Sugestão enca
rilheida pelo Senador Mauro Borges; 4) Cartão
do Or.Pedro Wilson Carrano Albuquerque, Coar
denlIcfor de Assuntos Parlamentares do MlC,con
SPb'lIldo-se com a inst8lação e eleição da Mesa
da Subccxnissão; 5) Telex NR 035, de 28-4-87,
do Dr. Welk1er Moreira Cavalcante, confirmando
a presença em aldiência nesta Subcomissão; 6)
Telex NR 453/CAP/G/t\, de 29-4-87, do Sr. José
Roberto Almeida Neves, Chefe de Gabinete do
Sr. Ministro dos Transportes, transmitindo con
gratulações pela instalação e eleição da Mesa des
ta Subcomissão; 7) Telegrama do Sr. Antônio
Gouveia, Secretário de Assuntos Legislativos do
Ministério da Fazenda, transmitindo congratula
ções.pela instalação e eleição desta Subcomissão;
8) Telegrama do Sr. Ministro da Ciência e Tecno
logia, Renato Archer, congratulando-se com a
Subcomissão pela instalação e eleição da Mesa;
9) or TRT. JR. n° 095/87, de 23-4-87, do Dr.
João Rosa, Juiz Classista representante das cate
gorias profissionais do Tribunal Regional do Tra
balho, 10- Região, encaminhando publicação e
colocendo-se à disposição para apresentação de
sugestão referente a representação classista na
Justiça do Trabalho; 10) Of rr 5/87, de 14-4-87,
do Sr. Constituinte Euclides Scalco, 1°-Vice-üder
do PMDB encaminhando os novos espelhos das
Subcomissões. Findo o expediente, o Senhor Pre
sidentl~ deu início à Audiência Pública, passando
a palaeraaos Srs. SilvioSebastião de Castro Leite
e Wecllner Moreira Cavalcante, sendo inquiridos
pelos Srs,Constituintes Felipe Mendes, MozarjJdo
Cavalcanti, Ottomar Pinto e Chagas Duarte. O

inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no DI*tri da Assembléia
Nacional Const:lb*1te. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às dezoito horas e quarenta e três
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada dia cinco
de maio, às nove horas e trinta minutos, para
Audiência Pública com a presença do Sr. Osny
Duarte Pereira. E, para constar, eu Antônio Fer
nandes Borges Manzan, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Jofran Frejat, Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, e sob a proteção de Deus,
declaro abertos os trabalhos da reunião da Subco
missão da União, Distrito Federal e Territórios.

A SRA CONSTITUINTE MARLUCE PINTO
Sr. Presidente, de acordo com o Regimento, soli
cito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Solici
tação concedida.

Em prosseguimento às nossas audiências pú
blicas, hoje teremos presentes aqui as seguintes
autoridades: o Dr.SílvioSebastião de Castro Leite,
Prefeito de Boa Vista, a quem convido para com
por a Mesa, e o Dr. Wedner Moreira Cavalcante,
Presidente da OABde Roraima, a quem também
convido para completar a composição da Mesa.

Lembro aos presentes que cada um dos exposi
tores terá vinte minutos para apresentação do seu
pensamento; cada Constituinte terá três minutos
para apresentar suas colocações; o Sr. Relator
terá cinco minutos; e os expositores terão três
minutos para responder a cada uma das pergun
tas dos Srs. Constituintes.

Com a palavra o Dr. SílvioSebastião de Castro
Leite, Prefeito de Boa Vista.

O SR. sfLVlOSEBASTIÃO OE CASTRO LEITE
- Exm"Sr. Presidente desta Subcomissão, Exm"
Sr. Relator, ilustres Constituintes, neste momento,
pela primeira vez, o Território Federal de Roraima
aqui se faz presente, através do Prefeito da sua
Capital, para expor algo concreto, distante cinco
mil quilômetros, em Brasília. Significa dizer que
o Prefeito de sua Capital também se acha preocu
pado com a situação esdrúxula e até certo ponto
anômala daquela Unidade Federativa, que, apesar
de ostentar tal condição, não tem representação
no Senado. É necessariamente importante que
os ilustres Constituintes, que receberam o man
dato popular, saibam, tenham a convicção e a
certeza de que, em que pese haver partidos políti
cos diferentes em Roraima, as nossas idéias, hoje,
se voltam, de modo real e responsável, para a
transformação do Território em Estado. Neste ins
tante não existem partidos políticos, neste instante
não existem interesses de grupos, mas sim a
união do povo de Roraima em tomo do nosso
ideal maior que é a transformação do Território
Federal de Roraima em Estado. Pela Constituição
de 1937, o antigo Território do Rio Branco foi
criado. Mas o objetivo maior da sua criação e
de outros Territórios Federais era preencher os
vazios na fronteira. Pretendia-se levar o povo a
procurar e a encontrar, nos Territórios e nas Zonas
de Fronteiras, algo que o sensibilizasse, para que,
juntamente com aqueles queláviviam, ro.e per-

mitida a integração total do brasileiro à terra. Em
que pese ter sido o Território criado em 1937,
pela Constituição, só foi implantado seis anos de
pois, ou seja, em 1943. Hoje, temos, então, um
Território com duzentos e trinta mil, cento e quatro
quilômetros quadrados. É a dêdrna terceira Uni
dade da .Federação em área territorial, mas não
passou ainda de um Território.

Dustres Consbtuintes, há esta visão regional de
que os Territórios foram criados para povoar as
fronteiras. Hoje, este objetivo não tem mais razão
de ser, pois, passados quarenta e quatro anIOS

de existência do Território, aquela região já se
encontra, não diria adulta, mas uma adolescente
de 16 ou 17 anos, que já pode vislumbrar o hori
zonte de seu futuro. Não é admissível; não se
concebe que Roraima permaneça ainda como
Território. A desculpa ou a ,Jegação dos apolo
gistas contrários à tese da transformação vem
sempre acompanhada do exemplo de uma situa
ção econômico-financeira difícil, acompanhada
de exemplos de outros Territórios que se transfor
maram em Estados e que talvez não tenham dado
certo totalmente. Masquem é que sabe mais s0

bre a situação de Roraima do que nós que lá
residimos? As decisões de gabinete hoje e_ão
sepultadas pela instalação da Assembléia Nado
naI Constituinte, que teve a felicidade de ouvir
aqueles que moram nessas regiões completa
mente abandonadas. Temos o direito de dirigir
os nossos destinos, porque somos aduItos. O Ter
ritório Federal de Roraima possui hoje, senio a
condição total para se transformar em Estado,
pelo menos a possibilidade de que, com suatrm1I
formação, não continue o status quo atual. Hoje
o Território Federal de Roraima possui oito Muni
cípios; seu comércio cresceu, em certas áreas,
de 100 a 150%; suas atividades econômica e
agropecuária e sua extração de madeira são
exemplos pujantes de que tem condições de ser
transformado em Estado. Para que V.Ex"5 tenham
idéia, somente em 1982, o Território Federal de
Roraima exportou 5 mílhões de dólares em ma
deira serrada e laminada para a Venezuela, e em
1984 produziu 500 kg de ouro. Suas provincias
são riquíssimas, isso sem contarmos com dados
oficiais em relação a diamantes, e - porque não
dizer - urânio e estanho, inexplorados. Sãoessas
as realidades vivas que os ilustres Constituintes
precisam saber, para terem a certeza de que o
anseio do povo do Território de Roraima não é
falácia, não é quimera, muito pelo contrário. Os
Territórios foram criados em termos transitórios,
provisórios, não para se perpetuarem no tempo
e no espaço, como querem fazer. A indústria já
desponta em Roraima, não com grande ênfase,
até por dois problemas crônicos, não só do Terri
tório, como do Brasíl, que são a energia elétrica
e as estradas, que entravam o desenvolvimento.
O binômio energia! estrada significa desenvolver
o Território Federal de Roraima. No instante em
que se apresenta a possibilidade de o Território
Federal de Roraima poder ser transformado em
Estado, é necessário que nossos Constituintes
lembrem-se de que, se iSSlO não ocorrer, através
da Assembléia Nacional Constituinte, talveztenha
mos que esperar mais 44 anos para vermos nos
so pleito, nossa vontade, nosso desejo de ser aten
dido. Vejam o exemplo do Tocantins. Caso essa
transformação seja aprovada por outros meios
que não a Constituinte, poderá haver veto, aIegan
do-sefalta de recursos financeiros, e mais uma
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vez os Territórios ficarão abandonados Este, en
tão, é o único momento possível que têm os Terri
tórios Federais de Roraima e Amapá, para, se
possivel, até através da criação de um lobby, al
cançar objetivos maiores - a transformação em
Estados. Dizia eu antes, que o Território Federal
de Roraima possui oito Municipios, que já repre
sentam uma considerável parcela de seu desen
volvimento e de seu crescimento. Podemos criar
mais cinco Municípios. E aí os ilustres Consti
tuintes poderão indagar: mas não existe uma lei
roíbe sejam criados determinados Municípios, a
não ser que haja recursos mínimos, como popula
ção, renda, etc.?

Ocorre que temos um exemplo claro do que
ocorreu em Rondônia, na época do falecido Go-·
vemador Teixeira, quando foram criados cinco
Municípios que hoje representam o maior surto
de progresso e desenvolvimento daquele Estado.
São os Municípios de .Jí-Paraná, Ariquemes, Ca
coal, Vilhena, e um outro. Esses Municipios foram
criados independentemente dos requisitos míni
mos exigidos em lei. Isso consta da Lei n° 64/48.
Então, ilustres Constituintes, vamos criar os Muni
cipios, vamos criar o Estado de Roraima, sem
medo, para que amanhã também possamos, pelo
menos, ter nossos representantes, mesmo em
menor escala, defendendo os interesses de nossa
terra. Entendem aqueles que conheceram ou irão
conhecer o Território Federal de Roraima - para
onde fui a fim de passar um mês e onde já estou
há 17 anos - ser necessário que aqui não só
viessem o Prefeito, o Governador, a OAB, mas
todas as associações que pudessem também ex
ternar seu pensamento em relação a uma causa
tão justa e que até agora ficou distante de nós
durante esses 44 anos. Argumenta-se também
que o Território, por não ter infra-estrutura com
patível, não deva ser transformado em Estado.
Este argumento, data venla, parece equivocado.
Tenho certeza absoluta de que o Território Federal
de Roraima, sendo transformado em Estado, terá
total condição de construir sua hidrelétrica sem
precisar de recursos do Governo Federal, assim
como de fazer suas estradas. Apresentamos o
meio pelo qual poderíamos fazer isso. O Território
Federal de Roraima fica no extremo Norte do
país, fazendo fronteira com a Guiana e a Vene
zuela. Temos uma proposta concreta a fazer aos
ilustres Constituintes - que, se não for matéria
constitucional, será matéria para lei ordinária 
de que seja criada, para que não precisemos men
digar recursos da União, uma Zona Franca na
cidade de BV-S, que faz fronteira com a cidade
de Santa Helena do Airem, na Venezuela. Digo
aos ilustres Constituintes que esta Zona Franca,
ou zona livre, que lá poderá ser criada e que pode
rá também ser muito polêmica, seria um dos
meios pelos quais o Governo do Território, o povo
do Território obteria beneficios quase que impen
sáveis. Já existe uma certa sensibilidade do Gover
no em tomo de um comércio formiga, que seria
a compra e venda de produtos, num limite mini
mo, entre Santa Helena do Airem e BV-S.Entendo
que este procedimento já é o primeiro passo para
a criação desta Zona Franca em BV-S, que, da
cidade de Boa Vista dista aproximadamente 190
a 210 km. Com isso, quais os beneficios que
o povo de Roraima iria ter? Um bolivar hoje equi
vale a um cruzado e trinta e cinco centavos. O
quilo do tomate hoje, em Santa Helena, custa

dez bolívares, ou seja, treze cruzados e cinqüenta
centavos. E o quilo do tomate em Boa Vista custa
quarenta cruzados. O quilo da batata em Santa
Helena custa dez Bolívares, ou seja, treze cruzados
e cinqüenta centavos. Em Boa Vista custa trinta
cruzados. Isto em relação a gêneros alimentícios.

Podemos comprar, entre outras coisas, até ím
plementos agrícolas que venham beneficiar a nos
sa agricultura e a agropecuária. Todavia, o mais
espantoso e quase inacreditável, Srs. Constituin
tes, é que um litro de gasolina na Venezuela custa
um bolívar e trinta e cinco centavos, que no Brasil
equivale a um cruzado e trinta e cinco centavos,
enquanto no Brasil custa quatorze cruzados e cín
qiJenta centavos. Na Venezuela, um litro de gaso
Ima custa um bolívar e trinta e cinco centavos.
Isto custaria para nós, em dinheiro da Venezuela,
um cruzado e cinqüenta e cinco centavos. Entre
tanto, o preço da gasolina aqui é de quatorze
cruzados e trinta e cinco centavos. O litro do diesel
custa trinta e cinco centavos de bolívares; no Bra
sil, cinco cruzados, ou cinco cruzados e quarenta
centavos. E isto não iria mexer na estrutura do
Pais. Iria proporcionar, para uma região abando
nada, meios próprios para subsistir e viver.É mui
to simples: não precisaríamos de nada, de recur
sos tão grandes, pois bastaria a interveniência do
Presidente da República, ou uma orientação da
Assembléia Nacional Constituinte para que se fi
zesse isso, como foi criado em Manaus. Hoje des
virtuaram a Zona Franca, criada através do Decre
to-Lei n° 2SS pelo falecido Presidente Castello
Branco. Queremos só isso, ter o direito de nos
autodirigir, até porque isso é muito natural.

A propósito, ilustres Constituintes, hoje o Terri
tório Federal de Roraima possui projeto que diz
respeito às áreas de zonas de fronteiras: é o projeto
Calha Norte. Este projeto, verdadeiramente, irá
beneficiar o Território, porque, através dele serão
instalados pelotões de segurança nas fronteiras.
Estes pelotões irão, garantir, inclusive, a coloni
zação da área através de um convênio do projeto
Calha Norte e os órgãos territoriais. Temer o quê?
O que hoje nós, do Território Federal de Roraima,
em particular, podemos dizer que podemos te
mer? Nada. Temos duzentos e trinta mil quilôme
tros quadrados para trabalhar. A reforma agrária
em Roraima é inexistente. Precisamos de assenta
mento das pessoas que vão trabalhar em Rorai
ma, porque lá há muita terra para todos.

Srs. Constituintes, isto é o que o Prefeito do
Muncípio de Boa Vista pensa acerca da transfor
mação do Território em Estado. Entendo mais,
que V.Ex'Sterão sensibilidade para com uma cida
de que fica a quase quatro mil quilômetros de
distância desta Capital. Para eu vir de lá até aqui
gasto dois mil cruzados de passagem, sem falar
em hotel, estada, e outras coisas. O Território
Federal de Roraima tanto quanto o Território Fe
deral do Amapá se assemelham nas suas formas
originárias: o Território Federal de Roraima umbí
Iicalmente ligado ao Estado do Amazonas e o
Território do Amapá umbilicalmente ligado ao Es
tado do Pará. Nesta similitude das nossas áreas,
em que pese ter o Amapá área territorial menor
do que Roraima, mas tem indústria e uma hidrelé
trica. Nós não temos isso. O Amapá teve um pou
co mais de sorte que Roraima. Mas para que os
dois possam crescer, adquirir maioridade é unica
mente necessário que sejam transformados em
Estado. Tenho certeza absoluta de que a idéia,
se me permite o ilustre representante do Amapá,

Deputado Geovani Borges, de ser criada uma As
sembléia Territorial e ser escolhido um gover
nador eleito apenas pelo povo não irá solucionar
o problema dos nossos Territórios. Não é a situa
ção da eleição do Governador apenas ou de uma
Assembléia Territorial que está em jogo para que
se melhorem as condições materiais do Território.
Queremos uma libertação. Queremos que a nos
sa autarquia, hoje como um departamento estan
que do Ministério do Interior, tenha a liberdade
necessária para se desenvolver, pois lá enquanto
os prefeitos eleitos têm a liberdade de organizar
a sua programação, o seu trabalho e o seu plano
de governo, até porque tudo isso é previsto com
um fim determinado e certo, o Governador não
pode pensar desta maneira. Ele pode, inclusíve,
dormir governador e acordar peão, dependendo
da sua qualificação profissional. Então, como po
derão os governadores fazer um governo melhor,
mais preocupado com planos sociais, se eles não
têm um prazo certo nem determinado para ver
o seu programa de trabalho ser aquele que os
governadores esperam? Não entendo de modo
diferente. A libertação dos Territórios só pode.vir,
neste momento, com a transformação de todos
eles em Estado. Tenho consciência própria de
que o momento é histórico e, se o deixarmos
passar, teremos dificuldades em alcançar o nosso
objetivo. E não é culpa nossa, 51'S. Constituintes,
se hoje os Territórios Federais não alcançaram
seu desenvolvimento sócio-econômico. Isto não
é apanágio do povo dos Territórios. Cabe à União,
de acordo com o Decreto-Lei n9 411/69, admi
nistrar os territórios, proporcionando-Ihes condi
ções sócio-econômicas para que ascendam à
condição de Estado. Então, não cabe culpa algu
ma aos homens públicos e aos políticos do Terri
tório se os Territórios ainda não têm estrutura
econômica para passarem a Estado. Cabe, sim,
à União, porque é ela que os administra. Nesta
linha de raciocínio, peço que os Constituintes fa
çam uma reflexão profunda sobre o desequilibrio
regional que ocorre nas Regiões Sul, Sudeste,
Nordeste e Norte, como falou um dos nossos
companheiros. É necessário que, neste instante,
não se pense em partidos - em PTB, PMDB
ou PFL - mas sim num povo que precisa ter
sua liberdade. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Tem
a palavra o Dr. Wedner Moreira Cavalcante. Deixa
remos os debates para após a segunda palestra.

O SR. WEDNER MOREIRA CAVALCANTE
Sr. Constituinte Jofran Frejat, Presidente desta
Subcomissão, Sr. Constituinte Sigmaringa Seixas,
Relator, Dr. SOvioLeite, Prefeito de Boa Vista,Srs.
Constituintes, não tivemos oportunidade ainda de
reunir os advogados de Roraima para que se pu
desse tomar uma posição definitiva em relação
à transformação do nosso Território em Estado,
nem a nível de Conselho Seccional. Todavia, co
mo a OAB de Roraima é a expressão, a voz, o
interlocutor da voz do povo, não há dúvida de
que todos os seus integrantes são favoráveis à
criação dos Estados de Roraima e do Amapá.
Entendemos que o Estado de Rondônia foi criado
de afogadilho, inesperadamente. As dificuldades
e os percalços por que passou a sua primeira
administração foram realmente sérios, a ponto
de, hoje, o governador eleito estar consertando
o que foi feito de errado, em princípio. Todavia,
isso não significa que a vontade soberana do rorai-
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mense e do amapaense não seja consagrada nes
sa neva Constituição. Particularmente somos de
opíníão que em primeiro plano, deveríamos pen
sar na eleição direta para govemador do Território,
criando, a exemplo da antiga Roma, como que
uma espécie de Sinédrio, que hoje corresponderia
ao Senado Federal, com um determmado núme
ro de Conselheiros, para que, num prazo fixado
pela própria Constituinte, de dois ou três anos,
pudéssemos superar alguns problemas de mfra
estrutura, como o da energia e o da ligação terres
tre com Manaus. Vejam só que Roraima está no
extremo setentrião brasileiro. Nas épocas inverno
sas, ficamos praticamente ilhados. Não podemos
pensar unicamente com o coração, mas devemos
pensar com vontade firme de que Roraima passe
a ser um Estado bem representado e com situa
ção financeira regular. A nossa intervenção, nesta
oportunidade, Sr. Presidente, é muito pequena.
Quen~mos deixar simplesmente bem claro que
a vontade do povo de Roraima, das suas associa
ções de classe, dos habitantes de seus bairros,
com os quais temos a oportunidade de conviver
no dia-a-dia, é pela transformação do Terntóno
em Estado. Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Tem
a palavra o Constituinte Felipe Mendes. Eu pediria
ao Sr. Constituinte que direcionasse sua questão
para um ou outro dos expositores, ou para ambos.

o SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Prefeito, Sr. Presi
dente da OAB de Roraima, recordei-me, agora
há pouco, de que um governador do Acre, na
legisllltura passada, reclamava do fato de ter sido
eleito pelo povo através de um partido e antes
da Emenda Constitucional que devolveu aos Mu
nicípios das Capitais, aos Municípios de fronteira
e aos Municípios com estâncias hidrominerais
a eleição direta dos Prefeitos. Então os 12 Municí
pios de seu Estado tinham Prefeitos nomeados
pelo Governo Federal, portanto, de partido con
trário ao dele. E parece que nos Territórios de
Roraima e Amapá há, de alguma forma, esta ques
tão, só que do lado inverso, ou seja, o governador
é que é nomeado. Isso reforça ainda mais a tese
'de que é preciso solucionar o impasse, com a
críaçào de dois Estados. Acho que a questão do
suporte financeiro e administrativo não deve ser
colocada como grande problema. Parece-me que
todas as questões aqui levantadas pelos dois con
ferencistas vêm confirmar tudo aquilo que já ouvi
mos, ,edebateremos aqui a respeito desses pontos
referentes a Roraima e ao Amapá. Portanto, esta
intervenção é mais para congratular-me com V.
Ex"" E' também para manter acesa essa chama.
Acho que, enquanto a Constituinte aqui trabalha,
cumpre àqueles que lá estão fazer o mesmo. Refi
ro-me particularmente ao Presidente da OAB de
Roraima, uma vez que, se já não for assim, que
seja feita a mobilização das entidades de classe
e da população. Esta mobilização deve ser feita
não só dos representantes eleitos do Território,

mas também das suas entidades de classe, para
que tenhamos, em tempo hábil, elementos que
nos possam dar uma visão mais real desta luta.
Tivemos aqui os debates e as palestras, e acho
de fundamental importância que tenhamos subsí
dios sobre a história, a economia e a realidade
atual dos dois Territórios, porque ainda teremos
um longo caminho a a percorrer até vermos che-

gada a hora que todos tanto sonham, da criação
dos dois Estados.

De forma que peço também aos representantes
de outras entidades dos dois Territórios que man
dem, se for possível, alguma informação adicional
além daquelas que já tivemos aqui dos ilustres
conferencistas. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o Prefeito de Boa Vista.

O SR. SILVIO SEBASTIÃODE CASTROLEITE
- Nobre Constituinte Fehpe Mendes, elaboramos
um pequeno esboço já de alguma coisa que po
deria fazer com que V.Ex" tomasse como ponto
de partida. Era só isso, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Mozarildo Caval
canti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARlLDO CAVAL
CANTI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Prefeito
de Boa Vista,Sr. Presidente da OAB de Roraima.
Quero inicialmente cumprimentar tanto o Prefeito
de Boa Vista quanto o Presidente da OAB pela
serenidade e pelo equilíbrio com que apresen
taram e defenderam a tese da transformação do
Território em Estado.

Da palestra do Sr. Prefeito quero pegar um tópi
co que me pareceu importante: é no momento
em que se refere à oportunidade histórica que
se apresenta para que transforme mos Roraima
e Amapá em Estados. Na Legislatura passada,
no ano de 1983, apresentei projeto de lei comple
mentar que trata da transformação de Roraima
em Estado, e posteriormente fizemos um substi
tutivo incluindo também o Território do Amapá
nessa condição.

Paralelamente, fizemos um trabalho adminis
trativo junto ao então Ministro do Interior, Coronel
Mário Andreazza, e obtivemos de S. Ex" o empe
nho pessoal na transformação de Roraima em
Estado, inclusive contra a resistência da área téc
nica daquele Ministério, que basicamente resistia
em abrir mão de determinados poderes que tem
sobre os Territórios Federais. E por determinação
expressa do Ministro, com a autorização do Presi
dente João Figueiredo, foi instituído um grupo
de trabalho encarregado de estudar a viabilidade
da transformação dos dois Territórios em Esta
dos.

Esse grupo de trabalho, composto de elemen
tos da área técnica do Ministério e contando com
a participação dos Deputados Federais dos dois
Territórios e dos seus respectivos Govemadores,
concluiu pela viabilidade da transformação de Ro
raima e Amapá em Estados.

Lamentavelmente, na hora precisa do Presiden
te da República encaminhar ao Congresso Nacio
nal mensagem propondo a mencionada transfor
mação, houve a interferência de forças ocultas
que vetaram esse encaminhamento. Misteriosa
mente, o Presidente, que havia prometido pes
soalmente a nós, Deputados de Roraima, pelo
menos, essa transformação, passou a descon
versar o assunto. Então passamos uma legislatura
toda nessa história e perdemos a oportunidade
de levar a efeito nosso disiderato.

Portanto, o Prefeito Silvio Leite foi muito feliz
ao dizer que este momento da Constituinte é real
mente a oportunidade que teremos para propor
essa transformação e efetivá-la, porque se deixar-

mos para a lei complementar tratar do assunto,
obviamente que interesses superiores e misterio
sos haverão de surgir para retardá-Ia cada vez
mais. Ocorrendo isso, essa transformação deverá
demorar mais quarenta e três anos, como ele
próprio frisou.

Assim acho que devemos todos nos empenhar
nessa tarefa, mesmo abendo que talvez atraves
semos momentos difíceis na consolidação da in
fra-estrutura econômica do Estado. Mas essa é
tarefa com que vamos arcar.

Quanto à afirmativa do nosso Presidente da
OAB de Roraima de que ainda não houve mani
festação daquela entidade sobre o assunto, gosta
ria de lembra-lhe que na legislatura passada, sob
a presidência do Dr. Esmone Saraiva Granjeiro,
aquela Seccional se pronunciou favoravelmente
à transformação do Território em Estado. Referido
Presidente nos enviou documento da OAB- Ro
raima que foi,inclusive, através de um meu reque
rimento, transcrito nos Anais da Câmara dos De
putados Tal documento representava, pelo me
nos naquela época, o pensamento da classe dos
advogados do Território a respeito dessa transfor
mação. Acho, portanto, que nesse momento, in
clusive, como foi frisado também pelo Prefeito
de Boa VIsta, em que partidos diferentes PMDB,
PTB e Frente Uberal- do Território convergem
para o objetivo comum da transformação de
Roraima em Estado, os nobres Constituintes, e
em especial o nosso querido Relator, haverão de
entender que não são apenas interesses peque
nos, pessoais, que estão movendo essas forças
todas nesse sentido. Muito maior que tudo isso
é a responsabilidade que temos não só com o
passado e com o presente daquela terra, mas
muito mais com o futuro dos nossos filhos e dos
nossos netos, que hão de conduzir aquele povo
para melhores dias.

Portanto, quero cumprimentar os dois confe
rencistas e parabenizá-los pelas exposições. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o Presidente da OAB de Roraima, Wed
ner Moreira Cavalcante.

O SR. WEDNER MOREIRA CAVALCANTE
Sr. Presidente, Srs. Constituintes e demais presen
tes, gostaríamos de deixar bem claro que, quando
sugerimos no mínimo a possibilidade de eleições
diretas para o Govemo dos Terntóríos, voltamos
unicamente para que a democracia chegue na
sua plenitude àquelas áreas e que acabem, de
uma vez por todas, essas nomeações temporárias
de seus govemantes.

Queremos deixar bem claro também que so
mos totalmente favoráveis à criação dos novos
Estados. Entretanto, parece-nos que existem
grandes possibilidades de haver eleição direta pa
ra Govemador do Distrito Federal, concomitan
temente com a possibilidade de uma Assembléia.
Para nós, roraimenses, isso já seria um grande
avanço. Na pior das hipóteses, que venha no bojo
desta Constituinte o direito de elegermos direta
mente o Governador do Território de Roraima.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Prefeito de Boa Vista,
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Sr. Presidente da OAB-Seccional de Roraima, Srs.
Constituintes, ao começar minha exposição eu
gostaria de, inicialmente, congratular-me com o
Prefeito de BoaVista,Silvio Leite, do PMDB,pelas
colocações precisas, realistas, racionais, da pro
blemática do Território, sem ufanismos, mas com
o conhecimento do cotidiano daquela terra onde
ele, há dezessete anos, moureja e onde constituiu
família, numa vivência contínua e permanente até
com os estamentos mais humildes da sua popula
ção. Ele realmente tem numerosas antenas sensí
veis para captar as aspirações do povo do Terri
tório, mormente daqueles mais carentes.

O nosso Presidente da OAB também fez colo
cações respeitáveis e quero me congratular com
S. S' pela seriedade com que colocou seus pontos
de vista. Permita-me, todavia, fazer um reparo
quando deu ênfase às eleições diretas para Gover
nador do Território e para Presidente da Assem
bléia do Distrito Federal. Eu gostaria de lembrar
a S. S' que tão importante quanto isso também
é a justiça plural no Território.

Este é o ponto que mais machuca e angustia
a sociedade, porque S. S' sabe, como técnico,
que o direito à Justiça é fator de díscípline.social
por excelência. Não adianta encher as ruas de
policiais e a cidade de detetives. Enquanto não
tivermos juízes para administrar a Justiça, o nível
de disciplina social se exaure em que pese o gran
,denúmero de policiais. De maneira que é muito
importante oEstado, justamente para se implan
tIIr na capital do antigo Território seus tribunais,
a JUlItiça plural, que, conhecendo os cidadãos,
aglIizarão o processo da administração e da Justi
ça, para se evitar o que hoje ocorre: vinte a trinta
homens recolhidos à penitenciária com prisão
preventiva decretada pelo juiz. Ocorre que, se eles
não tiverem recursos, como mandarão um advo
gado a Brasília para aqui permanecer dez a trinta
dias, ou até mais, hospedado em hotéis, além
das despesas de transporte? O Tribunal pede in
forrneçôes aoJuiz de Boa VISta. Tudo isso demora
e burocratiza a administração da Justiça. Sabe
S. S' que a Justiça já é morosa, mesmo quando
os juízes monocráticos e plurais são contíguos,
quanto mais quando estão distantes mais de cin
co mil quilômetros. Então é também importante
para o Estado tudo isso. Até farei uma consíde
raçao sobre a tese dos distritos federais propostos
pelo ...(Soa a campainha): Eu mal comecei, Sr.
Presidente. Peço um pouco de liberalidade para
um Constituinte de outra Subcomissão, que tem
vindo aqui para aprender mais alguma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Peço
que V. Ex' considere o aspecto regimental, mas
a Presidência lhe concede tempo para que con
clua o seu discurso.

O SR. CONSTIfCHNTE OTTOMAR PINTO 
Obrigado pela liberalidade, Sr. Presidente. Então,
com relação aos distritos federais, entendi a preo
cupação do Constituinte Ruben Figueiró. É para
que tenham tudo que o Estado tem, mais a man
tença, o dinheiro pelo horário ou erário? Público.
Isso é ótimo.

Agora é muito mais dificil vender a transfor
mação em Estado do que em distritos federais.
É muito mais difícil por causa da novidade da
iniciativa, pelo inusitado do instituto do Distrito
Federal plural 'dentro do Estado-Nação. De ma
neira que é esta a CClIlIideração. Se isso pudesse

ser aprovado - "Hosana nas alturas" - teríamos
tudo, toda autonomia, e ainda dinheiro para ivestir
bem, assim a certeza de que os funcionários fica
riam per ornnia secula seculonun recebendo
os seus proventos e salários do Governo Federal.
Para encerrar, queria apenas focalizar em flashes:
os governos atuais são pro tempere, não podem
se programar porque não depende deles sua con
tinuidade no tempo. É difícil, isso os manietas,
e sentimos isso, nosso querido amigo Anníbal
Barcellos, eu e o atual governador que aqui colo
cou a questão. Ficamos realmente em situação
difícilporque não se pode programar nada. Com
a fiscalização da Assembléia Legislativa haverá
uma participação maior no processo decisório.
Então, problemas como aqueles que alegamos
pela manhã sobre a dragagem de um rio arenoso,
esses recursos, em tomo de quarenta, cinquenta
ou sessenta milhões de cruzados talvez otimizas
sem a relação custo-benefício, pois é esta a preo
cupação do setor público e não o custo-Iucro.
Então o custo-benefício seria mais aho se o inves
tisse em estradas, na conservação e renovação
se suas pontes de madeira, na transformação des
sas pontes, etc. Bastaria que duas ou três fossem
transformadas em pontes de concreto, que se
riam definitivas e permanentes; a melhoria de até
duas balsas de travessia, e tudo mais. Enfim, com
a Assembléia Legislativa,o governador não toma
ria decisões solitárias. Suas decisões seriam soli
dárias com a Assembléia Legislativa. Isto dá res
ponsabilidade e participação muito maiores à co
munidade nas soluções que decidirão sobre seu
bem-estar e seu progresso. Mais uma razão a
favor do Estado. A submissão à burocracia do
Minter, que o governador mencionou com bas
tante propriedade, é realmente um processo que
acanha, que humilha e prejudica a ação governa
mental. O Minter não tem condições, com a sua
estrutura, sequer de administrar seu quadro de
pessoal, quanto mais de se envolver na adminis
tração de Unidades da Federação, como os Terri
tórios, que são quase Estados, com uma pletora
de problemas que a cada dia aumentam e se
modificam. Além do mais há os problemas indige
nas. Com um governador e uma Assembléia Le
gislativa, ambos solidários e eleitos pelo povo,
como representantes do povo soberano, essa As
sembléia e esse governador terão muito maior
carga de autoridade para se posicionarem inflexi
velmente a respeito daquilo que é a melhor solu
ção para a sociedade dos Territórios, e não fica
rem curvados e submissos a imposições, temero
sos de críticas, ou de áreas de atrito na estrutura
do Minter. Ainda mais, Sr. Presidente, Sr. Relator
e Srs. Constituintes, trinta por cento do Território
de Roraima, onde estão os jazimentos minerais
mais ricos, estão nas mãos de multinacionais.
Quarenta por cento da área de Rondônia, justa
mente aquela onde estão os seus jazimentos mi
nerais mais ricos, são hoje concessões de multi
nacionais, como Sarna, A1can,Anglo América, e
tantas outras. Cinqüenta e dois porcento do Ama
pá, aqui representado pelo Constituinte Anníbal
Barcellos, estão nas mãos de multinacionais. E
por que issolICoreceu? Porque essas decisões
foram tomadas ao arrepio da crítica e do debate
da sociedade dessa. áreas territoriais brasileiras.
Se isso tivesse que ser decidido com a audiência
do governador, da Astembléia Legislativa e das
sociedades de classe dessas Unidades, evidente
mente essa líberWldlde pemiciosa e prejudicial

aos interesses do povo brasileiro não teria ocor
rido.

Encerro, Sr. Presidente, fazendo questão de fri
zar a vantagem do'problema do comércio de fron
teira, que foi focalizado aqui pelo Prefeito SíMo
Leite. Esse comércio está sendo tolhido no seu
progresso e benefício aos dois lados - porque
a Venezuela também compraria de Roraima a car
ne bovina, frutas, cereais e grãos que lá são produ
zidos - por uma Portaria que é mais difícil de
derrubar do que fazer uma alteração na Consti
tuição vigente. Então, são esses os tipos de entra
ves que fazem com que as classes políticas, as
lideranças dos Territórios e o seu povo sintam-se
frustrados e desesperançosos. E essa Constituinte
abre uma nova perspectiva, abre um luzeiro de
esperança para os brasileiros de segunda classe,
de segunda categoria que vivem em Roraima e
no Amapá. Eles esperam e confiam em que os
representantes do povo nesta Casa ao elaborar
a Constituição que dizem será a cara do Brasil,
que pelo menos nos seus dedos mínimos, que
são os territórios, apareçam configurados seus
interesses mais legítimos. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a colaboração de V. Ex' Passo a palavra
ao Dr. Wedner Moreira Cavalcante, Presidente da
OAB.

O SR. WEDNER MOREIRA CAVALCANTE 
Sr. Presidente; Deputado Ottomar de Sousa Pinto,
apenas relembrando, gostaríamos de deixar bem
claro que existem Municípios no interior do Esta
do do Pará com vinte mil habitantes e com mais
de três Varas. Àsvezes, quatro, cinco Varas criml·
nais e cíveis,

Hoje em Roraima temos uma população supe
rior a cem mil habitantes e continuamos com
apenas três Varas.

Estamos pleiteando um projeto de lei que au
mente para os Territórios Federais dezessete Va
ras, criando novamente a figura do juiz substituto.
Estamos acompanhando esse projeto no Minis
tério da Justiça, no Departamento de Assuntos
Judiciários. A OAB tem procurado -físcalízar, de
toda forma, a ordem juridica de Roraima. No dia
a-dia, estamos com os nossos juízes, quase todos
muito problemáticos. Por isso é que o nosso dese
jo de que Roraima passe aEstado é muito grande.

Voltamos àquela premissa de que, na pior das
hipóteses, tenhamos um governador eleito, para
que, num prazo fixado no mínimo em dois anos,
possa criar o Tribunal de Contas e o Tribunal
de Justiça do futuro Estado de Roraima.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Passo
a palavra ao Prefeito, Dr.SílvioSebastião de Castro
Leite.

O SR. SfLVIO SEBASTIÃO DE CASTRO LEITE
- Desejo apenas que os Constituintes entendam
que eu ia fazer uma observação em relação a
uma: colocação feita pelo expositor, no que diz
respeito ao número de habitantes de Boa Vista.

Consultei o Presidente e não posso fazê-Ia.Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Chagas Duarte.

O SR. CONSTIfCHNTE CHAGAS DUARTE
Sr. Presidente, Sr. Prefeito Municipal de BoaVista,
Dr. Silvio Leite, Presidente da OAB, Dr. Wedner
Moreira Cavalcante, Sr. Relator, Dr. Sigmaringa
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Seixas, S....e Srs. Constituintes. Parabenizo os Srs.
S~vio Leite e Wedner Cavalcante pela exposição
feita, pelos argumentos apresentados, favoráveis
à passagem do território a Estado. Todos os argu
mentos, que eu diria aqui quase esgotados, são
favoráveis à criação do Estado de Roraima.

Sr. Presidente, queremos aqui apenas robus
tece~a idéia do nobre Constituinte Felipe Mendes,
do Piaui, quando fala da necessidade da manifes
tação do povo de Roraima quanto à criação do
nosso Estado. E verdade. Acho que, através dos
partidos, secção de Roraima, que são sem dúvida
os catalisadores da opinião pública, através das
associações de classe também, deve haver mani
festação nesse sentido, como células vivas da so
.ciedade e do próprio povo diretamente, embora
tenhamos procuração para falar em nome do po
vo de Roraima.

Seria interessante, companheiros, para que fos
se fortalecida aqui a nossa idéia, robustecida essa
nossa posição, que o povo de Roraima se mani
festasse. Creio que poderá fazê-lo através de co
mitê pró-Estado de Roraima, agora. É apenas
uma sugestão. Deixaria para o prefeito - permi
ta-me - homem eleito por aquele povo, a criação
desse comitê. E também para o Presidente da
OAB. embora o órgão ainda não tenha se mani
festado. Mas poderão fazer perfeitamente uma
mobilização do povo nesse sentido, com telegra
mas e telex para a Comissão de Organização do
Estado, para a nossa Subcomissão, para os Presi
dentes, a fim de que realmente os Constituintes
ouvissem a manifestação do povo com relação
ao desejo ardente de ser Estado.

Era o que tínhamos a manifestar e no mais
o nosso prazer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Prefeito Silvio Leite.

O SR. SfLVlOSEBASTIÃO DE CASTRO LEITE
- SI'. Presidente, Sr. Relator, Srs, Constituintes,
entendo que a idéia do Constituinte Chagas Duar
te. é ~I~mente viável. Uma idéia com a qual, a
prmopio, concordo totalmente, porque acho que
desse modo nós já estamos sensibilizados em
relação à transformação do Território em Estado.
Mas falta ainda transmitir ao nosso povo do Terri
tório de Roraima aquilo que sentimos e aquilo
que precisamos fazer. Acato totalmente a idéia
e o meu Município está à disposição de todos
n?s, para darmos início, de imediato, a esses dis
tritos, se for o caso, ou qualquer uma outra coisa
que <I venha fazer com que o povo entenda ser
ele também árbitro da transformação do Território
Federal em Estado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não ha
vendo .mais Constituintes inscritos para o debate,
gostana de agradecer o Prefeito Silvio Leite, de
Boa Vista, uma cidade com mais de duzentos
mil habitantes, e ao Presidente de Roraima...

O :5R. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANlil- São duzentos mil habitantes no Estado
e cento e vinte na cidade.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Colhi
informações do próprio Prefeito. Então são duzen
tos mil habitantes no Estado e cento e vinte na
cidade. Agradeço também ao Presidente da OAB
de Roraima, entidade que congrega duzentos ad
vogados na cidade.

Na verdade não houve aqui um debate com
relação à necessidade, ao interesse ou' não de
se criar o Estado de Roraima. Mas há pratica
mente um consenso, uma orientação no mesmo
sentido.

Como esgotamos praticamente as audiências
externas com relação ao território de Roraima,
gostaria de mencionar aqui algumas conclusões
que pude apreender de tudo o que ouvi.

Na verdade, parece-me que se estabeleceu um
impasse técnico. O Território de Roraima não se
desenvolve porque não lhe são oferecidas condi
ções para que possa, dentro da sua limitada auto
nomia, ou quase nenhuma autonomia, desenvol
ver sua capacidade. Por outro lado, essa capaci
dade se encontra limitada, exatamente porque
funciona, na verdade, dirigida como se fosse uma
autarquia. Então, temos um confronto de posi
ções que limitam a possibilidade de o Território
de Roraima atingir aquelas condições estabele
cidas em lei, para que ele possa se transformar
em Estado.

Na verdade, como a Assembléia Nacional
Constituinte é uma entidade inovadora, tenho cer
teza de que os Srs. Constituintes já formaram
suas opiniões e seguramente vão traduzir o desejo
da população daquele Território quase Estado.

Por outro lado, queremos agradecer a todos
os Constituintes que desta reunião participaram,
com um debate muitas vezes acalorado, mas todo
ele com o objetivo de fazer desta terra um País
maior e melhor, para que possamos dar à nossa
população aquilo que ela espera de nós, ou seja,
servir à nossa Pátria.

Está encerrada esta sessão, não sem antes lem
brar que amanhã, às 9:30 h, teremos uma palestra
do DI'.Osny Duarte Pereira. Foi cancelada a pales
tra do DI'. José Saulo Ramos, em virtude de pro
blemas havidos na Consultoria, que o impedem
de comparecer a esta Subcomissão. E às 17:00
h teremos a presença do ProfessorJosaphat Mari
nho, um constitucionalista conhecido, e ainda a
do DI'.Jorge Nova da Costa, Governador do Ama
pá.

Está encerrada a sessão. Muito obrigado a to
dos.

Ata da 11' Reunião Ordinária,
ReaUzada em 5-5-87

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
trinta e nove minutos, na Sala "B1" - Anexo
11 da Câmara dos Deputados reuniu-se a Subco
missão da União, Distrito Federal e Territórios
sob a presidência do Senhor Constituinte .Jofran
Frejat, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Meira Filho, Ruben Figueiró, Sigmaringa Sei
xas, Annibal Barcellos, Chagas Duarte, Felipe
Mendes, :rancisco .Carneiro, Geovani Borges,
Marluce Pinto, Mozarildo Cavalcanti, VilsonSouza,
Wagner Lago, Ronan Tito. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e passou à leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada por unanimidade. A
seguir, deu-se início ao Expediente que constou
da seguinte leitura: Correspondência recebida: a)
Ofício n° SGC/152187, de 27-4-87, do Sr. Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte enca
minhando a Sugestão rr 909. (Recebido ~a Co
missão em 4-5-87). Findo o Expediente, o Senhor

Presidente deu início à Audiênca Pública, passan
do a palavra ao DI'. Osny Duarte Pereira, que foi
inquirido pelos Srs. Constituintes Marluce Pinto,
Felipe Mendes e Vilson Souza. O inteiro teor dos
trabalhos será publicado, após a tradução das
notas taquigráficas e o competente registro datilo
gráfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, às doze horas, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada dia cinco de maio, às dezessete horas, para
Audiência Pública com a presença do Professor
Josaphat Marinho e do DI'.Jorge Nova da Costa,
Governador do Amapá. E, para constar, eu, Antô
nio Fernando Borges Manzan, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Jofran Frejat, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da ata)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Hoje
teremos, dentro da seqüência de audiências públi
cas, a exposição do DI'. Osny Duarte Pereira, que
dispensa apresentações. Convido S. S· para com
por a Mesa. Fazer a apresentação do DI'. Osny
Duarte Pereira é realmente dispensável, repito. To
dos o conhecem e sabem-no um homem cujos
méritos e cuja fama já ultrapassaram os limites
das nossas fronteiras. De forma que, para não
retardarmos aos nossos Constituintes o prazer de
serem brindados com palavras de tão ilustre per
sonalidade, passamos diretamente a palavra ao
nosso convidado, DI'.Osny Duarte Pereira.

Lembro aos Srs. Constituintes que o expositor
tem vinte minutos para fazer a sua exposição;
os Srs, Constituintes terão três minutos para apre
sentar suas questões, o Relator terá cinco minutos
e o expositor terá três minutos para responder
a cada questão dos Srs, Constituintes.

O SR. OSNY DUARTE PEREIRA - Exms Sr.
Presidente desta Subcomissão, Exm" Sr. Relator
e ?emais membros da Mesa, Srs. Constituintes,
minhas senhoras e meus senhores, fiquei muito
honrado em ser convidado para depor nesta Sub
comissão onde se lançam as bases de nova estru
turação constitucional para deter o desequilíbrio
federativo da Nação. Evidentemente, não seria
eu quem deveria encontrar-se aqui, trazendo con
tribuições válidas, tantos são os homens públicos,
no campo do Direito Constitucional, que propor
cionariam o que esta Subcomissão, na realidade,
procura, neste afã patriótico de bem dotar nossa
Pátria de instituições que permitam maior pro
gresso integrado e maior justiça social. Agradeço
a generosidade.

Talvez nada de novo saberei informar. Entre
tanto, com muito empenho, esforçar-me-ei para
colocar diante de V.Ex" as observações hauridas
em mais de meio século de participação na luta
que todos empreendemos por um Estado mais
democrático e mais justo.

Fiz, na Subcomissão dos Estados, algumas
considerações que valem igualmente para esta
e que me permito repetir. Somos, desde o desco
brimento, um povo periférico na ordem interna
cional. Embora nomínalrnente um País soberano
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desde 1822, temos sido colônia portuguesa, britâ
nica e, por último, até norte-americana. Destes
últimos, através de uma dívida extema que con
traímos para benefícios que não chegaram à
maioria do povo e que, em grande parte, devem
estar em bancos no exterior. Pagamos, no ano
passado, um bilhão de dólares mensalmente, que
equivaleriam a cento e trinta e três mil toneladas
de feijão ou duzentos milhões de litros de leite
por dia. Dizíamos que os benefícios dessa divida
não chegaram à maioria do povo porque, no mes
mo ano, mais de trezentos mil crianças morreram
de fome; 67,4% dos assalariados ganharam até
dois salários mínimos, e 29,3% até um salário
mínimo, segundo a Pesquisa Nacional por Amos
tragem e Domicilio - PNDA,do IBGE.

Neste panorama geral de miséria, a maior carga
de sacrifícios incide sobre o Norte e o Nordeste,
onde 54% da população recebem um e meio
salário mínimo ou menos, quando a média nacio
nal é de 29%; abriga vinte e dois milhões de anal
fabetos; 80% não se alimentam suficientemente;
80% das casas não participam da rede de esgotos
e, além de tudo isso, metade da população aufere
89% da renda, enquanto que a outra metade deve
contentar-se com os 11% restantes do bolo, co
mo relata o economista LuizOtávio de MeloCaval
canti, e pode-se ver em matéria do Jornal do
Brasll do dia 25 de julho de 1986. E continuamos
nesse plano inclinado para baixo, pois o salário
mínimo, em 10 de maio de 1984, correspondia
a sessenta e cinco dólares; e em 10de maio de
1986, havia descido para cinqüenta e cinco dóla
res, e agora se encontra em tomo de quarenta
dólares, um dos mais baixos do mundo.

Em uma Nação marcada pela pobreza e amea
çada pelo desespero dos marginalizados, a admi
nistração pública deve caracterizar-se pela credi
bilidade e pela participação e pautar-se sempre
pela austeridade e moralidade - é o que está
escrito no programa da Aliança Democrática.

Com esses pressupostos, a Assembléia Nacio
nal Constituinte terá de montar uma nova estru
tura da União, dos Estados e Municípios.

Esses desníveis que acabamos de observar nas
estatísticas devem ser reduzidos de modo a que
os bolsões de miséria absoluta, mancha vergo
nhosa de uma Nação que se apresenta como
a oitava economia do mundo, sejam eliminados
para sempre. As medidas fundamentais são ainda
de ordem capitalista. Primeiro eliminar a ação no
civa dos monopólios intemacionais, que levaram
todo o Terceiro Mundo a esta situação. Para isso
deveríamos, a meu ver, criar instrumentos válidos
de defesa das indústrias, da agricultura e da pe
cuária nacionais contra a espoliação intemacional
e nacional dos grandes bancos, que sugam para
sitariamente o resultado do trabalho produtivo.

O depoimento do industrial Mário Amato na
Subcomissão da Ordem Econômica revelou a
imaturidade que ainda persiste na grande burgue
sia nacional. Ele invocou o fllósofo Laotsé, funda
dor do Taoísmo, que viveu quatro séculos antes
de Cristo, e repetiu que suas prédiças seriam váli
das para os nossos dias. Perguntado sobre a con
veniência de disciplinar o capital estrangeiro, afir
mou que isso não cabia numa economia de mer
cado. Não leu, sem dúvida, os livrosde AikoMorita
e de Lee Lacocca, que são best-sellers nacionais.

A segunda medida que me parece importante
é a reforma agrária, porque, ajudando a produção

nacional a ampliar o mercado intemo, susta o
êxodo para a formação 'de cinturões de miséria
e de criminalidade em tomo das cidades. Tais
medidas reclamam a descentralização adminis
trativa, e principiam ai as tarefas desta Subco
missão. Como salientava inicialmente, sempre so
fremos a influência de um comando extemo. As
capitanias dividiram-nos em fatias isolados como
se fôssemos países. Comunicávamo-nos com a
Corte, porém não entre nós. Isso visava a enfra
quecer-nos. Desde a Inconfidência, em 1792, até
o movimento de 1932, mais de trinta rebeliões
ocorreram, e em todas havia uma constante: o
isolamento e o caráter utópico de todas elas, o
que demonstra a eficácia do método de dividir
para governar. Não obstante a tentativa de estabe
lecer o regime federativo em 89, atribuindo-se
o nome de República dos Estados Unidos do Bra
sil, em uma preocupação pouco criativa de imitar
a confederação norte-americana, na prática sem
pre foi insignificante o caminho para a descentra
lização. Nisto tudo ocorreu um aspecto positivo:
preservou-se a unidade nacional. O mal consistiu
na facilidade que isto representou para o coman
te da República, estava controlado todo o vasto
território nacional.

O comando norte-americano sobre nossa eco
nomia, a partir de 1964, não se contentava com
o exercício totalitário do poder: mudaram até o
nome, República do Brasil, e depois, em uma
concessão do rótulo, passou a República Fede
rativa do Brasil.

Na Constituição em vigor, os Govemadores fi
caram reduzidos à condição de burocratas em
que a divergência possibilita aplicar-se sanções
extremamente eficazes. A crescente democrati
zação veio acompanhada de medidas superficiais
de afrouxamento das rédeas federais, e aqui esta
mos reunidos para aumentar essa autonomia e
essa descentralização.

A solução ideal iniciar-se-ia por uma redivisão
territorial do Brasil, em que este desequilíbrio po
pulacional e de distribuição do território nacional
não pesasse de maneira tão onerosa e in/lsta
sobre os Estados mais pobres da Federação. I '"Ir
outro lado, ainda sobre os Estados mais pobres,
pesa o ônus da baixa representatividade política
- os Constituintes das regiões mais necessitadas
são, em regra, os mais conservadores, infensos
às reformas e à modernízaçêo das instituições.
O eleitor pobre e abandonado na selva troca seu
voto por gratidão ao favor do candidato que, certa
feita, apenas praticou uma gentileza ou um ato
de caridade. Eleitos, esses candidatos em nada
se sobressaem na luta por aquele pária e apenas
voltam ao mesmo na eleição seguinte para bus
car-lhe o voto. Infortunadamente, esse compor
tamento aparece nas estatísticas e a miséria e
o marasmo prosseguem sai ano, entra ano.

Há, entretanto, que pesar corretamente a des
centralização, nem tão insignificante que afogue
as comunidades periféricas, nem tão exagerada
que represente uma fragmentação e exponha co
munidades indefesas à cobiça intemacional. Há
os exemplos da Itália, das lutas separatistas no
Sul do nosso País e o episódio da Hiléia Ama
zônica.

Penetrando no exame da competência desta
Subcomissão para discriminar os bens da União,
entendo que se deveria estabelecer, no desenrolar
da apreciação das diferentes naturezas de bens,

uma definição dos bens de tal ordem que, nas
Comissões em que se divide todo p trabalho da
Assembléia Constituinte, seja recebido de manei
ra definitiva o pronunciamento desta Subcomis
são sobre as respectivas matérias.

Explico-me melhor: em relação, por exemplo,
à propriedade do subsolo, que se declara perten
cer à União, entendo que, ao estabelecer-se essa
discriminação, se deva fazer, desde logo, uma
conceituação dessa propriedade de tal sorte que
o pensamento desta Subcomissão, em relação
ao que é subsolo e como deve ser utilizado, já
seja, um pensamento definido, para que o subsolo
seja utilizado de maneira a preencher a finalidade
de conservar para a nacionalidade o seu uso, po
rém sem prejudicar os Estados ou os Municípios
a sua' utilização de maneira supletiva ou concor
rente com a utilização federal.

Em relação à fiscalização da produção e do
comércio de material bélico, de armas e explo
sivos, entendo que há a necessidade de uma limi
tação constitucional para refrear corridas arma
mentistas em um País onde 300 mil crianças mor
rem de fome e que começa a ser acusado de
armar plantadores de vegetais entorpecentes e
traficantes de drogas, além de criar problemas
nas relações intemacionais.

Em relação à Polícia Federal, parece-me-que
deveria ser estabelecido, desde logo, que o exer
cício desse policiamento não fosse submetido ao
Ministro da Justiça, como é atualmente, porém
articulado e submetido ao Poder Judiciário, para
que não ocorram irregularidades, os abusos que
freqüentemente sucedem, em detrimento da au
tonomia dos Estados, em detrimento dos interes
ses da Justiça, pelo poder que é utiliza~o pelo
Ministro da Justiça ao manejar os recursos e a
atuação da Polícia Federal.

A fiscalização de operações de crédito e de
seguros deveriam ser limitadas explicitamente, já
nesta Subcomissão, a brasileiros com capital bra
sileiro, exceto quanto aos bancos de depósitos,
que, a meu ver, deveriam ficar reservados ao Po
der Público Federal, Estadual e Municipal.

Quanto ao planejamento de desenvolvimento
nacional, entendo que não se pode pensar nele
sem a participação expressa dos Estados e dos
Municípios interessados.

A defesa permanente contra as calamidades
pela União em caráter supletivo é matéria que,
nas Constituições e no Projeto Afonso Arinos, está
delimitada à União. Com isso, há distorções e
assistência inadequada nos casos de calamida
des, nos casos de secas, nos casos de inundações
e nos casos de utilização predatória, como ocorre
hoje praticamente em todo o País. Era necessário
que essa competência não fosse da União, mas,
sim, preliminarmente, dos Municípios,porque são
estes, sobretudo, juntamente com suas popula
ções, as vitimas imediatas dos descalabros decor
rentes das secas e das inundações, as quais por
sua vez, derivam do uso irregular da terra, do
uso irregular das florestas, dos desmatamentos
nas cabeceiras dos rios, toda uma forma de depre
dação que se realiza nos Municípios. Reservada
essa competência à União, e esta não compare
cendo, porque o território é imenso e não háservi
ços de fiscalização federal, os Municípios ficam
impossibilitados de exercer uma ação eficaz e di
reta nos casos de calamidades.

Há ainda os casos de poluição nos Municípios.
Como todos sabem, Cubatão, Belo Horizonte e.
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ootres cidades sofreram sempre os horrores de
uma poluição que atinge, mata e deforma as
crianças. Essa poluição permaneceu sempre im
possível de ser controlada ou extinta, porque a
competência foirecolhida para a União e os donos
das fábricas, das indústrias, os que detêm o poder
econômico, podiam conseguir no Planalto que
nada se fizesse contra eles, que permaneciam
sem tomar as medidas adequadas para impedir
essa poluição. Estes serviços, a meu ver, devem
ser concedidos aos municípios, e a União e os
Estados ficam com a obrigação de fornecer os
recursos, que devem ser utilizados em confor
midade com os interesses que estão menciona
dos em primeiro lugar aos municípios.

A exploração de serviços de telecomunicações
e de eletricidade deveriam ser realizados direta
mente ou por concessão de empresas estatais,
ressalvados hidrelétricas de interesse estritamente
dos distritos municipais, caso em que poderiam
as empresas ser de capital privado.

Nél competência da União está reservado o di
reito de legislar sobre o processo. Entendo que
se deveria permitir a legislação supletiva estadual
e municipal, quando houver peculiaridades locais
em conflito com a lei federal e para adequação
a essas condições. É um absurdo que se faça
um Código de Processo Penal para todo o País,
quando as peculiaridades da Amazônia e as cir
cunstâncias especiais do interior de muitos Esta
dos estão de tal forma em conflito que as dispo
sições processuais não podem ser cumpridas.

O direito de mineração. Essa permissão está
admitida no parágrafo único do art. 72 do Ante
projeto Afonso Arinos. A meu ver, deve subsistir.
Nos demais casos, o Anteprojeto da Comisssão
não precisa de retoques em matéria de compe
tência em relação à mineração.

Um outro ponto que me parece importante é
o da federalização da Justiça, no que se refere
à manutençâo e democratização do Poder Judi
cíárío. Uma das falhas mais gritantes da indepen
dência dos juízes é a subordinação a que eles
estão sujeitos pelo sistema atual, em que a manu
tenção da Justiça fica a cargo dos Estados. E
sou testemunha das dificuldades e dos processos
utílízados por Govemadores para, por essa ma
neira, controlarem a Justiça Estadual e os juizados
de comarcas. Entendo que essa deveria ser uma
tarefa federal. Deveria haver um poder acima dos
Estados que fornecesse os recursos, e o Judiciário
autonomamente, utilizariaestes recursos de mo
do que nunca fosse necessário a um juiz, ou a
um desembargador, ir ao Palácio do Governo do
Estado para mendigar uma melhor situação para
a magistratura. E não fosse possível as oligarquias
locais servirem-se desse poder econômico para
pressionar a reduzir a independência do Poder
Judiciário.

Em relação aos impostos, há preocupação de
dívíd« a arrecadação em percentuais que são atri
buídos aos Estados e Municípios. Se persistir o
atual sistema de arrecadação, significará que a
descentralízaçâo será um mito, porque se é a
Llníâo quem arrecada e é ela quem vai entregar
aos Estados e aos Municípios os percentuais, ja
mais vai acabar essa prática lamentável de Gover
nadores e Prefeitos virem a Brasília ou consti
tuírem empresas de despachantes para obter dos
burocratas o levantamento das importâncias que
toearn às suas unidades. Era preciso que a arreca
dação atribuída a um órgão independente, de que

participassem a União, os Estados e os Municí
pios, livre da interferência do poder federal, para
que, em igualdade de condições, esse organismo
fizesse a arrecadação e, desde logo, a distribuição,
sem qualquer interferência decorrente dessa su
bordinação e dessa eliminação do poder dos Es
tados e dos Municípios no uso dos recursos que
lhes cabem.

Haveria outros pontos a debater, porém eu me
reservo para na ocasião de responder às pergun
tas porventura feitas para completar o meu racio
cínio, se é que ele pode ser útil na elaboração
do trabalho que corresponde a essa Subcomis
são.

Agradeço a oportunidade de comunicar-me
com V. Ex" e faço votos que esta Subcomissão,
pela importãncia que tem na elaboração da Carta
do nosso País, pela distribuição de poderes que
é de sua competência, possa efetivamente dar
ao nosso Brasil, de uma vez por todas, uma Carta
democrática e justa.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra à Constituinte Marluce Pinto.

A SRA.MARLUCE PINTO- Sr. Presidente, Sr.
Relator, Sr. Vice-Presidente, Dr. Osny, meus no
bres Constituintes, a exposição de V.S' foi extre
mamente válida, até mesmo para assuntos que
não são da competência da nossa Subcomissão,
como, por exemplo, da reforma agrária. Mas, pejo
que sabemos, o nosso Relator tem acesso às ou
tras Subcomissões, e há de levar aos outros Rela
tores as opiniões aqui expendidas.

V.S' levantou três assuntos e nos mostrou os
problemas que realmente nos preocupam.

O primeiro deles é o salário mínimo. Até já
me referi nesta Subcomissão sobre esse desnível
existente em nosso País. Poderia ser motivo de
orgulho para os brasileiros o fato de hoje sermos
a oitava economia mundial. Mas, ao contrário,
não podemos disso orgulhar-nos, porque, em
compensação, a maior parte do nosso povo tem
a vida social dos africanos. Então, não é digno
de louvor termos atingido esse grau na economia
mundial. E ainda mais com essa dívida extema...
Sabemos que o crescimento do nosso País não
se deu através de recursos próprios, pela explo
ração de suas riquezas naturais, mas com o di
nheiro importado, que hoje estamos pagando
com a fome do povo.

Então, Sr. Relator, é preciso que a Comissão
competente faça constar nesta nova Carta um
determinado valor básico para o salário mínimo.
Como nosso expositor referiu há pouco, em 1984,
quando o nosso povo já reclamava da fome, o
salário mínimo representava 65 dólares, e hoje
corresponde a cerca de 40 dólares. Não há qual
quer possibilidade de, com 1.641 cruzados, um
chefe de família arcar sequer com a primeira ali
mentação para os seus filhos Já não me refiro
a uma alimentação condigna, mas à primeira,
enquanto tantos vivem com tanto luxo, desperdi
çando o dinheiro do povo.

Também, nobre Constituínte Sigmaringa Sei
xas, como Constituinte e representante de uma
região tão carente, vejo necessidade de uma lei
proibindo gastos nas eleições. A maior divida dos
Estados é feita na época das eleições. Dinheiro
que deveria ser empregado em escolas e em es
tradas, para minimizar as carências do nosso po
vo, é desperdiçado na compra de votos. Isso onera

demais os cofres públicos, porque quase todo
ano enfrentamos um pleito eleitoral.Se nós, politi
cos, não dermos o exemplo, como vai ficar a
Nação?

O segundo ponto é a reforma agrária. Cada
Estado deveria apresentar um percentual das
áreas improdutivas, destinadas à doação ou ven
da, de acordo com a renda dos que tivessem
necessidade de um lote para fazer a sua casa,
antes que fossem vendidas, às vezes até por pre
ços irrisórios, a grupos econômicos, que, muitas
vezes, vêm de outros Estados para regiões onde
os pobres não têm sequer um lugar para fazer
a sua casa. A reforma agrária não deve ficar só
a nível de Ministério. Não é desconsiderando o
Ministro, não, absolutamente - mas há tantos
problemas - e o nosso expositor os mencionou
- o nosso Pais é tão grande que por mais boa
vontade que os Ministros tenham em fazer um
bom trabalho, às vezes até pela falta de conheci
mento das carências das reqiões, eles nada con
seguem. É isso o que vejo lá no meu território:
oito ou dez pessoas morando num quartinho, a
ponto de serem despejadas, porque não têm o
dinheiro para pagar o aluguel, quando há tanta
terra improdutiva e desocupada. Isso é uma coisa
bastante preocupante. O terceiro ponto é sobre
o Poder Judiciário. Realmente, o Poder Judiciário
é de grande importãncia - não quero dizer que
seja mais do que os outros. Apesar de tantas ino
vações propostas na Constituinte, não vemos ne
nhum político nem o povo manifestar-se para que
os membros do Poder Judiciário sejam escolhi
dos através do voto, exatamente porque todos
sabem da sua responsabilidade. Então, já que
esses homens são os responsáveis pela adminis
tração da Justiça em nosso pais, eles não deve
riam ficar na dependência dos Govemadores de
Estado. Tem que haver um orçamento específico
para ele, tem de haver dinheiro suficiente para
o Poder Judiciário arcar com a sua responsa
bilidade, para evitar que juízes recebam favores,
com isso muitas vezes causando injustiças ou
deixando certos crimes sem penalidade, porque
têm que atender a um pedido de um político.

Então foimuito boa essa sua advertência; toma
ra que isso conste na Constituição. A partir de
hoje, vou informar-me, junto à Comissão compe
tente e conversar com os seus membros, saber
o andamento desta matéria, a fim de que possa
mos conseguir um orçamento para o Poder Judi
ciário. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a colaboração de V. Ex' Concedo a palavra
ao Constituinte Felipe Mendes.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente, Dr.
Osny, a explanação que V.S' fez bastante ampla
e ao mesmo tempo, bastante curta, em virtude
do período que lhe foi destinado. Então, eu gosta
ria de saber a opinião de V.S' a respeito de dois
tópicos que abordarei a seguir. O primeiro deles
é que estamos precisando redefinir uma socie
dade, a partir dos seus próprios govenantes. Acho
que temos que descentralizar o poder da União
para os Estados e para os Municípios; temos que
descentralizar o poder da esfera do Executivo para
o Legislativo e Judiciário, e temos que descon
centrar o poder do Estado, em benefício da socie
dade. Esta é uma primeira abordagem. Gostaria,
pois, de ouvir a sua opinião a respeito de que
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maneira poderiamos traduzir essa aspiração na
nova Carta Constitucional.

Em segundo lugar, gostaria de também ouvir
a sua opinião a respeito de algumas das questões
que V. S· colocou. Por exemplo: a competência
da União. Quando alguém fala que deve ser esta
ou aquela a competência da União, dos Estados
e dos Municípios,geralmente provoca uma polê
mica, uma discussão, porque cada um tem uma
opinião. Assim, é preciso que a Constituição defi
na a competência da União. Não sou estudioso
do DireitoConstitucional,ou da Teoria do Estado,
apenas um curioso, mas acho que a Constituição,
pelo menos a do Brasil, que temos de fazer mo
dema e para o futuro, deve traduzir determinados
mecanismos, que eu chamaria - utilizando o
termo da contabilidade - de princípio das parti
das dobradas, ou seja, a cada crédito corresponde
um débito, ou vice-versa. Por exemplo, quando
definirmos na Constituição que é da competência
da União, digamos, legislar sobre minas, sobre
o subsolo, deve também constar a obrigação da
União nesta matéria. Quando a legislação deter
mina que é competência da Uniãotratar, digamos,
das inundações, das secas - e isso me toca parti
cularmente, porque sou do Nordeste - é preciso
que ali se encontre o tipo de obrigação que a
União tem. A propósito disso, acho que temos
determinadas peculiaridades e não podemos
avançar tanto na descentralização. Parece-me que
nossa experiência, ao longo da História, não per
mite, ou não permitiria, que entregássemos ao
Municípioa responsabilidade, portanto a compe
tência, para tratar de inundações ou de secas,
eis que, muitas vezes, o fato não se resume à
área de determinado Município, mas envolve o
território de outros Municípios e até de outros
Estados. É o caso também das nascentes de rios.
Quem cuidaria de rios como o São FranCISCo,
do Parnaíba e tantos outros, que banham vários
Estados. São rios federais? Que Estados ou que
Municípios teriam competência, na prática, para
cuidar daquilo que constitui um bem da União,
que seria responsabilidade, em princípioda União,
mas que agora é proposto para ficar a cargo dos
Municípios? Enfim, são as duas colocações que
faço. Gostaria de ouvir sua resposta, dada sua
experiência e seu conhecimento de especialista
do Direito.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o expositor Osny Duarte Pereira.

O SR. OSNY DUARTE PEREIRA - Ilustre
Constituinte, em relação à distribuição dos pode
res, a matéria já está sendo discutida em outras
Comissões. Então, será decidido que atribuições
serão dadas ao Poder Legislativo, para que se
possa definir o regime que se vai seguir, se presi
dencialista, parlamentarista, ou misto, e de que
forma essas atribuições serão discriminadas. Daí
resultará a maior ou menor democratização do
poder e a maior ou menor participação do povo
na administração pública.

Em relação aos Municípiosse incumbirem dos
problemas relacionados com secas e inundações,
há efetivamente matérias nesta área em que esca
pam ou que são superiores à capacidade e à
competência deles. Mas, na maioria dos casos,
as medidas tomadas acabam sendo executadas
e realizadas nos Municípios.

Eu me lembro de que no Govemo Jânio Qua
dros fui convidado para elaborar, com um grupo

de trabalho, um projeto de código florestal,aliás,
é o Código Florestal que está em vigor. Na oca
sião, sentimos que não se podia estabelecer um
código florestalpura e simplesmente determinan
do as medidas necessárias para preservar as flo
restas e manter a sua função hidrogeológica, pois
era necessária uma fiscalização que não poderia
ser realizadapelo Ministério da Agricultura,através
do serviço florestal do Governo Federal. Imaginá
vamos que seria preciso fiscalização com partici
pação do povo. Era preciso que se desse poder
às autoridades estaduais, às autoridades muni
cipais e aos Municípios,aos moradores, para que
eles pudessem participar dessa fiscalizaçãoe rea
lizarum processo criminal rápido e com multas,
das quais os denunciantes pudessem participar,
a fim de que fosse possível, neste caso, fazervaler
a lei florestal e ela não ser o que é atualmente,
uma lei puramente decorativa que não tem tido
utilidade alguma.

Fizemos um capítulo com essas determina
ções. Jânio renunciou, João Goulart mandou o
projeto para o Congresso, porém ele foi engave
tado, porque o poder dado ao povo para fiscalizar
as violações das florestas ia entrar em conflito
com os interesses dos latifundiários, dos fazen
deiros, de todos aqueles que querem ter absoluta
liberdade e não sofrer nenhuma fiscalizaçãosobre
a maneira como utilizamsuas matas.

Esse projeto ficou engavetado. Veio o movi
mento de 64 e o Presidente Casteslo Branco en
viou uma nova mensagem com o mesmo projeto,
porém sem o capítulo da fiscalização. Se V.Ex'"
verificarem nos Anais, vão notar que o projeto
encaminhado pelo Presidente Casteslo Branco é
ipsis UUem o enviado pelo Presidente João Gou
lart e por mim redigido.

De modo que esta é a dificuldade que existe
em relação ao problema ecológico: a fiscalização.
E é impossível exercê-Ia sem dar oportunidade
ao povo que está assistindo às irregularidades,
está assistindo aos crimes que estão sendo come
tidos. O mesmo acontece nas obras feitas em
casos de inundações ou de secas. As verbas não
chegam ao seu destino, porque são desviadas,
são apropriadas já na Capital da República e nin
guém tem possibilidade de reclamar, nem os pre
feitos têm poder de interferir, porque não é a eles
que compete a aplicação desses recursos. Então,
o que é necessário, a meu ver, é a democratização,
é a forma de se poder obrigar a utilizaçãocorreta
desses recursos e a fiscalização,com a predomi
nância do interesse municipal, a primeira vitima
dos crimes ecológicos. Era esta a resposta que
me cumpria dar.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte VilsonSouza.

O SR. CONSmUlNTE VILSON SOUZA - Sr.
Presidente, Sr. Vice-Presidente,eminente Relator,
Dr. Osny Duarte Pereira, sua exposição é tão rica
de dados, e principalmente de temas, que acredito
que poderemos ficar discutindo um dia inteiro
ou horas seguidas sem esgotar as questões levan
tadas. E da sua exposição surgem alguns questio
namentos e algumas colocações. V. Ex'da Consti
tuição de 1891, da introdução do federalismo no
Brasil com a Proclamação da República. Mas, ao
imitarmos de maneira servilo federalismo ameri
cano, nós o fizemos com um grande defeito: sou
bemos copiar os defeitos do federalismo arnerí-

cano, mas não as vantagens das suas instituições.
Mas, ao falarmos nisso, temos de fazer algumas
análises. A primeira é quanto ao próprio nasci
mento do Estado e da sociedade no Brasil e na
América Latina. Enquanto na Europa, o Estado
e as instituições, de uma maneira muito genérica,
não passam de uma sintese do processo histórico
da formação dessas sociedades milenares, e da
mesma forma nos Estados Unidos; enquanto lá
as sociedades anteciparam o Estado - primeiro
nasceram as sociedades que depois criaram as
instituições politicas e fundaram o Estado - no
Brasile na América Latinao processo é completa
mente o inverso. Primeiro nasceu o Estado e de
pois ele foi preenchido com uma sociedade.
Quando, em 1500, os portugueses aportaram na
costa da América do Sul, primeiro veio a Coroa,
que montou aqui unidades bélicas e fortificações,
e depois a sociedade.

Ainda ontem, quando ouvíamos a História de
Roraima e do Amapá, isso ficouclaramente paten
te. Afundação desses Territóriosse deu por fortifi
cações militares,por uma ação militardo Estado,
por seu braço armado, e depois pela sociedade.

Então é uma colocação extremamente curiosa,
valiosíssima a nívelde teoria constitucional,a nível
de sociologia política para informarmos o nosso
trabalho.

Esta é a constatação: no Brasil,o Estado ante
cede à sociedade e, conseqüentemente, a deter
mina, a limita e a sufoca. Enquanto nos Estados
Unidos as instituições vão ser discutidas, deba
tidas no interior da sociedade, no Brai!vai acon
tecer de forma diversa. Diferentemente do que
ocorre na América do Sul, onde a independência
das possessões espanholas fazsurgir diversas Na
ções, a independência do Brasil é feita unitaria
mente.

E quando nós chegamos na República, a Fede
ração não nasce, como nos Estados Unidos, por
uma agregação dos Estados soberanos, que deti·
nham soberania e que no pacto federal renunciam
à sua soberania, transferindo-a para um ente
maior. Não. O Estado unitário,que detém a sobe
rania absoluta, abre mão de uma parcela da sua
soberania para outorgar às antigas Províncias a
condição de Estados com algumas autonomias.
E isso é que marca o federalismo.

Essa a diferença do federalismo brasileiropara
federalismo americano, que nasce da união de
treze colônias que se tomaram independentes,
transformaram-se em países e depois formam
a confederação e a federação. Também é dife
rente do federalismo alemão, em que os principa
dos, que são países independentes, se agregam,
renunciando à sua soberania para integrar um
ente maior. Difere do federalismo australiano, em
que os diversos Estados conservam até hoje a
Constituição que tinham enquanto países inde
pendentes. Então, o federalismo no Brasiljá nasce
viciadopor isso. E a cópia servildo modelo ameri
cano não serve para o Brasil.E passamos a con
viverefetivamente com um Estado centralizado.

Nos Estados Unidos temos a introdução de
um sistema de governo: o presidencialismo. Ele
nasce nos Estados Unidos como uma improvi
sação. Os federalistas americanos vão buscar em
teorias nascidas na Revolução Francesa, em ilu
ministas franceses, como Rousseau e Montes
quíeu, os fundamentos jurldicos para suas institui
ções políticas. De repente, ficam sem a figura



I Maio de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 27 181

do rei da Inglaterra, e a mantêm na Constituição
na pessoa do Presidente da República.Tanto que
nos 2111:igos que se referem à federação, o Presi
dente: da República não tem sequer prevista a
duração de mandato. Muitos advogavam um
mandato vitalicioe o primeiro Presidente dos Es
tados.Unidos, George Washigton, foiquem resol
veu abrir mão do mandato que lhe outorgava
aquela Assembléia Constituinte.

Muitobem, mas há o poder concentrado, cen
tralizador, monocrático e que tende, se não for
controlado, a tomar-se abusivo. E os americanos
buscam nos franceses, principalmente em Mon
tesquíeu, os instrumentos para regular suas insti
tuições. Eles introduzem a célebre forma dos
freios. e dos contrapesos - o poder controlando
e limitando o poder. Então, ao poder central do
Presidente da República, há o contrapoder do
Congresso Nacional. Mas há um outro contra
poder fundamental, dividindoe limitando o poder
do Presidente da República,o poder residual,mas
muito forte, da federação. Então, a própria federa
ção É: uma limitação ao poder central,

Isso no Brasilnão acontecerá, porque tão logo
é prcmulgada a Constituição, uma cópia do mo
deIo americano, temos não uma ação politica e
o exercício do poder feito em benefício e no inte
rior da sociedade, mas uma ação politica entre
o Presidente da República e os Governadores.
O Presidente da República, que detém o poder
central e alguns Governadores passam a dominar
verdedeírarnente o Pais.Torna-se um poder tirãni
co. Nenhum rei, nenhum tirano, nenhum ditador,
em toda a História, teve mais poderes do que
tem qualquer Presidente da República deste Pais.
Só para dar um exemplo concreto: nenhum rei
conseguiu mudar um sistema econômico ou a
moeda como fez o Presidente Sarney, de uma
canelada, por um simples decreto-lei. Trata-se
de um poderaltamente concentrado, ainda decor
rente das mazelas da nossa formação histórica.
A Federação do Brasil leva, então, a esse Estado
unitário, absolutamente centralizador. À medida
que () tempo vai passando, há fatos histórico e
sociológico que se contrapõem. Claro que o exer
cicio do poder deve ser feito para ele ser demo
crátic:o, descentralizado, porque se democracia
é fiscalização e participação do cidadão no pro
cesso decisório e no processo de governo, essa
partic:ipaçãoe fiscalizaçãosó se tomam possíveis
quando o poder é exercido na base. Como o cida
dão vai controlar, fiscalizar e participar do poder
exercido a nível central, na Presidência da Repú
blica - como muito bem disseram V. S' e o
Constituinte Felipe Mendes - ou do planejamen
to nacional? Como que ele vaiparticipar do plane
jamento? Como que os assuntos de Roraima e
do Amapá, de Mato Grosso e de Rondônia serão
decididos pela sua população, se o plano é feito
aqui de forma exotérica, num departamento, pelo
poder? Então, há necessidade de descentralizar
para que haja efetivaparticipação. Isso é sinônimo
de democracia.

Mas ao mesmo tempo com que reclamamos
a desconcentração, a descentralização politica
conseqüentemente o fortalecimento da Federa
ção -- há uma realidade perversa, que age exata
mente em sentido contrário: com a modernização
da técnica e principalmente com a complexidade
econômica, a economia moderna toma-se alta
mente centralizada. A atividade econômica hoje
é exercida de forma oligopólica e monopólica.

Basta um exemplo: o número de fábricas de auto
móveis que o Brasil tinha em 196211963, era o
dobro do número hoje. A nívelmundial, a quanti
dade de fábricas de aviões,por exemplo, era cinco
a seis vezes maior do que hoje.

Hoje a atividade econômica é centralizadora,
e como o econômico vai acabar condicionando
o politico e o social, a necessidade e a realidade
econômica moderna exigem uma profunda cen
tralização. E a centralização politica que vivemos
no Brasil com o golpe de 1964 foi decorrente
da adaptação do Estado às necessidades da mo
dernização econômica. Então, temos de ter cons
ciência de que se, de um lado, há um reclamo
de descentralização politica e do poder, de outro,
conspirando contra esse principio,age o princípio
da centralização econômica. A isso se assiste no
mundo inteiro:os conflitos entre os Estados fede
rados - até nos Estados Unidos - e a União.
A União passa a deter cada vez mais uma parcela
crescente da competência.

Fala-se hoje em duas pressões: ou federalismo
cooperativo ou Estado Federal Unitário. São as
tendências modernas de federalismo que encon
tramos principalmente em países de regimes de
mocráticos bastante acentuados, como a Alema
nha e os Estados Unidos. Os paises da Europa,
hoje, unem-se no Mercado Comum Europeu por
uma razão econômica e têm inclusive o Parla
mento Europeu, numa tendência de confedera
ção ou até - quem sabe? - de uma federação
européia. Isso só para termos consciência do que
é a tendência econômica no sentido de condi
cionar as determinações políticas.

De outro lado, Dr. Osny, se houver meramente
descentralização de atribuições politicasaos entes
federados, aos Municipios e aos Estados, e não
for acompanhadas efetivamente de uma federa
ção tributária, reforçaremos essa situação caótica
que já existe.

Na década de 60, ou, mais precisamente, em
1965 ou 1966, grande parte dos Estados tinha
50% dos seus orçamentos - ou até menos, 40
ou 45% - comprometidos com a folha de pes
soal, e 55 a 60% destinados a investimentos. Hoje,
em função da centralização tributária e também
de uma atribuição crescente de competências aos
Estados e Municípios, temos o orçamento pratica
mente comprometido com a folhade pagamento.
Isso quando a folha de pagamento não ultrapassa,
inclusive, a arrecadação do Estado, como acon
tece em inúmeras unidades federadas do Brasil.

E ai vem um outro problema, que não nos
vai tocar diretamente, mas terá influência: como
fazer esse federalismo tributário? Vamos descen
tralizar. Ao tirar da União para repassar aos Esta
dos, quebramos uma certa capacidade que a
União tem de investir.Então, a única viabilidade
prática que vejo é aumentar a carga tributária.

Fico muito preocupado com o discurso de al
guns empresários e de alguns falsos teóricos e
fílôsofos políticos e tributários, quando dizem que
a carga tributária no Brasil é excessivamente ele
vada. Isso não é verdadeiro. A carga tributária
no Brasil corresponde a alguma coisa em tomo
de 22% do PIB. Em países como os Estados
Unidos, corresponde a 33%, e em países da Euro
pa, como Suíça e Suécia, chega até a 52% do
P1B.

Então a carga tributária no Brasil não é alta.
Ela é até relativamente baixa. O que acontece

}
é que ela é muito, mas muito mal imposta. Inclu
sive, dentro dela há toda a contradição que per
meia a organização e a forma de exercício do
poder político no Brasil.

De um lado, não se tributa, com a devida impo
sição, os ganhos de capital. Há incentivo até à
especulação financeira, com a não tributação de
certos ganhos de capital. Nisso os nossos econo
mistas incorrem num grande erro: incentivam a
poupança privada, isentando os ganhos financei
ros decorrentes dessas aplicações, transforman
do a poupança no motor de desenvolvimento,
quando isso é uma mentira, quando isso não é
verdade.

Por exemplo, os investimentos nos Estados
Unidos não são feitos e nunca foram feitos com
a poupança privada. Hojeo capital é ologopólico.
Ele mesmo determina e quantifica a poupança
das empresas. Nos Estados Unidos, os investi
mentos no setor econômico são feitos pelos re
cursos havidos das próprias empresas. E a pou
pança privada naquele Pais - falo nos Estados
Unidos, como modelo de uma economia mais
avançada - a poupança pessoal e individual tal
vez represente 10 ou 11% da poupança geral,
porque ela é realmente feita pelas empresas.

O que acontece no Brasil? Incentiva-se a pou
pança, mas não a poupança produtiva. E incenti
va-se a especulação. E as empresas no Brasil,
diversamente do que acontece nos Estados Uni
dos, ao invés de investirem a sua poupança, o
seu lucro, na produção, na geração de novos pro
dutos, de novas riquezas, de novos empregos,
passam a alocá-los na especulação financeira,
transformando este País num cassino, numa cio
randa, que a realidade prática está a mostrar. Isso
por quê? Pela má utilização dos mecanismos tri
butários. Eu só entendo uma unidade produtiva
quando sua função é produzir e não ter lucros
através da especulação financeira, que é um capi
tal improdutivo e não adiciona riqueza, emoreqo
e bem-estar coletivo.

Este é o problema da federalizaçãoser acompa
nhada, professor, da federalização a nível tribu
tário.

E, para terminar, V. S' fala da competência con
corrente da União, dos Estados e dos Municípios.

Eu lhe perguntaria: qual a sua visão de distribuir
hoje a competência para realização e execução
da reforma agrária entre a União e os Estados?
A questão do subsolo. O companheiro Roberto
Rollemberg, aliás ausente, tem uma proposta, já
apresentada ou por apresentar, no sentido de atri
buir também aos Estados a competência na con
cessão da exploração do subsolo. Da mesma for
ma, quanto ao meio ambiente, a que V. S' já
se referiu. Como ficaria, na sua visão, a reforma
agrária e o subsolo, com relação à competência
concorrente da União, dos Estados e dos Muni
cípios?

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o expositor.

O SR. OSNY DUARTE PEREIRA - Ouvimos
uma aula de DireitoConstitucional da maior valia
para o que estamos debatendo e para a formação
de uma consciência em relação à elaboração de
uma nova Carta para o País.

Entendo que a concentração do poder, que
existe em nosso Pais, e que existe no mundo
inteiro, no fato de estabelecer-se sempre um po
der maior para a União, é decorrência do regime,
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capitalista - é o regime da concentração da ri
queza. O regime capitalista, a par das suas gran
des vantagens, tem suas desvantagens: ele toma
o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez
mais pobre. O Brasil não escapa a essa regra.
Estamos vendo, através das estatísticas, sempre
uma maior concentração da riqueza. Como assi
nalou o ilustre Constituinte VilsonSouza, sempre
um número cada vezmenor de empresas controla
a riqueza do País. Os bancos, por exemplo. Nós
hoje temos um número de bancos que é, talvez,
a quarta ou quinta parte do que existia em 1964.
Essa concentração decorre do regime capitalista.

E forma-se, em relação ao Brasil,até um impe
rialismo interno, imperialismo que se concentra
no Rio e em São Paulo, onde estão localizadas
as grandes fortunas, imperialismo que explora e
reduz o poder de desenvolvimento dos Estados
periféricos, dos Estados mais afastados.

O Imposto de Circulação de Mercadorias, por
exemplo, é um veículo, de que se queixa todo
o Nordeste, de transferência de recursos e de
riquezas para São Paulo e para o Rio, para as
áreas industrializadas.Os próprios industriais que
se estabelecem no t'!ordeste, que recebem recur
sos e que amealham fortunas, logo que podem
transferem-se para o Rio,para São Paulo, e então
se estabelece esse processo de pauperização pro
gressiva da periferiado País. Contra esse processo
é que nós devemos lutar.

Não podemos imaginar que uma democrati
zação possa consagrar essa concentração. Os im
postos devem ser recolhidos em todo o País, po
rém onerando em primeiro lugar os centros onde
há maior concentração da riqueza. Efetivamente,
porque não somos um País democrático, os Go
vernos são frutos dessas oligarquias que domi
nam o País e as grandes riquezas não são onera
das com impostos.

A Caderneta de Poupança não representa prati
camente nada, no que se refere ao recolhimento
de recursos para o País. Ela tem apenas a função
social de reduzir, para a classe média, a sua pró
pria pauperização, para fugir da desvalorização
da moeda decorrente da inflação.

Asgrandes riquezas se formam pelos subsídios
aos impostos das grandes indústrias, pelos em
préstimos no Banco Nacional.de DesenvoMmen
to Econômico e em todas as áreas onde se reco
lhe a riqueza do povo e se entrega a um grupo
determinado de empresas, que aufere então esses
benefícios que deixam o País com esse desnível
de desenvolvimento cada vez maior.

Veja-se, por exemplo, o caso das empreiteiras,
cuja função é de construir estradas, realizarobras,
etc. Hoje temos três ou quatro grandes emprei
teiras que têm um fabuloso poder econômico,
fruto dessa estrutura de concentração de poder,
de concentração de riqueza.

E é por isso que nos compete, como estamos
fazendo uma nova Constituição, deter essa con
centração, eliminar esse poder econômico, insur
gir-nos contra ele e, tanto quanto possível,demo
cratizar a administração, para que, assim, seja
possívelonerar com impostos essas grandes con
centrações.

Os bancos, que auferem lucros fabulosos e que
têm uma atividade puramente parasitária, estão
à margem de todo o processo produtivo do País,
foram inclusiveisentos do congelamento do Cru
zado: os juros foram permitidos e por aí começou
a degringolar o processo do congelamento.

Em relação à pergunta sobre a competência
dos Estados para disciplinara exploração do sub
solo, entendo perfeitamente possível.Aliás,parece
que consta no próprio Projeto Afonso Arinos a
possibilidade de a Uniãotransferirpara os Estados
matérias que são de sua competência. Considero
realmente importante que, pelo menos em rela
ção a certos minerais, seja possível, depois do
C6digo de Mineração, transferir a competência
para os Estados. Não é possível,não é concebível
que, para uma pesquisa de minério que se queira
fazer na Amazônia, em um lugar distante, remoto,
seja necessário constituir um procurador em Bra
sília e montar todo um esquema altamente dis
pendioso para obter um alvará. Deve haver a pos
sibilidadede se transferir o poder de competência
para os Estados e até para os Municípios permi
tirem determinadas pesquisas. E há ainda - isso
é muito importante - a necessidade de se elimi
nar a dependência de autorizações para a explo
ração de determinados minerais de uso corrente,
como é o caso do barro para a cerâmica e pedras
para construção, que, pelo sistema atual, estão
sujeitos a autorizações - e, em decorrência des
sas autorizações, determinadas empresas de
grande capital dominam até a produção de telhas
para a construção civil, através de royalties que
eles cobram dos construtores e das cerâmicas
municipais.

Em relação à reforma agrária, acho que tam
bém pode ser deferida a competência, para a
desapropriação de terras e a sua efetivarealização.
Claroque isso não deve ser uma medida genérica
e definitiva, porque somos uma economia em
transformação - o País está passando por um
processo de politização muito grande. Estados
que, porventura, hoje não têm maturidade política
ou condições econômicas para exercer determi
nadas tarefas reservadas à União,amanhã podem
ter e essa descentralização é desejável, e deve
ser permitida. No Projeto Afonso Arinos ela está
compreendida.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Na
questão do subsolo, transfere V. S- para os Esta
dos, mas mantém a competência comum?

O SR.OSNYDUARTE PEREIRA- Não. Mante
nho a competência da União,com a possibilidade
de transferir para os Estados. Aliás,está no Projeto
Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não ha
vendo mais Constituintes inscritos para o debate,
concedo a palavra à Constituinte Marluce Pinto,
pela segunda vez.

A SR- CONSTITUINTES MARLUCE PINTO
Gostaria de fazer alguns comentários sobre a ex
posição do nobre colega. Não estou discordando,
mas talvez haja diferenças regionais. O nobre
Constituinte falou das dificuldades das empresas,
do imposto e da caderneta de poupança.

O que vejo, principalmente no Nordeste, é que
hoje o maior problema das médias empresas 
não digo das grandes, mas das médias - são
as taxas de juros. Fala-se que estão sendo desati
vadas - e realmente estão, não na sua totalidade
porque isso só acontece quando se chega a um
processo de falência - mas nós sabemos que
as médias empresas no Nordeste hoje não usam
nem 50% da sua capacidade de produção. Isso
é devido à faltade capitalde giro.No ano passado,

quando aumentou muito a produção, faziam-se
empréstimos e se pagava 3% de juros ao banco.
O empréstimo para capital de giro, faze-se por
noventa dias; quando chega a época de resga
tá-lo, paga-se apenas 20%, renova-se, paga-se
mais 20% e assim até sua liquidação total. Hoje
as empresas estão com o ônus de resgatar esse
débito comjuros de 22,25%, dependendo do ban
co, porque alguns bancos particulares estão co
brando até 27%. Ao invés de empregar pequeno
capital que ainda resta, os empresários preferem
aplicar no ovemight, porque, como vemos, há
dias em que o overnight atinge 27%. Qual é
hoje a empresa - até mesmo a grande empresa
- que tem lucro líquido de ao menos 10%? Ne
nhuma. Até as empresas automobilísticas apre
sentam um lucro bruto em torno de 34%. Se
o bruto é 34%, depois de tirar as despesas, não
podem restar nunca 10%. Essa é a realidade.

Se não houver redução na taxa de juros, será
um caos. Sei de empreiteiras no Ceará - nem
uma está incluída entre as quatro principais, a
que o senhor se referiu, porque sei quais são
essas empresas - que têm um quadro de empre
gados muito grande e que no mês passado demi
tiram dois mil e quinhentos funcionários, porque
não há frentes de serviço. Engenheiros com quin
ze anos de casa foram dispensados exatamente
porque a empresa não tem condições de arcar
com as despesas fixas. Na hora em que não se
está trabalhando, está certo, não se paga. Quando
a produção não é muito grande, os impostos
caem, mas existem obrigações sociais que per
manecem, existem os salários e outras despesas
fixas,quer a empresa fature ou não. A crise nacio
nal é conseqi.lência dos juros, porque já estamos
até acostumados com os impostos.

Acha-se muito alta a tributação - eu pelo me
nos acho, tanto para a pessoa física, como para
a pessoa jurídica. Acho que em nosso País paga
se muito imposto, mas, pelo menos, quando há
renda tem-se condíçêes de arcar com essa res
ponsabilidade. Agora, o problema é quando não
se tem produção, quando falta tudo, até matéria
prima. Além do mais, não de pode fazer emprés
timos em bancos, porque os juros são muito altos.
Ao se adquirir matéria-prima, hoje paga-se anteci
padamente. Para se poder produzir, é necessária
a aquisição de matéria-prima, e no nosso País,
tem-se que pagar antecipadamente, e, ficando-se
às vezes, na dependência de recebê-Ia num prazo
que variade sessenta a noventa dias. Esse o gran
de problema do País.

Muitoobrigada.

O SR. CONSmUlNTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, posso dar um esclarecimento?

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Claro
que pode. Depois da brilhante aula de Direito
Constitucional que deu, não será uma liberalidade
da Presidência, mas a aceitação de mais uma
colaboração de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE VILSON DE SOUZA
É só um esclarecimento. Não falo em aumentar
a carga tributária para determinados tipos de ope
rações ou para determinados tributos específicos.
Falo da má aplicação do instrumento impositivo
do tributo sobre determinados ganhos. Por exem
plo, na área de ganhos financeiros há uma má
imposição: o Governo deixa de impor tributos s0

bre ganhos financeiros para incentivara aplicação
financeira. Isso é um erro.
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V. EX" fala que a taxa de juros está alta, mas
se olharmos o mecanismo que funciona por de
trás disso, veremos que ela está alta exatamente
porque os grandes setores oligopolizados - in
clusíve o Dr. Osny deixou isso muito claro 
que dispõem de poupança, de reserva, ao invés
de alocarem esses recursos no setor produtivo
da economia, com novos investimentos, com no
vas fábricas, com investimentos no Nordeste, por
exemplo, o que fazem? Como o objetivo deles
é lucro, eles vão aplicar esse capital, sem qualquer
risco, no mercado financeiro, e passam a pressio
nar as taxas, elevando-as. E o capital nacional,
a empresa nacional é que se toma a vítima da
especulação financeira, determinada pelos gran
des. Não são somente os bancos sozinhos que
elevam as taxas de juros. Quem procura aumentar
as ~3S de juros são exatamente as Volkswagens,
as Fords e tantas outras empresas que dispõem
de poupança e que, ao invés de investirem, apli
cam no setor financeiro.

Esse é o esclarecimento da minha exposição.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex'

Não havendo mais Constituintes inscritos para
o debate, queremos externar o agradecimento da
Presidência 'desta Subcomissão ao Dr. Osny
Duarte Pereira que, com sua experiência, sua sa
piência e sua vivência dos problemas brasileiros,
depois de tantas lutas exitosas e vencidas, traz
aqui, a nós, o seu conhecimento, para que possa
mos fazer aquilo que chamamos de juízo critico
da nossa Subcomissão para a elaboração do texto
da Constituição.

Queremos agradecer a participação, também,
dos nossos Constituintes, pelo brilhantismo com
que se houveram nesta Subcomissão, esperando
que essa contribuição, realmente, tenha nos aju
dado nesse processo de elaboração da Carta Mag
na.

Está encerrada a sessão, lembrando que tere
mos .:I nossa última audiência pública hoje, às
17 horas, com as presenças do Prof. Josaphat
Marinho, que também é especialista em Direito
Constitucional, e do Dr, Jorge Nova da Costa,
Govemador do Amapá. Muito obrigado.

mEXO À ATA DA t: REUNIÃO DA SUB
COM/SSt10 DOSMUNIc!PIOS E REGIÕES,
REAliZADA EM 7-4-87 E PUBliCADA NO
SUPLEMENTOAODANeN°53, DE ]9-5-87

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Fui
incumbido de presidir a Subcomissão dos Municí
pios e Regiões, talvez por ser o mais velho, o
que faço com muita honra. Inicialmente, verifi
carei se há quorum para deliberação. São vinte
e um membros efetivos que integram esta Subco
missão. Presentes doze Srs. Constituintes, há nú
mero legal para começarmos a reunião e para
deliberação. Peço à secretária que proceda à cha
rnada dos presentes.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - O nú
mero registrado para esta Subcomissão é de vinte
Srs. Constituintes, mas acho que deveria ser de
vinte e um, porque a Comissão de que ela faz
parte é integrada por um número efetivo de ses
senta e três membros, que, dividido por três, dá
vinte e um.

Vamos passar então, à Ordem do Dia: eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes. Antes disso,
porém, vamos anunciar o nome dos candidatos
apresentados - não sei se democraticamente,
mas estamos numa democracia. Tenho à minha
frente o nome dos candidatos. Desconheço o cri
tério de apresentação desses nomes. Há algum
Sr. Constituinte que o conheça? O candidato a
Presidente é o Constituinte LuizAlberto Rodrigues;
para Primeiro-Vice, Mauro Miranda e, para Segun
do-Vice, José Dutra. Há outros Srs. Constituintes
que desejam ser candidatos a Presidente ou a
Primeiro ou a Segundo-Vice? Se houver, que se
apresente, porque estamos num regime demo
crático e queremos fazer a vontade da maioria.
Submeto à votação. Concedo a palavra ao Consti
tuinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Houve
um acordo entre as Uderanças do PMDB e do
PFL no sentido de garantir ao PFL a relatoria
desta Subcomissão, e ao PMDB a Presidência,
a Primeiro e a Segundo-Vice. Fui surpreendido
no domingo com um telefonema do Senador Má
rio Covas, consultando-me se eu aceitaria disputar
a Segunda-Vice-Presidência. Creio que aconteceu
o mesmo com os demais colegas. Parece-me
que a apresentação desta chapa resulta de um
entendimento entre os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Muito
obrigado, Constituinte José Dutra. A explicação
do que foi previamente estabelecido pelo acordo
de Liderançafoi dada, mas como estamos numa
democracia plena...

O SR. CONSmUlNTE ALOYSIOCHAVES
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Con
cedo a palavra a V.EX"

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIOCHAVES-
V. EX", Sr. Presidente, já consultou democratica
mente a Subcomissão a esse respeito. Nosso ilus
tre colega José Dutra já deu uma explicação que
já é do conhecimento geral de ,todos. Há esse
acordo. É fato público e notório já divulgado e
noticiado. Um silêncio se seguiu à consulta de
V. Ex', portanto, não houve discrepância a esse
respeito. Precisamos iniciar e desenvolver nossos
trabalhos com presteza, para recuperar o tempo
perdido. De sorte que, se não houver objeção,
os colegas, honrando os compromissos partidá
rios, poderão sufragar os nomes que foram indi
cados.

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - A colo
cação do Constituinte Aloysio Chaves é cabível,
mas na condição de Presidente, tinha de levantar
essas questões. Vamos passar à eleição, distri
buindo as cédulas e convidando mais dois Srs.
Constituintes para escrutinadores. O Sr. Consti
tuinte José Dutra, por exemplo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Sou
candidato.

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Con
vido então os Constituintes Ivo Cersósimo e Eral
do Trindade para escrutinadores.

ASra. Secretária procederá à chamada dos Srs.
Constituintes, para iniciarmos a votação.

(Processo de votação.)

o SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Será
aberta a uma e contadas as cédulas. (Pausa.)

Há 13 cédulas.
Vamos iniciar a apuração.

(Processo de apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) - Vou
proclamar o resultado da apuração: Para Presi
dente, Luiz Alberto Rodrigues: 13 votos. Para Pri
meiro-Vice-Presidente, Mauro Miranda: 12 votos.
Para Segundo-Vice-Presidente, José Dutra, 13 vo
tos.

Cumpri a minha missão. Agradeço aos escrutí
nadores e convido o Presidente eleito para presidir
a reunião e o primeiro e o segundo Vice-Pre
sidentes para tomarem assento à mesa.

(Assume a Presidência o Constituinte Luiz
Alberto Rodrigues.)

O SR: PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A proclamação do resultado já foi feita pelo
Presidente anterior. No caso, já estamos empos
sados.

Gostaria, inicialmente, de esclarecer aos com
panheiros de bancada e aos da Subcomissão de
Municípios e Regiões que, na administração desse
episódio, nesse trabalho interno e também de en
tendimento com os outros partidos, nosso nome
foi honrado com a indicação para Presidente des
sa Subcomissão. Agora, então, homologado por
todos os membros, seguramente nos responsa
biliza a, todos nós, os eleitos - Presidente e Vice
Presidentes. Estaremos trabalhando para honrar
a confiança depositada, sempre aberto a receber
as contribuições, as criticas e ajudas necessárias.
Entenda como dizia o nobre Constituinte Luiz
Freire, já estamos cansados de votar. É hora, por
tanto, de começar a trabalhar, no sentido de ela
borar a Constituição.

Queria solicitar aos Constituintes que ao se ma
nifestarem, o façam sempre no microfone, porque
temos um sistema de gravação que garantirá a
fidelidade na transcrição da Ata desta reunião e
de nossos trabalhos posteriores. Por outro lado,
cumprindo o entendimento interpartidário das li
deranças, compete ao Presidente designar o Rela
tor desta Subcomissão, que, no caso, cabe ao
Constituinte Aloysio Chaves, do PFL. Fica, portan
to, S. EX" designado Relator.

Gostaria de reafirmar o convite, para a convo
cação do Presidente da Comissão de Organização
de Estado, o Constituinte José Thomaz Nonô,
para que amanhã, às 10 horas. venhamos a nos
reunir na sala própria, aqui ao lado, para ser feito
um roteiro de trabalho da nossa Subcomissão
como um todo, Está chegando uma outra infor
mação à presidência, de que o Presidente da Co
missão de Organização do Estado está convo
cando a Mesa desta Subcomissão para uma reu
nião, hoje, às 16 horas naquela Comissão.

Queria convidar o Relator para também fazer
parte da nossa Mesa. Repetindo: hoje à tarde have
rá reunião com o relator, presidente e vice-pre
sidentes desta Subcomissão, com o presidente
da Comissão de Organização do Estado; amanhã,
às 10 horas, na Comissão de Organização do
Estado, também haverá reunião de todos os
membros para o início dos trabalhos.

Pergunto se algum Constituinte quer fazer uso
da palavra. (Pausa.)

Com a palavra o Vice-Presidente José Dutra.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Gos
taria de usar a palavra, neste momento apenas
para agradecer aos Constituintes integrantes des
ta Subcomissão por haverem, como conseqüên
cia de um acordo de Liderança, sufragado meu
nome para sua 2°-Vice-Presidência. Desejo tam
bém sublinhar que me empenharei ao máximo
no sentido de que esta Comissão possa desen
volver seu trabalho dentro do maior espírito de
mocrático, porque me parece que agora está em
jogo não os interesses partidários, mas os interes
ses da Nação. É nesse sentido que todos devemos
nos empenhar, para que possamos, ao término
de nossos trabalhos, oferecer algo que represente
o esforço de todos aqueles que integram esta
Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Eraldo Trindade.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Gostaria, nesta ocasião, de parabenizar os pre
sidentes eleitos e dizerque, na condição de repre
sentante do TerritórioFederal do Amapá, me sinto
satisfeito em fazer parte desta Subcomissão, por
que trarei muitas propostas dos Municípios do
nosso Território.Folgo em saber que o posiciona
mento do Vice-PresidenteJosé Dutra é no sentido
de que se faça um trabalho suprapartidário, no
qual confio. Embora já tenha ouvido nos corre
dores da Câmara dos Deputados que as bancadas
dos grandes Estados - aliás,já não me surpreen
de, porque ainda há pouco lembrava uma frase
dita pelo Constituinte do Estado do'Pará, Gerson
Peres, que "em política só não se viu ainda boi
voar", na realidade, muita coisa tenho visto nesta
Casa que me tem deixado decepcionado, mas
não desanimado - tentarão monopolizar o traba
lho desta Constituinte.

Aminha colocação é a de que este é um traba
lho dos Constituintes para o povo e não dos Cons
tituintes para os partidos.

Espero que esse espíritodemocrático prevaleça
nesta Subcomissão. Estou trazendo as minhas
idéias, disposto a somar e também a acatar as
idéias dos nobres pares, a fim de que possamos,
ao final dos nossos trabalhos, ter um resultado
satisfatório.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Com a palavra o Vice-Presidentedesta Subco
missão, Constituinte Mauro Miranda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Quero agradecer profundamente aos companhei
ros Constituintes pela minha eleição como lo_Vi_
ce-Presidente. Faço minhas as palavras do Consti
tuinteJosé Dutra, na defesa de um trabalho supra
partidário, de entendimento. E, como disse tam
bém nosso companheiro Constituinte, que esta
Subcomissão seja, de fato, um exemplo de enten
dimento para as outras Comissões, sobretudo de
entendimento da Nação, para a grandeza do Bra
sil. Desejo, ainda, renovar minha enorme dispo
sição de trabalhar, de fazer com que se produza
muito. Constituinte majoritário em 44 Municípios
do Estado de Goiás, quero trabalhar, para que
desta Subcomissão saiam os artigos necessários
para tomar mais justo o municipalismo neste País.

O SR. PRESIDENTE(LuizAlberto Rodrigues)
- O Presidente indaga ao Plenário se há mais
algum Constituinte que desejasse manifestar.
(Pausa.)

Com a palavra o Constituinte IvoCersósimo.

O SR. IVO CERSÓSIMO - Caro Presidente
Luiz Alberto, prezado Viae-Presidente Mauro Mi
randa, prezado ConstituinteJosé Dutra, devo dizer
da minha satisfação em ter na presidência da
nossa Subcomissão de Municípios e regiões a
figura do nobre Constituinte Luiz Alberto, meu
companheiro da Frente Parlamentar Municipalis
ta, a qual congrega as aspirações máximas do
municipalismo brasileiro, e que, neste momento,
se sente envaidecida por ter à frente dos trabalhos
desta Subcomissão, que reputo uma das mais
importantes da nosa Constituinte,a figura extraor
dinária de LuizAlberto,de MinasGerais. Regozija
mo-nos com esse fato, porque a Frente Parla
mentar Municipalista está muito bem represen
tada nesta Subcomissão com a figura do nobre
Constituinte LuizAlberto na presidência dos nos
sos trabalhos, e muito bem representado o Brasil,
como um todo, este Brasilque muito de nós espe
ra, porque é no Município que está a essência
da vida nacional. Esta Subcomissão teve a sorte
e a felicidade de ter como relator figura expo
nencial e extraordinário da vida brasileira, que é
o Senador AloysioChaves.

Assim em nome dos n0550S companheiros da
Frente Municipalista e do interior brasileiro, ex
pressamos certeza de que, nesta Subcomissão,
procuraremos entender a verdadeira posição do
municipalismo brasileiro.Aqui repousam as espe
ranças deste Brasil-município, que muito espera
de nós e da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra aos nobres
Constituintes, lembrando aos que eventualmente
não forem citados nominalmente que se identifi
quem, para efeito de melhor nos conhecermos
e também para facilitaros registros desta reunião.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, Srs. componentes da Mesa, Sr.
Relator, demais Constituintes: o que acabamos
de ouvir, até agora, é realmente de importância
muito grande. Se pensarmos que a nossa Subco
missão é aquela sobre a qual repousa a esperança
de quatro mil e duzentos prefeitos e de todos
os vereadores dos municípios, pelo Brasil afora,
chegaremos à conclusão de que ela é uma das
mais importantes desta Casa, porque dará o extra
to da importância que estamos atribuindo ao Bra
sil municipal, que espera dos Constituintes uma
LeiMaior que venha a dar àqueles que estão no
interior dos rincões da nossa Pátria algo mais
do que têm recebido até hoje.

Tenho certeza de que os que se comprome
teram a vir para esta Subcomissão estão aqui
para trabalhar, e pela observação dos semblantes
dos nossos companheiros, estou seguro também
de que procurarão, por todas as formas não de
cepcionar, mas trazer alegria aos quatro mil e
duzentos municípios brasileiros, aos seus prefei
tos, aos seus vereadores e a toda a comunidade.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A presidência concede a palavra ao nobre
Constituinte LavoisierMaia.

O SR. CONSTITUINTE I.AVOISIER MAIA - É
um prazer falar a esta Subcomissão. Sentí-me
honrado por ter sido escolhido para presidir ao
início dos trabalhos da Subcomissão dos Municí
pios e Regiões. Fi-lo com muita honra e muito
prazer e o mais democraticamente possível.

Na verdade, os candidatos haviam sido pré-es
tabelecidos, segundo critério da Liderança, que
respeito. Acho que não é mais hélra de discutir
isso, mas quero me posicionar, porque, desejando
integrar esta Subcomissão, indiquei ao partido
minha preferência pela Subcomissão de Municí
pios e Regiões, dentro da Comissão de Organi
zação do Estado, e o fIZ conscientemente.

Fui eleito pelo Rio Grande do Norte, Estado
pobre da região nordestina. Tenho alguma expe
riência no setor público, pois fui Govemador do
RioGrande do Norte num dos períodos mais difí
ceis que vivemos naquele Estado. A tônica do
meu comportamento, nesta Subcomissão, será
no sentido de que se dê tratamento igualitário
à região nordestina, por ser carente e discriminada
no contexto nacional. Será esta a minha luta.

Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que confio
totalmente na condução democrática dos traba
lhos e no espírito de justiça de V. Ex", como ho
mem público. Preferi esta Subcomissão, porque
fizum govemo dirigidoaos municípios, que cada
vez mais merecem a atenção do homem público
brasileiro. Há inúmeros municípios pequenos e
esquecidos, e devemos lutar pelo fortalecimento
do municipalismo, no Brasil, pela destinação de
maiores recursos a todos os municípios, em con
traposição ao poder centralizador da União, atual
mente existente.

Mais uma vez, desejo dizer que aqui vim para
trabalhar - e tudo farei nesse sentido -, para
lutar pelo entendimento de que esta Subcomissão
é uma das mais importantes no Congresso Cons
tituinte. Temos muita responsabilidade e muito
trabalho a realizar.

Honra-me sobremaneira, caro Presidente, co
mo Senador do Rio Grande do Norte, participar
desta Subcomissão presidida por V. Ex", homem
de Minas Gerais - Estado que também integra
o Polígono das Secas- que, por certo, terá sensi
bilidade para a nossa luta em prol da região nor
destina, também muito bem representada pelo
Constituinte José Dutra e pelo Relator, ilustre ho
mem público, Aloysio Chaves, que tão bem co
nhecem os problemas do Norte e do Nordeste
do Brasil. Sinto-me, portanto, muito à vontade,
para fazer estas afirmações sinceras, no desejo
de trabalhar de forma democrática e suprapar
tidária. Aqui, não há interesse de partido majori
tário ou de partido minoritário.Aqui,há o interesse
do povo brasileiro - de todos os municípios e
de todas as regiões. Reafirmo, entretanto, meu
posicionamento em defesa das Regiões Norte e
Nordeste, que vêm sendo discriminadas no con
texto nacional. Vamos trabalhar, com o espírito
público que todos possuímos, para chegara resul
tados positivos em favor do povo brasileiro.

Muito obrigado a V. Ex" pela atenção a mim
concedida.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o nobre Constituinte MelloReis.

O SR.CONSTITUINTE MELLO REIS-Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, demais membros da Mesa,
companheiros de trabalho, também venho para
cá como ex-prefeitoe ex-vereador, a fim de trazer
minha contribuição a esta Comissão. Fui Prefeito
de Juiz de Fora, durante seis anos; Presidente
da Associação dos Municípios da Microrregião
do Valedo Paraibuna e Presidente da Associação
Mineirade Municipios. Sou homem também vin
culado à luta municipalista. Espero poder dar a
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minhll modesta contribuição a esta sua comissão
e pedir a nosso Presidente - se não houver obje
ção dos demais companheiros, já que somos
poucos - que se fizesse constar da Ata desta
reunião que todos os eleitos tiveram a mesma
votação, já que ficou comprovado o engano de
um de nossos companheiros quando manifestou
o seu voto. Dessa forma, acho que é justo que
na At2.1 denossos trabalhos conste a mesma vota
ção para todos os eleitos para a Mesa desta Sub
comissão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte Luiz Freire.

O SR. CONSTITUINTELUIZ FREIRE-Sr. Pre
sident.e, Sr. Relator, vários Constituintes já de
monstraram aqui a importância desta Subcomis
são, que trata de municípios e regiões, pelas dis
torções existentes por este País afora.

Oetlejo, já nesta primeira reunião, transmitir um
fortetemor e preocupação exatamente com várias
ctrn.ões dos trabalhos da Constituinte. Tenho
muitomedo, ao fazermos aqui um trabalho sério,
onde se dêem atribuições, responsabilidades, di
reitos e deveres a municípios e a regiões, que,
11OUC' esforço caía no vazio, a partir do momento
em que outra comissão ou subcomissão fizer a
distribuição tributária, de forma que não beneficie
o município. Assim nada de nosso trabalho, nada
dBquilo por que tanto lutamos poderá ser colo
cado em prática.

Q,u~ro transmitir a V. Ex7s essa preocupação,
logo no primeiro dia de trabalho, assim como
sugerir que encontremos uma forma de trabalho
dentro daquilo que será real, com um permanente
IICCln1Ipanhamento, principalmente pelas Comis
.. de Tributação e da área econômica, para
..' nlo nos estejamos esforçando em vão, ou
tentIlIlo dar o município mais do que aquilo que
.. • r possível de tirar-lhe.
~lO-me nesta Subcomissão um pouco como

no Cclllgresso Nacional, que tanto fala e tanto
pIOII, mes na hora de agir, de pôr em prática
• ~ias, não pode realmente realizá-Ias.

É IIIpenas uma preocupação que desejo deixar
registrada, para que tenhamos sucesso e possa
mos ver, no futuro, o trabalho aqui desenvolvido
ser colocado em prática.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao Consti
tuinte Waldech Ornélas.

O SR. CONSTITUINTEWALDECKORNÉLAS
- Sr. Presidente, registro com satisfação o fato
de que não obstante a alargada dificuldade que
os Líderes teriam tido para compor as diversas
Comissões e Subcomissões, nesta há uma carac
terísãca homogêna: todos os que aqui estão mani
festam expressamente um compromisso muito
claro com os objetivos desta Subcomissão.

Diz..se que o Brasil é um país municipalista,
mas sabemos o quanto de esforço tem de ser
feito para resgastar a autonomia de nossos muni
cípios. E, quando se fala na autonomia municipal
geralmente a ênfase tem sido posta na reforma
tríbutáría. Sem dúvida alguma, isso é extrema
mente: relevante. Temos, nesta Subcomissão, a
oportunidade e o dever de esclarecer, de tomar
expresses na nova Carta Constitucional as compe
tências dos municípios, de maneira a estabele-

cermos bases específicas que assegurem, no fu
turo, a sua autonomia.

O Constituinte que me antecedeu levantou uma
questão que me parece relevante: temos pelo me
nos três Subcomissões que tratam da questão
"Município," sob vários enfoques. Esta Subco
missão trata do aspecto das competências admi
nistrativas e legislativas. Corremos o risco evidente
de aqui definirmos competência e de que não
sejam, na Subcomissão do Sistema Tributário
aquinhoados os municípios com recursos sufi
cientes para exercê-Ias.

Por outro lado, há, na Comissão de Ordem
Econômica, também uma Subcomissão que trata
dos assuntos urbanos e de transportes. Como
estamos numa reunião preparatória, quero suge
rir a V. Ex" que, já hoje, às 16 horas, nas Mesas
das diversas Subcomissões, conste uma proposta
concreta e objetiva: a necessidade não só de haver
reuniões conjuntas - que certamente existirão
- das três Subcomissões desta Comissão, a fun
de termos uma melhor discriminação das compe
tências; evitando-se as competências concorren
tes entre os diversos níveis de Governo, mas que
também se comece a fazer um trabalho de siste
matização, reunindo-se, se necessário e no mo
mento oportuno, as Subcomissões de Municípios
e Regiões, de Sistema Tributário e de Assuntos
Urbanos e Transportes, para discutir e compa
tibilizar os assuntos e as matérias de interesse
comum.

Ainda nessa questão municipal, que se con
funde com a urbana, teremos aqui, sem dúvida,
a responsabilidade de trate das questões relativas
às regiões metropolitanas, que na atual Carta
Constitucional estão na área econômica, mas que,
necessariamente, me parece, devam vir para o
âmbito da competência das esferas de Governo,
bem como dos aglomerados urbanos.

Um outro aspecto, que me parece uma contri
buição fundamental é a obrigação e o dever de
incorporarmos ao texto da nova Constituição, da
nova Carta brasileira, a questão das grandes re
giões do País. Ouvimos hoje, o clamor contra
o centralismo da União. O centralismo, para ser
eliminado, precisa ser combatido através de duas
vertentes: uma, a da descentralização, que se fará,
sem dúvida, pelo fortalecimento dos Estados e
Municípios e pelo estabelecimento do novo siste
ma tributário; mas há uma outra vertente que
precisa ser explorada - e esta Subcomissão, nes
te particular, tem uma condição ímpar, entre te
das as Subcomissões da Constituinte - que é
encarar e abordar a questão da desconcentração
da União, através de um tratamento adequado
ao problema das grandes regiões do País.

Estas as palavras que desejo registrar neste mo
mento inicial dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao Consti
tuinte Geraldo Melo.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO MELO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.Constituintes, trago
aqui uma preocupação: a da complexidade desta
Subcomissão, que vai estudar, a fim de elaborar
normas para a nova Constituição, os municípios
do Oiapoque ao Chuí, as diferenças econômicas
e as diferenças de regiões de nosso Pais, que
é um grande continente. Por iIIo, peço ao Sr.
Presidente que firmemoa c:ontaIoa diretos com

os prefeitos de todas as regiões, de todos os Esta
dos do País.

Os problemas, por exemplo, de Uberaba e
Uberlândia são diferentes dos daqueles dos muni
cípios de Pernambuco, do Piaui ou do Amazonas.
Então, é preciso haver a presença'efetiva de prefei
tos, de vereadores desses municípios - não so
mente de uma região - da Região Sul ou de
regiões mais desenvolvidas - mas também da
quelas mais necessitadas, do Nordeste e do Norte
do País.

Essa é uma grande preocupação, pois não po
deremos preparar uma legislação que atenda tão
somente aos municípios do Sul, aos municípios
mais ricos, aos municípios com maiores condi
ções urbanas, mas que também atenda àquele
município de Pernambuco que se chama Solidão.

Fica manifestada, desde já, minha preocupação
e a reivindicação da participação, nesta Subco
missão desses humildes prefeitos das cidades
mais distantes do País, a fim de que possamos
dar, efetivamente, início a uma nova vida e a uma
nova era para os municípios.

Fui Prefeito do Município de Joboatão, em Per
nambuco, segundo colégio eleitoral do Estado.
Elegi-me só e tenho a intenção de voltar a ser
prefeito desse município. Preocupo-me não so
mente com o município onde fui prefeito, -rnas
com os municípios de todo o País, porque vi a
dificuldade, senti na pele como é difíciladministrar
de "pires na mão", pedindo ao Governo, com
pouca autonomia e autoridade para governar esse
município.

Deixo aqui a minha preocupação e espero que
nesta Subcomissão encontraremos o caminho
certo para acabarmos com todas essas distor
ções.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao relator
da Subcomissão, Constituinte Aloysio Chaves .

O SR. RElATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente desejo, inicialmente, manifestar a V. Ex'
meu agradecimento e o reconhecimento pela ín
dicação que fez do meu nome para relator desta
Subcomissão, em atendimento a um compro
misso interpartidário, ratificado nesta reunião por
V.E' Quero agradecer, também, as manifestações
de vários companheiros desta Subcomissão e,
de maneira sucinta, posicionar-me, no início de
nossos trabalhos, como relator.

Creio que a missão do relator é a de ouvir,
examinar, ponderar, e colher a decisão majoritária
da Subcomissão. Não pretendo escrever o que
penso, mas devo, necessariamente, redigir aquilo
que a Subcomissão decidir. Nessa condição, es
tou com o espírito aberto para o exame de todos
os assuntos, de todas as matérias. Não trago tese
nem idéia preconcebida. Creio que de nossos de
bates poderão aflorar as soluções capazes de con
tribuir para a elaboração de uma boa Constituição
para este País.

Vejo com grande satisfação que, nesta Subco
missão, reúnem-se parlamentares, homens públi
cos de larga experiência nos seus Estados. No
plano nacional, desde a juventude, a experiência,
o entusiasmo e a inspiração telúrica do Consti
tuinte Eraldo Trindade - grande, imensa e fre
qüentemente vítima de sua própria grandeza 
e dos demais companheiros'do Nordeste, da Re
gião Sul, do Centro-Oeste, que, inclusive, tiveram
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experência na administração, na gestão de vários
municípios.

Há uma preocupação - que também é minha
- com relação à maneira de como poderão ser
conduzidos esses trabalhos no âmbito da Consti
tuinte. Já declarei, em pronunciamento feito em
reunião da Assembléia Nacional Constituinte, que
não tenho entusiasmo pessoal algum pela fórmu
la adotada. Acho essa metodologia complicada
e penso que vai exigir de nós um trabalho de
grande dedicação e paciência para tentar compor
o texto constitucional. Não temos precedentes,
no Brasil, de algum trabalho constituinte feito nos
moldes do que agora nos propomos a realizar
para elaborar essa nova Constituição. Não os tive
mos nem com relação ao projeto inicial,em 1823,
de Antônio Carlos, nem no projeto chamado "Rui
Barbosa", que era de uma comissão na Procla
mação da República, nem sequer no Projeto lta
maratí, em 1934, de Afrânio de Mello Franco,
então Ministro das Relações Exteriores, pai do
atual Senador Afonso Arinos. Em 1946 não tive
mos um projeto, mas os Constituintes de 46 to
maram como base de suas discussões o Texto
Constitucional de 1934. Fora do Brasil, também
assim se procedeu em todos os países.

Lembrei, também, à Constituinte que a famosa
Constituição de Weimar foi praticamente escrita
pelo Prof. Preuss, da Universidade de Berlim, que
era Ministro do povo naquela ocasião, assesso
rado pelo talento, pelo gênio de Max Weber. O
fato espantoso é que esta comissão redigiu a fa
mosa Constituição de Weimar do dia 9 ao dia
12 de dezembro de 1918, Constituição que serviu,
depois, de modelo para as constituições euro
péias e para as constituições do mundo inteiro.

A Constituição austríaca, que se fez logo em
seguida, foi praticamente redigida por Hans Kel
sen, e assim sucessivamente. Inclusive na famosa
Constituição francesa de 1958, que adotou esse
parlamentarismo mitigado, foi Michel Debret
quem coordenou todos os trabalhos, sob a inspi
ração de De Gaulle. Em todas as partes do mundo
assim se trabalhou. Vamos partir do nada, diga
mos assim, tentar vários caminhos, mas esses
caminhos se cruzam, e, muitas vezes, essas com
petências se superpõern, como aqui já foi anun
ciado, destacado e ressaltado.

Quanto à parte fundamental da autonomia mu
nicipal, creio que não teremos maiores dificul
dades, mas a parte tributária é o "calcanhar de
Aquiles", o ponto essencial, fundamental, nevrál
gico desta questão que, no entanto, escapa. à nos
sa competência, transfere-se para outra Subco
missão. Por isso mesmo, quando da reunião preli
minar, apresentei o projeto dessas normas preli
minares que foram depois aprovadas - já as
havia redigido previamente e, com relação ao pro
jeto de Regimento, subscrevi um documento para
servir aos debates, para dar início à discussão,
sem nenhum compromisso pessoal nem parti
dário, podendo ser alterado. Mas, naquela oca
sião, pedi que antes do encaminhamento, mesmo
sem compromisso, introduzíssemos duas altera
ções no projeto que estava sendo apresentado
pelo Deputado Bonifácio de Andrada: a primeira,
no que diziarespeito ao segundo turno, que estava
transformado em apenas uma revisão de redação;
e, a segunda, sobre a comissão intitulada "de
Redação".

Mostrei aos colegas que não se tratava de uma
Comissão de Redação, que trataria de simples
composição de textos, de erros ou imperfeições
gramaticais~era, na realidade, uma comissão para
dar organicidade ao texto, para compô-Ia, para
dar a unidade necessária imprescindível ao pro
jeto da Constituição, em outras palavras, para sis
tematizar esses trabalhos. Sugeri esse nome 
fruto de longa conversa que havia tido antes com
o Senador Afonso Arinos de Mello Franco e lem
brando do precedente adotado em Portugal,
quando, também com esse nome, foram criadas
comissões de sistematização, apenas de maneira
díferente, comissões no âmbito da sistematização
de cada partido -, e essa passou a ser a Comis
são de Sistematização dentro da Constituinte para
uniformizar os trabalhos, porque, não tenhamos
dúvida alguma, quaisquer que sejam nossas ten
tativas, nossos esforços, vamos encontrar super
posições de textos, normas conflitantes, repeti
tivas, omissões, erros, falhas na elaboração desse
texto, feito simultaneamente por 24 Subcomis
sões.

Este é um desafio. Só o tempo vai responder
a todas essas dúvidas ou perplexidades mas, no
que for possível, devemos envidar todos os esfor
ços para superar esses obstãculos, esses óbices,
e apresentar um texto que possa ser fundamen
talmente o projeto da Constituição a ser encami
nhado ao Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Agradeço, portanto, a ratificação feita por todos
os companheiros dessa indicação, que é um privi
légio e uma prerrogativa de V. Ex", como Presi
dente da Subcomissão, na forma do Regimento.
Aqui serei apenas um instrumento, um porta-voz
das decisões, das deliberações que esta Subco
missão tomar, disposto a trabalhar em perfeito
entendimento e entrosamento com V. Ex" e com
os demais membros da Mesa, para que desse
trabalho possa, realmente, no prazo que o Regi
mento assinou sair a contribuição que todos espe
ram no que conceme à organização dos muni
cipios e das regiões, para a elaboração do texto
constitucional do País.

Agradeço a V. Ex" e aos meus caros colegas
a índícação para Relator desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- APresidência manifesta ao Plenário a sua satis
fação por esta não ser uma reunião apenas de
eleição de Mesa, mas, pelo que pudemos notar,
está sendo também uma reunião de trabalho. Co
mo Presidente, aproveito a oportunidade para me
apresentar. Fui vereador, deputado estadual e,
tendo exercido o cargo de Secretário de Estado
de Planejamento e Coordenação Geral de Minas
Gerais, pude contribuir, de maneira objetiva, con
creta e prática, para o fortalecimento do munici
palismo de Minas Gerais, através, principalmente,
de consolidação das associações microrregionais
que hoje cobrem todo aquele Estado.

O municipalismo e o município têm sido no
Brasil prioridade retórica, de discurso.

Presidente desta Subcomissão faço particular
mente uma manifestação de intenção, para que
possamos trazer o município para o primeiro pIa
no concreto das prioridades, dos recursos, das
competências, não só na reforma tributária, mas
também, na redistribuição dos recursos arreca
dados pelo Govemo Central. Para que o nosso

trabalho não seja inócuo teremos duas vertentes
a trabalhar. A primeira delas: trazer para a Consti
tuinte as organizações, as associações, as frentes
municipalistas, as associações de municípios e
todos aqueles que trabalham e que têm dedicado
seu tempo a esse assunto.

Agradeço ao Deputado Ivo Cersósimo, porque
na verdade, desde que aqui chegamos, estamos
trabalhando em conjunto com ele e outros depu
tados da bancada municipalista. Agora teremos
um instrumento para dar seqüência a este traba
lho. O Presidente tem certeza de que os trabalhos
serão democráticos, que todas as iniciativas e su
gestões serão absorvidas, debatidas, detalhadas,
e, evidentente, no consenso democrático da
maioria, aproveitadas ou não.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eraldo
Trindade

O SR. CONSTITUINTE (Eraldo Trindade) 
Sr. Presidente, desejo deixar uma proposta, obser
vando, evidentemente, o que foi dito pelos nossos
Constituintes, já que há um espírito muito grande
de participação em tomo das prefeituras muni
cipais. Sugiro que com a permissão do nobre
Presidente e com a anuência dos demais Consti
tuintes, formulemos um documento para enviar
mos às prefeituras, dando conta que esta Subco
missão está aberta às propostas dos prefeitos e
que, a partir de agora, vamos fazer realmente um
trabalho, observando aquilo que está ligado à rea
lidade das prefeituras e, como foi citado, do muni
cipalismo deste País.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
_ A Presidência colocará em votação na próxima
reunião essa proposta do Constituinte Eraldo
Trindade, que já fica anotada.

Foi feita à Mesa uma sugestão, pelo Consti
tuinte Mello Reis, de que na Ata de nossos traba
lhos constasse votos idênticos para todos os elei
tos.

APresidência consulta o Plenário. Os Sr. Consti
tuintes que forem favoráveis, permaneçam como
estão. (Pausa).

Aprovado.
Constará da Ata que todos os Constituintes,

membros da Mesa, foram eleitos com a mesma
votação.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 10 horas, na Comissão de Orga
nização do Estado. Cumprida sua finalidade, está
encerrada a reunião.

Af'IEXO AATA DA 2'REUNIÃO DA SUB
COMISSÃO DOSMUNICÍPIOS E REGiÕES,
REAJJZADASEM 9-4-87 E PUBliCADA NO
SUPLEMENTOAODAf'lCNo53, DE1°-5-87

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Havendo número regimental declaro aberto
os trabalhos da Subcomissão dos Municípios

A Presidência gostaria, inicialmente, de colocar
para os Srs. Constituintes que, apesar da eleição
que se processa na Casa, vamos iniciar nossos
trabalhos, até para ver se conseguimos ter um
pré-roteiro para o desenvolvimento das atividades
rotineiras de nossa Subcomissáo. Poderíamos co
meçar, e esta é a sugestão que o Presidente faz,
recebendo subsídios para o ordenamento dos tra
balhos a partir de agora. Já existe, e acredito que
seja do conhecimento de todos os Constituintes,
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cronograma elaborado pelo Constituinte Aloysio
Chavescom a fixação dos prazos de acordo com
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Assim, teríamos 45 dias para apre
sentar o nosso relatórioà Comissão. E este prazo,
de acordo com o fluxograma, se encerraria em
16 de maio.

Aprímeírarecomendação, o primeiro apelo que
fazemos aos Constituintes presentes é exatamen
te no sentido de que possamos ter a opinião da
Subcomissão, já em termos, inclusive, de redação
final, dentro deste prazo.

Gostaríamos de ouvir os Constituintes a res
peito de sugestões de roteiro para os nossos tra
balhos.

A Presidência indaga qual o Constituinte que
deseja fazer uso da palavra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte
Aloysio Chaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, independente acerto de que venhamos a
fazera respeito de entidades que devem ser convi
dadas para expor perante a Subcomissão matéria
pertinente aos nossos trabalhos, estive refletindo
a respeito da maneira mais factível, mais prática
de podermos superar dificuldades de prazo e, so
bretudo, ponderando sobre as peculiaridades do
processo adotado para a elaboração deste projeto
da Constituição. Talvezseja uma boa solução da
qual 11 Subcomissão só virá a se beneficiar se
adotarmos, por exemplo, uma maneira informal
de trabalho aqui. Seria um roteiro, um esquema
de trabalho. O Projeto Afonso Arinos, no que diz
respeito justamente ao Estado federal como o
projeto se apresenta? A competência da União
federal, a competência, como União federal, aos
Estados e aos Municípios, a intervenção federal,
aos Estados, o Poder Legislativo dos Estados, o
Poder Executivo dos Estados, o Poder Judiciário
dos Estados, o Ministério Público dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios Federais, dos
Municípios e Regiões. Não cabe aos municípios
especificamente a matéria. O texto puro e simples
deste anteprojeto seria distribuído,e nós, em fun
ção deste roteiro, iríamos trabalhar com base nas
sugestões oriundas da Mesa, da Secretaria-Geral,
das contribuições que os colegas apresentassem
em Plenário, etc. Caso contrário, vamos discutir
um assunto hoje, mais adiante outro diferente,
na sessão subseqüente outro assunto que seja
suscitado, sem termos um roteiro prévio, sem
uma espécie de itinerário,um caminho para per
corrermos e chegarmos, dentro do prazo, a uma
solução. Esse roteiro não implica compromisso'
com 'O texto, não cria dificuldades, embaraços.
Só poderá facilitarnosso trabalho. Esta é a suges
tão que faço aos companheiros. Aceita esta su
gestão, mandaríamos tirar uma cópia do roteiro
e o distribuiríamos aos colegas como orientação
de trabalho, sem embargo de mandar tirar cópia
também do texto de 1946. Por que mencionar
o Projeto AfonsoArinos e não o de 1946? Porque
o Projeto AfonsoArinos foi muito além do projeto
de 1946, inclusive no tocante a certas prerroga
tivas e competências dos municípios e também
das regiões metropolitanas. Quem quiser reunir
o texto da Constituição de 1934, para obter outros
subsídios, poderá fazê-lo, mas teríamos pelo me
nos um texto orientador destes trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência coloca à discussão do Plenário
a sugestão do Relator.

Concedo a palavra ao Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Ape
nas para dizer- quando cheguei, o Senador esta
va no finalde sua fala- que tomei conhecimento
da proposta de S. Ex' no sentido de que seja
distribuído o anteprojeto elaborado pela Comis
são Afondo Annos.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Na parte
concernente à nossa Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Per
feitamente. Mas em outras Comissões também
tem havido propostas semelhantes. Apenas gos
taria de dizerque essa proposta é um tanto desne
cessária. Compreendo a boa intenção do Sena
dor, mas não há Constituinte que não tenha aque
letexto,até porque foiamplamente divulgadopelo
Congresso Nacional, pelas Mesas da Câmara e
do Senado. Acho que não há um só Parlamentar
que não tenha duas ou três vias desse trabalho.
Portanto, acho que não é tarefa desta Subcomis
são distribuir ou não esse trabalho. Acho que to
dos os Parlamentares que aqui estão têm compro
missos com a opinião pública.Todos vieram para
cá com o objetivo de desenvolver um trabalho,
trazera sua contribuição. Acho que não há Consti
tuinte que não disse na televisão, nas rádios, nos
jornais, nos palanques, nas reuniões, o que veio
fazer aqui. O mais interessante seria a Subco
missão começar a trabalhar para saber qual é
a contribuição que cada Parlamentar está trazen
do. A partir daí, selecionaria quem viria debater
nesta Subcomissão com o objetivo de ver se há
um apoiamento para as propostas de cada Parla
mentar.

Quanto ao problema do acervo de obras que
serão consultadas, de material amplamente distri
buído, acho que cada um já fez o seu estoque.
Mas, de qualquer forma, reconheço que a inter
venção do Relator em propor essa distribuição
tem toda procedência. S. Ex' está tentando dar
sua contribuição.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Quero
esclarecer, se o Presidente me permite, o ilustre
colega, porque acho que S. Ex" não estava pre
sente desde quando comecei essa explicação.
Propus a criação de um esquema, um roteiro
para fins de orientação, sem nenhum compro
misso. Vamos receber as contribuições que já
estão sendo encaminhadas através da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte;vamos receber
as contribuições desses companheiros que em
palanque, em campanha eleitoral,se comprome
teram com determinadas teses e proposições; va
mos receber de segmentos de outras entidades
representativas da sociedade brasileira.Todo esse
material será examinado. Uma coisa não exclui
a outra, nem ambas são incompatíveis.Seria uma
maneira de visualizar, dentro, de um esquema,
como poderíamos ir seqúenciando os debates
para facilitar depois o trabalho do Relator. Foi
este o objetivo da minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte WaI
dekOmelas.

O SR. CONSTITUINTE WALDEK ORNELAS
- Receio que a reunião de hoje fique um pouco
prejudicada, porque ainda não chegaram as su
gestões que porventura estejam na Mesa, e eu
próprio não apresentei, não formulei as minhas.
Mas a mim também está preocupando, corrobo
rando com o que disse o Deputado Raul Ferraz,
o fato de a Subcomissão ter 45 dias para concluir
seus trabalhos. Decorridos 30 dias,o Relatordeve
rá apresentar seu anteprojeto.

O ideal seria que esse anteprojeto fosse o resul
tado já de uma série de discussões realizadas
aqui na Subcomissão.

Ora, a próxima semana será inteiramente per
dida em termos de reuniões. Estaremos traba
lhando, evidentemente, a nível de elaboração e
leitura de documentos, mas sem reuniões e lem
bro aos colegas que devemos destinar o mínimo
de cinco reuniões à audiências de entidades re
presentativas da sociedade. Então, acho que um
roteiro, um cronograma seria importantíssimo,
para que, não chegássemos ao fim dos 30 dias
apenas ouvindo as entidades, sem discutir as
idéias que por ventura sejam apresentadas, por
que então já estaremos na fase de apresentação
de emendas ao anteprojeto. Talveztenhamos que
fazer uma série de reuniões, mais do que as duas
por semana previstas pela Comissão, para que
possamos realmente, ganhar tempo em tomo
desse assunto. Passada a próxima semana, acele
raríamos as atividades,seja auscultando as entida
des, seja debatendo as 'sujestões e as teses apre
sentadas. De maneira que sugiro que hoje, inclu
sive, avancemos um pouco em relação a uma
tentativa de roteiro; selecionando quais as entida
des que serão ouvidas,que serão convidadas, por
que, com relação à área municipalista, existe um
conjunto de entidades organizadas. Com relação
às regiões metropolitanas, às macrorregiões, não
existem entidades organizadas, e não sei quais
os segmentos, os setores da sociedade que estão
mobilizados.Gostaria, inclusive, de ouvirum pou
co os companheiros sobre esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavraao ConstituinteEdésio Frias
e, posteriormente, ao Constituinte MaurícioFruet

O SR. CONSmUlNTE EDÉSIO FRIAS - po
deriamos o ouvir IBAM - Instituto Brasileiro de
Auxílio aos Municípios, localizado no Riode Janei
ro, um organismo que já vem trabalhando há
alguns anos com os municípios.Acreditoque este
organismo tem muito a dar, em termos de subsí
dios; até já distribuíram um folheto com suges
tões. Acredito que a Presidência da Subcomissão
poderia entrar em contato com o Presidente do
IBAM, e este enviaria alguns representantes para
que pudessem fazer aqui uma exposição sobre
as necessidades dos municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Está anotada a sugestão do Sr. Constituinte.

Com a palavra o Constituinte Maurício"Fruet,
que a havia solicitado anteriormente. Posteríor
mente falará o Constituinte MelloReis.

O SR. CONSmUINTE MAURfclO FRUET
Gostaria de fazer, inicialmente, uma pequena ob
servação a respeito da sugestão do Relator,Cons
tituinteAloysio Chaves. Na próxima semana, com
as sugestões que já existem, inclusive da Comis-
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sio Afonso Arinos, talvez houvesse condições de
a Subcomissão apresentar um esboço de posicio
namento com relação às diversas propostas exis
tentes. Creio que isso é perfeitamente viável,mes
mo que essas sugestões possam receber um
maior número de subsídios, além dos já formu
l!Idos pela Comissão Afonso Arinos. Acredito que
todos os companheiros - creio que há um con
senso a esse respeito - estão superlotados de
informações a respeito do posicionamento de en
tidades, de prefeituras, de movimentos munici
palistas; a respeito de teses que, eventualmente,
vão ou não prevalecer, dependendo do desenvol
vimento dos trabalhos. Mas é perfeitamente viável
que esta Subcomissão tenha um esboço próprio.
Seassím entenderem os companheiros, poderia
mos até programar a próxima reunião. Com os
subsidios dos companheiros e a competência do
Relator Aloysio Chaves, poderíamos perfeitamen
te apresentar um esboço de proposta inicial de
discussão na Subcomissão, o que é mais ou me
nos a idéia defendida por S. Ex" Nada muda.

O SR. RELATOR(Aloysio Chaves) - Gostaria
de me situar melhor. Não posso, no pórtico dos
trabalhos, apresentar-um esboço. Ainda não rece
bi sugestões nem da Mesa da Assembléia Nacio
llllI Constituinte, nem de nenhum dos colegas.
Nio sei quando virão, nem a natureza desses do
cumentos.Então, não é possível, após uma insta
lIçio praticamente preliminar, apresentar na se
lIl8Ila seguinte l4JIesboço. Seria um esboço com
~ias pessoais e nio fruto da colaboração de
Iiodos. Acho que «Se documento seria apenas
infonnaIivo; seria um roteiro para nos permitir
a abordagem dessa matéria, seria uma espécie
de triagem de todas as sugestões recebidas; de
pois, chegariamos, naturalmente, ao projeto. O
projeto será apresentado ao final dos nossos tra
balhos, após trinta dias de discussão.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Mas é a nossa proposta. Como não existe qual
quer subsídio, a proposta é no sentido de que
cada um dos componentes desta Subcomissão,
no decorrer da próxima semana, elabore um tra
balho preliminar e, na primeira reunião marcada,
após a próxima semana, esses trabalhos seriam
analisados. A partir daí, teríamos um esboço da
Subcomissão. Tenho a impreSsão de que, com
dois ou três dias, no máximo, teríamos condições
de estruturar uma proposta que refletiria mais ou
menos o pensamento desta Subcomissão e que
serviria de documento básico para a discussão.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Mas co
mo, se não conhecemos as sugestões da Subco
missão?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Solicitaria ao Sr. Relator que deixasse o Sr.
Constituinte terminar sua manifestação.

O SR. CONSTITUINTE MAURfclO FRUET 
Tenho a impressão, se o Sr. Presidente permitir,
de que este diálogo é esclarecedor. A proposta,
pragmaticamente, é a seguinte: vamos admitir
que o companheiro Raul Ferraz apresente um
esboço, o Constituinte Edésio Frias apresente ou
tro, o companheiro Waldeck Omelas, outro. Na
segunda-feira da próxima semana, da posse des
ses esboços, por meio de um processo de discus
são, tentaríamos estabelecer uma proposta básica
da Subcomissão para debate. Seria esta a melhor
posição objetivamente.

UM SR. CONSTITUINTE (Fora do microfone)
- .., Cada um traz a sua sugestão, e retira-se
um esboço em um prazo determinado.

O SR. CONSTITUINTEMAURfCIO FRUET 
Exatamente. Não seria nada definitivo,apenas um
ponto de referência importante.

Quanto ao segundo ponto, Sr. Presidente, com
relação às sugestões de entidades que eventual
mente pudéssemos convidar, acho que caberia
uma pequena reflexão de nossa parte para que
alguns segmentos - por exemplo, municípios
de porte médio, de porte pequeno, de grande
porte, de regiões diferenciadas do Brasil, entida
des, associações de moradores de municípios de
porte médio, de grande porte, de porte pequeno
- fossem convidados para que pudéssemos ter
uma visão do conjunto nacional.

Com relação à sugestão do companheiro,
acho-a muito válida. O IBAM realmente possui
uma série de informações muito importantes e,
ao lado do IBAM- s6 como referência ao compa
nheiro Waldeck Omelas - temos também um
movimento municipalista muito organizado, a As
sociação Brasileira dos Municípios, que, de certa
forma, não tem uma vinculação muito grande
com o movimento municipalista, a Associação
de Prefeitos das Capitais e, finalmente, a Associa
ção dos Conselhos das Regiões Metropolitanas.
Creio que por esse caminho teríamos um roteiro
fácil para desenvolver um trabalho em busca de
subsídios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai conceder a palavra ao Consti
tuinte Mello Reis.

O SR. CONSTITUINTEMELLO REIS - Acho
que a preocupação demonstrada pelo compa
nheiro Edésio Frias sobre a consulta ao IBAM
é importantíssima, porque tive uma grande expe
riência de trabalho com esse órgão. A colabo
ração que esse Instituto pode prestar a n6s todos
é muito grande. Devemos ouvir, como já ficou
aqui dito, outras entidades municipalistas. Creio
que precisamos, realmente, ter um roteiro, um
ponto de apoio. Por isso, sou favorável à sugestão
do companheiro Aloysio Chaves no sentido de
que usemos a proposta Afonso Arinos apenas
como início, como ponto de sustentação, não
significando que estejamos endossando as pro
postas ali contidas. Era isso que gostaria de obser
var. Acho que seria interessante para nós se todos
pudéssemos trazer, não na pr6xima semana, a
Semana Santa, mas na semana subseqüente, na
terça-feira, das nossas áreas alguns subsídios para
serem desenvolvidos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Raul Ferraz, que
a havia solicitado anteriormente. Na seqüência,
Waldeck Omelas e, posteriormente, o Constituinte
Lavoisier Maia.

O SR. CONSTITUINTERAUL FERRAZ- Gos
taria de pedir um espaço a esta Subcomissão,
e não pode ser um espaço de poucos minutos,
para defender um trabalho que tenho a respeito
dos rnunícípíos brasileiros. Confesso que tenho
poucas chances de ver aprovado trabalho dessa
natureza, com uma visão do que seria o município
brasileiro, mas tenho absoluta certeza de que
abordo o problema municipalista por um ânguIo
completamente novo, jamais abordado no Pllis.

E mais ainda, todo o movimento municlplllista
brasileiro está completamente errado, porque
apenas sobe e desce o País em diversas reuniões
reivindicando coisas insignificantes, como mu
dança de alíquotas, pequenas variações em a1í
quotas, como se fosse esse o problema do muni
cípio brasileiro. Queria pedir um prazo maior a
esta Subcomissão, porque considero este assunto
preliminar para a discussão.

Gostaria de discutir, Sr. Presidente, o problema
da posição do município no contexto da Federa
ção. Acho que o município é o primo pobre da
Federação, e, o pior de tudo, vai continuar como
primo pobre da Federação, talvez mais pobre ain
da. O município é o local em que nascemos,
crescemos, trabalhamos, vivemos. No entanto,
vejo o municipalismo brasileiro ser dirigido não
por prefeitos, mas por govemadores. Torço pelo
governador do meu partido e, se estivesse em
São Paulo, teria votado nele. Nós, na Constituinte,
não podemos ter pruridos partidários. Temos que
defender teses, porque estamos comprometidos
com elas. Então, devo dizer que está errado o
rnunícípalísmo brasileiro quando é conduzido por
govemadotes. Vejo, por exemplo, que o movi
mento municipalista brasileiro aponta errado, par
que quando lemos na Constituição Federal o que
se diz sobre os poderes da União, no art. 8'>, que
estabelece 'a competência da União, vemos 1m
rosário imenso de assuntos que competem l
União. Quando olhamos a LeiOrgânica dosMln
cípios de qualquer Estado, vemos também um
rosário imenso do que compete aos munl~
brasileiros. Mas quando V.Ex'"olharem a ConItlo
tuição Estadual, no capítulo da competência do
Estado, vão-se surpreender: nada diz. Levei 1m
choque quando li sobre a competência do Estado
na Constituição da Bahia. Disse: "Esqueceram
de colocar aqui qual é a competência do Estado",
Esse texto apenas repete aquele artigo da Consti
tuição Federal que diz: "Compete ao Estado tudo
aquilo que, explícita ou implicitamente, não com
petir à União".

Quando olhamos as atribuição do município,
é a mesma coisa, mas quando olhamos às do
Estado, nada diz. A Constituição do Estado da
Bahia diz que compete ao Estado tudo aquilo
que, explícita ou implicitamente, não competir à
União, e que ela pode contratar funcionários públi
cos, armar sua máquina administrativa. Mais
adiante, diz que não pode ser cobrado imposto
sobre radiodifusão, que os tributos cobrados em
campos de esporte não podem ser mais do que
6% - e sô, Ou seja, nada diz sobre a competência
do Estado. Quando fui olhar a Constituição do
Estado de São Paulo, vi que a Constituição da
Bahia foi muito criativa, porque na Constituição
do Estado de São Paulo está escrito que a ban
deira de São Paulo tem tantas listas de tal cor
que o hino de São Paulo é o cantado naquela
data e que a capital de São Paulo é a cidade
de São Paulo, ou seja, coisa que qualquer menino
aprende não no primário, mas no pré-primário.
Nem precisa aprender. Então, acho que o muni
cípio deve reivindicar poderes.

Vou fomecer um dado aos colegas. Quero cha
mar a atenção dos Srs. Constituintes para um
fato. O município deve explorar, em favor dele,
isto: existem 168 países no mundo; desses, 153
nãotêm a figura do Estado, ou seja, 92% . E mais,
nesses 153 países onde não existe o Estado o
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município arrecada o que equivale, no Brasil, ao
que o município e o Estado arrecadam juntos,
exatamente porque o município é que tem atribui
ções. E, no entanto, o movimento municipalista
no Brasil é explorado pelos governadores com
o objetivo de conseguirem mais recursos, para
corromperem os prefeitos, o cabo eleitoral,o che
fe político. "Está comigo, tem dinheiro; não está,
não tem" - dizem. Eu fui prefeito e sei que é
assim, e não me parece que a situação vá modi
ficar-se.

Sr. Presidente, tenho este trabalho e pretendo
distribuí-lo entre os membros da Subcomissão.
GostaIia de dispor de um pouco mais de tempo
para debater esse assunto, porque ele me preo
.cupa muito. Não tenho a pretensão de conseguir
objetivos tão ousados como ele, mas tenho certe
za de que posso mudar um pouco o sistema de
luta dos municípios em defesa dos seus direitos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Muito bem. A presidência vai conceder a pala
vra ao próximo orador. Solicita aos demais Consti
tuintes sugestões para o ordenamento dos traba
lhos para as próximas reuniões. É evidente que
o Constituinte Raul Ferraz terá tempo suficiente
para colocár sua sugestão no sentido da extinção
dos Estados, inclusive, à nossa Subcomissão. A
Presidência indaga: quem quer fazer uso da pala
vra? (Pausa)

Com a palavra o Constituinte Lavoiser Maia.

o 8R. CONSTITUINTE LAVOISER MAIA 
Quero manifestar a minha inteira concordância
com a sugestão de audiência do IBAM, especifica
mente como instituto que tem amplos e profun
dos estudos realizados sobre os municípios, e
com as demais sugestões aqui apresentadas. Su
giro também que seja ouvida a Confederação Na
cional dos Municípios. O Constituinte Maurício
Fruet lembra a Associação de Conselhos das Re
giões, Metropolitanas. Parece-me que é a única
entidade, salvo a de prefeitos de capitais, que está
também ligada, pela própria natureza, às regiões
metropolitanas. Não sei se o Instituto de Arqui
tetos tem desenvolvido algum trabalho específico
com relação às regiões metropolitanas. Esse ór
gão preocupa-se mais com a questão tão urba
nística.

Agora, com relação ao âmbito macrorregional,
Sr. Presidente, na estrutura do País, temos as su
perintendências regionais de desenvolvimento, os
bancos de desenvolvimento, os bancos regionais
e a SUFRAMA um caso à parte. Tenho a impres
são de que talvez valesse a pena promover aqui
um painel com os superintendentes destas entida
des regionais, SUDENE, SUDAM, SUDECO, SU
DESULe a própria Secretaria Especial da Região
Sudeste, além da SUFRAMA, para que pudés
semos tirar algumas lições dessas experiêndas.
Sem dúvida, a SUDENE é historicamente a mais
completa, Creio que valeria a pena.

Pois não, Deputado Maurício Fruet.

O SiR. CONSTITUINTE MAURfCIO FRUET 
É muito importante termos uma idéia de quantas
audiências teremos.

O SFt. CONSTITUINTE LAVOISIER MAlA - Pa
ra agendá-Ias.

O SR CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O que está sendo colocado - a presidência
pede licença para interferir- é um fato da maior
importância. Quer dizer,qual o número de audiên
cias que poderíamos ter para ouvir esse pessoal.
Se tivéssemos 45 dias de prazo... Vamos perder
dez dias, aproximadamente, e já perdemos al
guns. Vou colocar esses fatos para o Relator.

Peço ao Sr. Constituinte que continue a sua
colocação.

O SR.CONSTITQJNTE LAVOISIER MA/A-Foi
exatamente sobre esse fato que eu quis chamar
a atenção na minha primeira intervenção. Quer
dizer, não desejo, em hipótese alguma, Sr. Presi
dente, que cheguemos ao final dos trinta dias
de prazo para a redação do anteprojeto sem ter
mos ouvido todas as entidades representativas,
sem que tenhamos tido tempo suficiente para
discutir e avaliaras diversas proposições, inclusive
as sugestões individuais.Além disso tudo, estou
sentindo que o prazo é exíguo, porque são apenas
trinta dias, com uma semanajá perdida. Há outros
aspectos fundamentais e relevantes sobre o as
sunto Por exemplo, todas as pesquisas revelaram
que os Constituintes desejam uma Constituição.
Foi exatamente para isto que quis chamar a aten
ção na minha primeira intervenção.

Sr. Presidente, não desejo, em hipótese alguma,
que, ao fim do prazo de trinta dias para apresen
tação do anteprojeto, não tenhamos ouvido as
entidades representativas, tampouco desejo que,
findo aquele prazo, não tenhamos tido tempo sufi
ciente para discutir e avaliar as diversas propo
sições, e até mesmo sugestões individuais.Além
disso, sinto que o prazo é exíguo, pois uma sema
na já se passou.

Por outro lado, há aspectos fundamentais e re
levantes para que nos possamos situar a respeito.
Todas as pesquisas revelaram que os Constituin
tes desejam uma Constituição sintética. Não ouvi
até hoje, na Comissão, na Subcomissão, no Plená
rio, qualquer palavra a respeito de como se vai
proceder, se se vaibuscar uma Constituição sinté
tica, como isso vai ocorrer. Pessoalmente, defen
do uma Constituição sintética.

Ouço, com prazer, o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Não
se trata de jogar pimenta aqui. Se V. Ex" quer
uma Constituição sintética, devo informar-lhe
que, dos 153 países unitários existentes, nenhum
tem uma Constituição com mais de cem artigos.
A receita ideal para o Brasil é: um pais unitário
descentralizado, ou melhor, uma república muni
cipalista brasileira.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNELAS
-Outro aspecto que eu levantaria- e não enten
do a razão do pessimismo do nobre Constituinte
RaulFerraz em relação às considerações que fazia
há pouco - é que a nossa Subcomissão, junta
mente com a Subcomissão dos Estados, há de
modificar, no meu entendimento, o sistema atual
de competências entre os três níveis de governo,
de maneira a' diminuir efetivamente as compe
tências concorrentes, a fim de haver uma aloca
ção de recursos mais eficiente, procurando redi
mensionar a questão de competência do Estado
em relação às competências remanescentes que
caracterizam um Estado-membro da União.

Assim, além de agendar essas audiências, de
modo a sobrarem reuniões para que possamos

debater teses com a proposta pelo Constituinte
RaulFerraz, creio que teremos também de estabe
lecer alguns critérios em relação à maneira com
que nos comportaremos. Particularmente, enten
do que devemos estabelecer no texto constitu
cional o elenco de competências específicas do
município.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
-Antes de passar a palavra ao nobre Constituinte
Lavoisier Maia, a Presidência lembra aos Consti
tuintes que devemos memorizar até obsessiva
mente que o prazo para encaminhamento do rela
tório desta Subcomissão à Comissão Geral foi
até o dia 16 de maio. Pelo nosso roteiro, retoma
ríamos os trabalhos no próximo dia 22, quarta
feira, o que nos daria seguramente quatro sema
nas de trabalho, com três reuniões ordinárias por
semana, perfazendo um total de doze sessões.
A Presidência já tem aqui algumassugestões de
caráter objetivo, que serão votadas no final desta
reunião. A questão do prazo precisa ser menta
lizada,senão corremos o risco de ser atropelados
por ele.

O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNELAS
- Sr. Presidente, pela ordem. (Intervenção fora
do microfone. Inaudivel)No dia 7 de maio, pelos
meus cálculos, o anteprojeto já deverá ter sido
apresentado pelo Relator, de acordo com o que
dispõe o art. 17 do Regimento Intemo. Seria de
7 de abril a 7 de maio.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, permita-me solicitar ao colega um aparte
para dizer-lhe que não fale sem autorização da
Mesa.

O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNELAS
-Pois não.

o SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Com a
sua permissão, Sr. Presidente, gostaria de dizer
que o prazo está dividido da seguinte maneira:
são trinta dias para a discussão das proposições,
a partir da instalação desta Subcomissão. Encer
rada a discussão, começa a correr o prazo para
a apresentação, pelo Relator, do parecer, que den
tro dos quinze dias subseqüentes deverá ser dis
cutido e votado por este Plenário. Assim, o prazo
para apresentarmos sugestões é de quinze dias.

O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNELAS
- Perdão, ConstituinteAloysioChaves, já aos trin
ta dias deverá o Relator apresentar o anteprojeto,
que será distribuído em avulso, a fim de que nos
cinco dias seguintes, destinados à discussão, pos
sa receber emendas, de acordo com o § 1· do
art. 17 do Regimento.

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

O SR.PRESIDENTE(LuizAlbertoRodrigues)
- Tem a palavra o nobre Constituinte. .

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma sugestão à Me
sa Sugiro que esta Presidência, assim como estão
fazendo as de outras Comissões, solicite ao Presí
dente da Assembléia Nacional Constituinte, Depu
tado Ulysses Guimarães, a prorrogação do prazo,
que é exiguo. Parece-me que no dia 22 vencem
os trinta dias para a apresentação de sugestões.
Ora, ainda estamos elegendo os Presidentes das
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Comissões e o prazo já se está esgotando. É evi
dente que, se o Presidente não aceitar proposta
de iniciativa da própria Mesa da Constituinte, al
guém deverá recorrer ao Plenário. E sei que have
rá esse recurso. Mas é necessário que todas as
Comissões apontem a exiguidade do prazo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai dar seqüência dos trabalhos
concedendo a palavra ao nobre Constituinte la
voisier Maia. No final, discutiremos esse assunto
e votaremos.

o SR. CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA - Sr.
Presidente, ouvi a preocupação dos Constituintes.
Penso que, acima de tudo, devemos fazer um
trabalho sério e bom. A proposta do Relator em
relação ao anteprojeto do Senador Afonso Arinos
parece-me razoável. Outras sugestões foram aqui
apresentadas. Seremos pressionados pelos pre
feitos de todo o Pais e devemos dispensar atenção
a todos eles, eis que a nossa Comissão trata espe
cificamente dos municípios. Os quatro mil e tan
tos municípios do Brasil vão-nos pressionar com
reivindicações de toda a espécie. Isso me preo
cupa. Concordo com o colega, cujo propósito
é o de melhorar a situação dos municípios brasi
leiros. Já houve uma melhora, mas penso que
é preciso melhorar cada vez mais. Trata-se do
fortaIecimento do município brasileiro. Vejo que
o colega é eminentemente municipalista. Isso é
muito bom, porque o município fica a mercê das
autoridades superiores - do Governador do Esta
do, do Presidente da República. Vejam V. Ex":
o município mais forte do País, o de São Paulo,
vem ao Presidente da República pedir recursos;
um município menor, que não tem condições
de acesso à Presidência da República, dirige-se
ao Governo do Estado. Então, é preciso haver
um ordenamento nesse sentido. É uma preocu
pação que todos devemos ter.

Outra questão que também me preocupa é
a referente às regiões. Nós, que-somos do Nor
deste, como já disse na primeira intervenção 
e vejo que aqui há alguns nordestinos - temos
a grande responsabilidade de olhar para aquela
região, que vem sendo discriminada ao longo das
administrações públicas. Trata-se de uma das
mais pobres e sofridas ..Sendo esta Subcomissão
a que trata dos municípios e regiões, penso que
nos devemos preocupar com as nossas, mais
com umas, menos com outras. Como as Regiões
Norte e Nordeste são as mais pobres e discrimi
nadas, creio que deve haver posições firmes em
sua defesa, eis que elas merecem um tratamento,
não digo diferenciado, mas igualitário em relação
às outras Regiões do Brasil.

Sr. Presidente, outra preocupação é com rela
ção ao tempo, como já foi colocado pelos nobres
Constituintes. Realizaremos doze sessões, que é
pouco. No meu entender, há duas alternativas:
prorrogarmos o prazo ou aumentamos o número
de sessões, porque doze, creio, são absolutamen
te insuficientes.

Era o que tinha a declarar nesta hora.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte Edésio
Frias.

O SR. CONSTITUINTES EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, o Sr. Relator sugeriu que discutísse
mos um roteiro a ser traçado, para, então, formu-

larmos um documento-base e, através dele, dis
cutírrnos a matéria: Entretanto, os art 13 e 30
do Regimento lnterno estabelecem os prazos. Não
podemos fazer nenhum roteiro básico sem antes
ouviras sugestões dos Srs. Constituintes, das enti
dades. Acredito que até o dia 23 não poderemos
fazer nenhum documento-base, porque surgirão
sugestões que podem até..colaborar para a idéia
do nosso companheiro que pretende terminar
com os Estados. Eu sugeriria, então, que tratásse
mos hoje, especificamente, das entidades que ire
mos convidar, para que logo depois do dia 23,
quando o Relator também disporá das sugestões
que os Constituintes de outras Comissões terão
apresentado à nossa Subcomissão, possamos
discutir esse roteiro-base.

O SR. PRESIDENTE'(Luiz Alberto Rodrigues)
- APresidência convoca o Constituinte José Du
tra para assumir o seu lugar à mesa.

Com a palavra o Constituinte Mauro Miranda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Sr. Presidente, eu sugeriria que convidássemos
todas essas entidades municipais a que aqui vies
sem para um tipo de foro de debates, primeira
mente, entre elas, o que seria mais produtivo do
que se trouxéssemos cada uma em separado.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que nós,
Constituintes, gostaríamos de ter a possibilidade
de trazer uma assessoria, pois há Constituintes
aqui que têm mais precisão de expressão. Eu,
por exemplo, que sou engenheiro, talvezseja mais
prático, mas menos competente na hora de fazer
uma explanação. Seria uma assessoria de alto
nivel, a critério de cada um, para nos municiar
nos debates com essas entidades. Acho que deve
riam ser distribuidas a todos nós as sugestões
referentes à nossa Subcomissão que já tivessem
sido apresentadas à Mesa da Constituinte. Assim,
teríamos um universo muito maior de proposi
ções para discutír. A partir daí, então, com o enor
me arcabouço de informações que teremos de
pois desses debates, poderemos iniciar os traba
lhos.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS- Per
mite-me V.~ um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Perfeitamente.

o SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Eu
gostaria também de sugerir o seguinte: para evitar
que a Presidência e a Comissão fiquem sobrecar
regadas, poderíamos, com a anuência da Presi
dência, entrar em contato hoje mesmo com esses
organismos e saber se poderiam vir aqui após
a Semana Santa. E já estabeleceríamos um dia
para o comparecimento de cada agremiação. O
companheiro poderia convidar alguns orgams
mos, e eu me responsabilizaria a falar com a Presi
dência e a direção do IBAM. Assim, poderíamos
ajudar a própria direção desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Acho que não precisamos nem consultá-los, mas,
sim, marcar a data em que deveriam aqui compa
recer para discutir conosco, porque, do contrário,
cada um poderia marcar um dia, e o nosso tempo
é muito curto.

O SR. CONSTITUINTE EUEZER MORElRA
Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE EUEZER MORElRA
Não sei até que ponto a simples presença de
debatedores vai-nos dar uma rota, um caminho.
Eu proporia que a presença de representantes
de entidades que interessam à Comissão sejam
ouvidos e fossem precedidas do envio,se possível,
de um documento contendo suas propostas à
Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Eu gostaria de completar o meu raciocínio, se
possível. Eles viriam municiados com suas pro
postas e as debateriam conosco.

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO FRUET 
Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO FRUET 
Dentro do que V.Ex' está colocando e o Consti
tuinte Eliezertambém já apontou, gostaria de dizer
que todas essas entidades, pelo menos as com
que tenho contato, já têm um documento básico,
que foi discutido, em alguns casos, em várias
reuniões e congressos. Então, conciliando a colo
cação do Constituinte Eliezer com a sua posição,
creio que poderíamos sugerir a essas entidades
que, no momento em que aqui chegasse, o deba
tedor já estivesse de posse de propostas concre
tas. A Associação Brasileira dos Municípios, por
exemplo, já tem a sua proposta. E ai há um outro
problema. Acho que vai haver necessidade de
realizarmos reuniões simultâneas, por exemplo,
com a Comissão que trata da reforma tributária,
porque existem assuntos absolutamente compa
tíveis com as duas Comissões e que, a meu ver,
devem constar da pauta dos problemas institu
cionais dos municípios a serem discutidos nesta
Comissão. Apartir desse andamento, acredito que
teremos condições de desenvolver um trabalho
rápido.

Quero fazer ainda uma observação. O compa
nheiro é engenheiro; então sabe que temos de
trabalhar em cima de números, e nenhum de
nós tem condições de estar em três lugares ao
mesmo tempo, o que está acontecendo hoje aqui,
Há uma corrente muito forte dentro do Congresso
que defende que as sessões da Assembléia Nacio
nal Constituinte não sejam mais realizadas no pe
ríodo da tarde. Há outra tendência no sentido de
que realizemos, também, reuniões à noite. Consi
derando-se três dias de trabalho, num período
que vài de 10 às 12h - porque sabem V. Ex'
que a reunião é marcada para as 9h, mas começa
às 10. Não há condição de que nessas reuniões
haja um trabalho produtivo. Tenho a impressão
de que deveríamos fazer uma programação ba
seada no esboço que o nosso Relator,tenho certe
za, oferecerá, no sentido de que num mesmo
dia, por exemplo, possamos ouvir dez, doze, qua
torze entidades. Senão, será impossível realizar
mos esse trabalho. ~

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Fico muito grato a V.Ex'

A segunda proposição que faço é a seguinte:
em vez de pedirmos adiamento...
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o SR. CONSTITUlNTE EUÉZER MORElRA
Ainda complementando, quero insistir em que
as propostas precedessem os debatedores, para
que cada membro desta Subcomissão tivesse
oportunidade de formar convicção a respeito do
pensamento daquela entidade. Assim progrediria
mais rapidamente o debate com a entidade.

O SR. CONSmUlNTE MAURO MIRANDA 
Acho que V. Ex- poderia até fazer esta proposta
e colocá-Ia em votação...

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Eu apresentei uma proposta, a respeito da
qual creio que a Mesa vai-se pronunciar, no sen
tido de que enviássemos um documento, em no
me da Subcomissão, aos prefeitos e presidentes
de câmaras dos municípios, porque, evidente
mente, estamos aqui lutando contra um fato que
é primordial: o tempo. Existe um prazo para a
promulgação da nova Constituição. Os debates
seriam muito importantes, mas creio que em fun
ção de. prazo não teremos tempo suficiente para
anaãser, formular ou concluir o trabalho desta
Subcomissão. Então, poderíamos formar uma
comissão que estudaria e avaliaria as propostas
que evidentemente serão enviadas a esta Subco
missão pelos prefeitos e presidentes de câmaras
e as sintetizaria num único documento. Assim,
baseados nesses subsídios, teríamos um resul
tado satisfatório. Creio que o tempo, a esta altura
dos acontecimentos, é fator primordial. Não sei
se realizando os debates, que vão ser longos, dis
poríamos do tempo necessário para a conclusão
dos nossos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE MAURÍaO FRUET
Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Avontade.

O SR CONSmUINTE MAURÍCIO FRUET 
AD que me consta, muitos Estados possuem as
sociações de câmaras municipais.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Exatamente.

O SR CONSmUlNTE MAURÍCIO FRUET
Em todos os Estados existem associações de pre
feitos-- associação de prefeitos de região metro
politana, associação de prefeitos regionais - e
posso ,garantir a V.Ex" que todas essas entidades
já têm propostas. Então, creio que ficaria fácil
se as definíssemos como de porte médio, de re
gião metropolitana, de municípios menores 
menores que digo são os de cinco mil até duzen
tos milhabitantes. Apartir daí, teríamos uma visão
global, convidando representantes de diferencia
das regiões do Brasil.Todas elas já têm propostas,
e a maior delas é absolutamente compatível. As
sim não teríamos dificuldade em conduzir os tra
balhos.

O SI<. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita ao plenário permita ao
companheiro Mauro Miranda terminar sua pro
posta.

O SR CONSmUlNTE MAURO MIRANDA 
Achei muito boa a sua proposição, porque assim
também nos dirigimos diretamente às bases, no
caso às Câmaras Municipais, a fim de que elas
pressionem suas entidades a trabalharem rápido

para nos municiar. E o foro dos debates, convo
cando todas as associações e entidades para a
participação.

Minha segunda sugestão é a seguinte: em vez
de pedir prorrogação de prazo, gostaria que esta
Subcomissão propusesse o aumento do número
de sessões, que se realizariam até mesmo aos
sábados e domingos. Não é do meu feitioprorro
gar demais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DarRA - Sr.
Presidente, nobre colegas, tenho uma interroga
ção na idéia, diante do quadro que se desenha
na Comissão. Elegemos a direção da Comissão
há dois dias. É de conhecimento público - e
a imprensa o tem divulgado sistematicamente 
que já existem mais de quinhentas proposições
apresentadas por Constituintes à Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, mas elas ainda não
chegaram até nós. Estamos trabalhando há treze
dias e ainda não tivemos a alegria de ver uma
proposição formalizada por um colega. Entretan
to, elas existem. Acredito que entre essas propo
sições existam várias que dizem respeito à nossa
Subcomissão.Aimprensa está permanentemente
atenta para formalizarcríticara nós, Constituintes.
Tenho visto, no curso desses setenta dias que
nos separam da instalação da Assembléia Nacio
nal Constituinte,muitas críticas que insinuam que
não estamos trabalhando, o que não é verdade.
Sentimos em cada colega o desejo inquebrantável
de participar, de discutir, de debater, isto é, de
ajudar a fazer uma nova Constituição. Para que
não paguemos um preço muito alto e não seja
mos taxados de preguiçosos pela opinião pública,
nós, membros desta Subcomissão, devemos to
mar providência no sentido de endereçar um ex
pediente à Presidência da Comissão Ggeral ou
à Presidência da Assembléia Nacional Constituin
te pedindo sejam o mais breve possível remetidas
a esta Subcomissão as propostas vinculadas à
sua competência. Se tivéssemos aqui uma pro
posta, nós já a estaríamos discutindo e formando'
um juízoa seu respeito. Antes de abordar o segun
do ponto da minha intervenção, quero pedir des
culpas por ter chegado atrasado, pois estava parti
cipando, na bancada do PMDB, da eleição do
Relator da Comissão de Sistematização.

Ouvi o Constituinte Eraldo falar nos prefeitos.
Acho que não teríamos possibilidade de ouvir os
quatro mil e poucos prefeitos municipais, salvo
se selecionássemos alguns deles. A idéia de con
vocar é boa. Como disse o Constituinte Maurício
Fruet, em todos os Estados existem associações
de prefeitos, de vereadores e outras associações
municipais que envolvem prefeitos e vereadores.
Acho que este é mesmo o caminho: temos de
procurar captar o pensamento dos municípios
através do seus representantes, prefeitos e verea
dores. Na medida em que aqui comparecerem
essas associações, colheremos ensinamentos
muito importantes, porque elas vivem a realidade
local. A intenção desta Subcomissão é procurar
exatamente refletirno anteprojeto que daqui sairá
para a Comissão da Organização do Estado o
pensamento da maioria daqueles que vivem nos
municípios. Em função disso, gostaria que désse
mos maior dinâmica aos nossos trabalhos, para
que não sejamos vítimas de críticas injustificadas.

O terceiro ponto que gostaria de abordar é con
seqüência da reunião realizada ontem na Comis
são Geral, quando ficou assente que aquela Co
missão só voltará a reunir-se após a Semana San
ta - se não me falha a memória, no dia 22 de
abril. Gostaria de propor que nijp seguíssemos
essa linha, exatamente por causa das críticas que
dela poderão advir.Acho que devemos trabalhar
na terça e na quarta-feira, se já houver proposta
a ser discutida ou alguma entidade a ser ouvida,
porque não adianta nos reunirmos se não temos
o que discutir.

Sr. Presidente, são estes os três pontos que
coloco, apenas com a intenção de ajudar no de
sempenho de nossas atribuições vinculadas à or
ganização dos Estados.

O SR. PRESIDENTE (LuizNberto Rodrigues)
- A Presidência gostaria de objetivaras decisões
a respeito do que foi aqui discutido. A primeira
coisa que me parece importante, até mesmo co
mo roteiro dos trabalhos, é a proposta de que
trabalhamos na próxima semana. O Presidente
informa que estará aqui, mas gostaria de ouvir
o Plenário a respeito do assunto. Acho que pode
mos deliberar sobre a questão considerando a
própria tradição do Parlamento. Se convocarmos
reunião para a próxima semana e não nos reunir
mos, será pior. Então, gostaria de tomar o voto
de cada um. Aqueles que estiverem de acordo
com a suspensão dos trabalhos, conforme delibe
rado ontem peja Comissão permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovada. A Presidência vai reto
mar os votos: os Constituintes que estiverem de
acordo com a decisão adotada ontem pela Co
missão da Organização do Estado de que nossos
trabalhos sejam reiniciados, ofícícalmente, no dia
22, permaneçam como estão. (Pausa.) Há três
votos contra. Está aprovada a decisão da Comis
são. Não funcionaremos oficialmente na semana
que vem.

O SR CONSmUINTE WALDECK ORNELAS
- Sr. Presidente, gostaria de comurucar à Subco
missão que, na segunda e na terça-feira, estarei
em Recife,a convite da Sudene, participando de
um painel sobre as regiões metropolitanas e a
Constituinte, no que se refere ao aspecto institu
cional. Tomarão partes também nesse encontro
os prefeitos das capitais e representantes de várias
entidades. Esta a razão pela qual não estarei aqui
na próxima semana.

Quanto ao assunto em pauta, entendo, Sr. Pre
sidente, que todas as considerações aqui feitas
convergem para o mesmo ponto, de acordo com
o art. 14, que diz:

"As Subcomissões destinará de 5 (cinco)
a 8 (oito) reuniões para audiência de entida
des representativas..."

Queria apenas propor que na semana subse
qüente à Semana Santa realizássemos três ses
sões, cada uma com um painel sobre assuntos
municipais, metropolitanos e regionais. De ma
neira que realizaríamos três reuniões, e as outras
subseqüentes, duas ou mais, ficariam a depender
do desdobramento dos primeiros. Acredito que
desta forma a Subcomissão terá meios de explo
rar aqueles aspectos que mais possam contnbuír
para a sua formação e conseqüente tomada de
posição.
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o SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência solicita ao Plenário um pouqui
nho de paciência, a fim de podermos ordenar
as propostas colocadas para apreciação. Elas são
muitas e vão permitir,na verdade, deslancharmos
os nossos trabalhos. A primeira proposta, do
Constituinte Maurício Fruet, é a de que organi
zemos nossos textos e sugestões para trazermos
à Subcomissão e no dia 22, provavelmente no
dia'23, termos um roteiro de consenso para iniciar
o trabalho. Cada um então pesquisará Consti
tuições, textos, sugestões e, de maneira sistema
tizada, vale dizer por escrito, trará esse material
para a reunião do dia 22.

O Presidente quer acrescentar o seguinte: gos
taria de ter também, junto com essa sugestão,
um texto constitucional de suporte. Que cada
membro da Subcomissão trouxesse sugestões
das entidades organizadas, das organizações que
gostaria fossem ouvidas pela Subcomissão. Para
isso poderemos realizarreuniões múltiplas e ses
sões extraordinárias. Mas é preciso haver um or
denamento, a fim de que a Subcomissão possa
classificar, de acordo com o Plenário, as institui
ções que vamos ouvir. É humanamente impos
sívelouvir todos os prefeitos e vereadores. É inte
ressante que a classificação seja feita de maneira
setorial, ou seja: poderemos ouvir o Nordeste, o
Sul e o Centro-Oeste, bem assim as entidades
das capitais e dos municípios médios e pequenos.
O Presidente vai oferecer ainda a sugestão de
queseja ouvida a Femam - Federação das Asso
ciações Microrregionaisde MinasGerais,que trata
das microrregiões homogênas. Convém lembrar
que todas essas sugestões deverão ser escritas
e listadas, para que possamos priorizá-las e for
mular os convites oficialmente.

O SR. CONSTITUII'ITE MAUR(CIO FRUET
Vejam bem, é importante que se frise uma coisa.
Aparentemente, a Subcomissão não teria traba
lho, o que não é verdade. Acho que vamos ter
uma atividade muito grande na próxima semana.
Apenas nossas reuniões terão um caráter dife
rente. Estaremos realizando um trabalho, talvez,
mais prático e mais objetivodo que numa reunião:
teremos a missão muito séria de colher os subsí
dios para apresentação nesta Subcomissão, tarefa
que vai exigirmuito esforço de cada um de nós.

O segundo ponto que gostaria de abordar com
relação à colocação do colega Waldeck é o se
guinte: já podíamos, hoje, definir, por exemplo,
cinco, oito ou dez entidades para serem ouvidas
no dia 23.

O SR. CONSTITUII'ITE WALDECK ORNELAS
- Exatamente. Esta é a minha proposta. E no
dia 24 poderíamos ouvir as metropolitanas.

O SR. PRESIDEI'ITE (LuizAlberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte Edésio
Frias.

O SR. CONSTITUII'ITE EDÉSIO FRIAS - Não
entendi bem a proposta do Constituinte Maurício
Fruet de que deveremos trazer as sugestões já
nos dias 22 e 23. Acredito que as sugestões são
apresentadas à Mesa da Assembléia.

O SR. PRESIDEI'lTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Trata-se das sugestões individuaisdos Consti
tuintes Edésio Frias, Maurício Fruet e Waldeck
Omelas. Que trouxéssemos as nossas sugestões

inclusive para que elas sejam compatibilizadas
e sirvam de roteiro para o início dos trabalhos
da Subcomissão. É evidente que cada Consti
tuinte já manifestou seu ponto de vista.

O SR. CONSTITUII'ITE EDÉSIO FRIAS - Não
sei se regimentalmente poderíamos fazer isso,
porque acredito que todas as sugestões têm de
ser encaminhadas à Mesa da Assembléia e distri
buídas posteriormente às Subcomissões. Não sei
se poderei trazer alguma sugestão para ser deba
tida aqui sem que primeiro ela tenha passado
pela Mesa da Assembléia.

O SR. CONSTITUII'ITE WALDECK ORNELAS
- Tenho a impressão de que é possível, desde
que o Presidente mande publicar e incluir na Ata
da reunião da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Sim, isto pode ser feito através de informação
da Ata.

Concedo a palavra ao Constituinte Eraldo Trin
dade.

O SR. CONSTITUII'ITE ERALDO TRINDADE
- Apenas para complementar o que disse o
ConstituinteWaldeck Omelas. Na realidade, creio
que é possível realizarmos esse tipo de trabalho,
até para formação de um regimento da própria
Subcomissão.

O SR. CONSTITUII'ITE WALDECK ORNELAS
- Como também, Sr. Presidente, poderiam ser
estabelecidas reuniões, não para audiência, mas
para que cada um tivesse um tempo de dez ou
quinze minutos para apresentar suas propostas.

O SR. PRESIDEI'ITE (LuizAlberto Rodrigues)
- O entendimento pessoal do Presidente é o
de que o Constituinte que quiser seguir o Regi
mento Intemo poderá encaminhar suas sugestões
à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, no
plenário. Essas sugestões serão tríadas, passarão
pela Comissão da Organização do Estado e virão
bater aqui. Mas elas podem também ser trazidas
diretamente, para termos um roteiro básico de
trabalho. Isso no dia 22. Gostaria de saber se
o Plenário está de acordo com essa sugestão.

O SR. CONSTITUlI'ITE ERALDO TRINDADE
- Sr. Presidente, isso demandaria muito tempo.
E já que foi abordado aqui repetidas vezes que
estamos trabalhando para vencer o tempo, por
que não apresentarmos diretamente à Mesa?

O SR. PRESIDEI'ITE (LuizAlberto Rodrigues)
- Muitobem. O que abunda não prejudica. Faça
mos das duas maneiras. Vamos colocar o assunto
em votação.

O SR. CONSTITUlI'ITE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, sou daqueles que gostam de cumprir
aquilo que aprovou. Na votação do Regimento
Intemo aprovamos o caminho natural das propo
sições, isto é, a Mesa. Mas podemos estabelecer
uma fIligrana? Nós, os Constituintes desta Subco
missão, prepararíamos as propostas, daríamos
entrada na Mesa e ficariamos com uma cópia
em cima da qual trabalharíamos.

O SR. PRESIDEI'ITE (LuizAlberto Rodrigues)
- Parece-me consensual então. No dia 22 tere
mos, para efeito de trabalho intemo da Subco
missão, as sugestões.que os Constituintes quise
rem trazer especificamente sobre o tema "Muni-

cípios e Regiões". Evidentemente, cada um enca
minhará sua sugestão ao Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.

A respeito das entidades que aqui virão no dia
22, a Presidência solicita que cada Constituinte
traga a lista, para efeito de debate, das outras
entidades que iremos ouvir e também as suges
tões, para que possamos fazero conviteàs entida
des que se vão manifestar aqui no dia vinte e
três. Temos listado o IBAM e gostaríamos de rece
ber mais alguma sugestão do Plenário. O Consti
tuinte assumirá o compromisso de contribuir na
articulação e no convite, para que essas pessoas
possam estar aqui no dia e na hora marcados.

Concedo a palavra ao Constituinte Maurício
Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO FRUET 
Gostaria de fazer uma pergunta: no momento em
que alguém é convidado, por exemplo, no caso
de um presidente de uma associação de mora
dores, a Subcomissão tem condição de subsidiar
transporte e hospedagem para esse cidadão.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O Presidente não tem condição de responder
a esta pergunta. Alguém poderia contribuir?

O SR. CONSTITUII'ITE RAUL FERRAZ -Acre
dito que sim. Faço esta afirmação baseado em
informações que tenho sobre o custeio dessa ati
vidade na Comissão da qual sou titular.Eu deveria
ser titular desta, mas sou da outra. O problema
é o seguinte: lá pediram que, quando tivéssemos
sugestão nesse sentido, entregássemos logo, para
ser encaminhada à Mesa da Constituinte, a fim
de que fossem providenciados os recursos neces
sários à vinda do pessoal. Seria interessante que
a Mesa desta Subcomissão se inteirasse mais s0

bre o assunto, até porque consta do Regimento
que somos obrigados a ouvir essas entidades.
Então, quem vaicustear? Portanto, é uma questão
regimental e tenho quase certeza de que a Consti
tuinte irá fínancíar a sua vinda.

O SR. PRESIDEI'lTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O Presidente sugere ao Plenário que convide
mos inicialmente entidades mais ricas e organi
zadas, como o IBAM, a Associação Brasileira de
Municípios, e outras, enquanto aguardamos uma
solução para a questão levantada pelo Consti
tuinte MaurícioFruet na próxima reunião.

O Constituinte Eliézer Moreira solicitou a pala
vra. Concedo a palavra a S. Ex"

O SR. CONSTITUII'ITE EUÉZER MORElRA
Sr. Presidente, proponho, talvez para o terceiro
dia de debate, a participação da Sudene, pois
ela é representativa de uma região muito carente
do País, onde, através de PDR e projetos como
o Nordeste, por exemplo, ela identifica as dificul
dades da execução dos projetos de desenvolvi
mento em determinadas regiões de cada Estado.
Além do mais, a Sudene está, desde a semana
passada, promovendo um grande debate sobre
a questão regional e, ainda esta semana, a questão
metropolitana, ouvindo, portanto, parlamentares,
entidades de classe, experts nessas questões.
Ela deve, na próxima semana, a partir do dia 22,
ter uma gama de informações muito consistente
para apresentação.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)
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o SR. CONSTITUINTE EUÉZER MORElRA
A questão urbana foi debatida esta semana e na
próxima, ainda no mesmo período, será discutida
a questão das regiões metropolitanas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A sugestão de V. Ex" está anotada. Há mais
alguma sugestão?

Tem a palavra o Constituinte Lavoisier Maia.

O SR CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA - A
minha proposta coincide com a do colega Eliézer.
Faço sugestão no sentido de se marcar um dia
para a vinda do Superintendente da Sudene a
esta Subcomíssâo. Isto é da maior importância
para nós. '

O SR CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- No
mesmo sentido da sugestão do Constituinte La
voisier Maia, proponho a vinda do Superinten
dente da Sudam.

O SR CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sr. Presidente, V.Ex"me permite?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sr. Presidente, acho que com relação à vinda a
esta Subcomissão das entidades, SUDAM, SUDE
NE, SUDESUL, quero destacar que também es
tou de acordo, especificamente com relação à
região metropolitana. Minha proposta é no sentido
da criação de um bloco. O Constituinte Waldeck
já colocou muito bem este assunto numa con
versa que tivemos há pouco. Não adianta formu
lermos convite aos prefeitos de Porto Alegre e
Recife. Acho que teríamos que pegar um bloco
- região metropolitana, por exemplo - e con
vidar quatro prefeitos. Eu sugeriria os de Curitiba,
Rio de Janeiro, Salvador e Recife e o coorde
nador...

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sugiro
também o Prefeito de Belém, sem qualquer bair
rismo, agora mesmo designado para presidir uma
comissão de prefeitos das capitais.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Aprincípio, poderiam ser os Prefeitos de Salvador,
de Belém ...

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNElAS
- O convite pode ser feito através da Associação
dos Prefeitos das Capitais, e eles lá decidem. Quer
dizer, no mesmo dia em que aqui comparecesse
o representante da Associação de Prefeitos das
Capitais, que são as cidades grandes, também
viria a Associação dos Conselhos das Regiões
Metropolitanas.

O SR CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Exatamente. Há um quinto nome, que seria o
de uma pessoa indicada pelo Conselho da Região
Metropolitana. Quando se fala em disputa de mi
séria no Brasil, uma coisa é clara: os maiores
bolsões de miséria deste País estão nas regiões
metropolitanas. É uma burrice afirmar que as
grande:> cidades estão em situação boa, quando
ocorre I) contrário: são as que estão em situação
mais desgraçada. Isso está provado em todos os
Estados, Nas grandes cidades estão os bolsões
de miséria.

O segundo ponto, que gostaria de colocar, é
com relação à proposta de se trazer os Presidentes
da SUDENE e da SUDAM. Acho que deveríamos
também fazer um bloco.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNELAS
- Um painel para ouvir as superintendências re
gionais.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Perfeitamente. Então, levaríamos de duas a três
horas com cada bloco desses.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNElAS
- E seria exaurido o assunto.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Exatamente. Teríamos bloco de região metropo
litana, bloco de municípios pequenos e de muni
cípios médios.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNELAS
- Talvez devêssemos realizar um painel sobre
regiões metropolitanas, um painel sobre macror
regiões e dois ou três sobre municípios, para fazer
essa gradiente que V.Ex"está propondo de peque
nos e médios municípios, ou associação de muni
cípios, como lembrou o Presidente, que contem
plaria os municípios pequenos e médios. O IBAM
já entraria numa sessão em que se tratasse de
problema mais técnico, mais institucional, já que
existem vários órgãos de articulação com o muni
cípio.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Sr. Presidente, a tese pode ser perfeitamente
aproveitável, no que se refere à Amazônia. Com
a anuência do nosso Presidente e dos Vice-Pre
sidentes, que também pertencem à região Norte,
poderíamos trazer o representante da SUDAM e
os prefeitos da região, pois creio que os proble
mas são praticamente os mesmos e os prefeitos
estão se reunindo anualmente. A medida viabili
zaria os nossos trabalhos quanto à questão das
exposições que serão feitas aqui. Não sei se V.
Ex'" concordam.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O Presidente vai tentar dar um ordenamento
à proposta. As sugestões feitas à Mesa são no
sentido de que seja promovido um painel - a
Presidência pede um pouco de atenção por parte
dos Srs. Constituintes - para ouvirmos, por
exemplo, a Associação dos Prefeitos das Capitais
e as organizações de regiões metropolitanas de
Minas, no caso a Gran-Bel, que indicaria cinco
expositores para participarem dos debates. O pai
nel poderia ser realizado no dia 23 de abril.Ao
mesmo tempo seria feito contato com o Presi
dente da Associação dos Prefeitos das Capitais,
de Salvador, que se encarregaria de trazer contri
buições concretas, textos, para a Comissão.

A Presidência pergunta se seria este o entendi
mento: um painel em que poderiam estar a SU
DENE, a SUDAM, a SAREM e a SUDESUL.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNELAS
- Sr. Presidente, acrescentaria a Sudeco e a Se
cretaria Especial da Região Sudeste. Não sei se
há aqui algum companheiro da Amazônia, mas
talvez a Suframa também devesse entrar; há uma
área territorial de grande abrangência. O que acha
o Senador Aloysio Chaves?

O SR. RELATOR(AloysioChaves) -ASuframa
vincula-se mais a incentivo fiscal.

O SR. CONSTITUINTEWALDECKORNELlAS
- Mas a área territorial está bem ampliada.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Mas é
jurisdicionada pela Sudam.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Mello Reis, para
uma sugestão.

O SR. CONSTITUINTEMELLOREIS-Sr. Pre
sidente, precisaríamos caracterizar bem as peque
nas e médias cidades, pois temos casos de cida
des médias que realmente são maiores que várias
capitais, maiores até do que grande parte das
capitais. Seus problemas são muito semelhantes.
Peguemos como exemplo a cidade de Campinas.
Ela tem problemas idênticos aos de qualquer
grande cidade ou capital. Eu sugeriria uma con
sulta em Minas, pois lá existe boa estrutura de
organízação municipalista, à Associação Mineira
de Municípios e também às associações rnicrorre
gionais, que têm larga experiência com pequenos
municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vamos integrar por partes. O Presidente anotou
~ sugestão referida às pequenas e médias cidades.
E intenção desta Presidência, como já foi dito,
trazer a Femam, Federação das Associações Mi
crorregionais de Minas Gerais, que envolve todos
os municípios do Estado, pequenos, médios e
grandes. Temos lá, também, a AMM, Associação
Mineira dos Municípios, que, poderá vir.

O SR. CONSTITUINTEMELO REIS-O IMAM
é o que mais caracterizaria.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O IMAM é um órgão do Estado; não é uma
associação. É o Instituto Mineiro de Assistência
aos Municípios. Vejamos se podemos cumprir a
primeira etapa: convidaremos para o dia 23 a
Associação dos Prefeitos das Capitais, para parti
cipar de um painel a respeito da questão das
regiões metropolitanas. Ela seria contratada e se
encarregaria de escolher os expositores, entre os
cinco por nós sugeridos, e de trazer contribuições
concretas para os nossos trabalhos. Fica aprova
do? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNELAS
- Sr. Presidente, podemos incluir, também, a
Associação dos Conselhos - não sei se equivale
às duas. Que fosse de cinco o total de painelistas...

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNElAS
- Mas que representassem mais de uma entida
de, e não cinco da mesma, já que não esgota
remos o assunto em oito ou dez sessões.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita à Secretaria atenção para
os detalhes, a fim de podermos formular o convite
de acordo com o que for deliberado pelo Plenário.

O Constituinte Edésio Frias quer fazer uma ob
servação a respeito desse assunto. Concedo a
palavra a S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, com relação à Associação dos Prefeí-
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tos das Capitais, seria bom que a Presidência su
gerisse a vinda de um prefeito de cada região.
Só assim poderíamos ter uma noção geral, senão
poderá acontecer de vir a direção da associação
e ela ser constituída apenas de prefeitos do Sul
e do Norte. Esta a minha proposta: vir um repre
sentante de cada região. Seria melhor.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Muito bem. O Sr. Constituinte Lavoisier Maia
deseja fazer uso da palavra.

A Presidência solicita aos Srs. Constituintes 
para que possamos resolver este assunto - que
se manifestem agora apenas a respeito desta pro
posta concreta.

Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA 
Não é especificamente sobre essa proposta con
creta, mas para sugerir que não só municípios
e regiões, mas também o Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, que apresentou uma tese
sobre federalismo regional, seja incluído na pauta
de convidados.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Muito bem, a Presidência gostaria de saber
onde se localiza a sede desse instituto.

O SR. CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA-No
Rio de Janeiro. Logo mais fornecerei melhores
informações.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Decerta maneira, a Presidência quer esclarecer
ao Plenário que estamos resolvendo o nosso curto
prazo, na linguagem dos tecnocratas. Na semana
que vem as primeiras painelistas seriam as organi
zações com maior capacidade de mobilidade,
maior acervo, com memória e com contribuição
a trazer, derivada de inúmeras reuniões. O Presi
dente vai repassar a primeira proposta para ouvir
o que pensa o Plenário a respeito dela. Será con
vocada a Associação dos Prefeitos das Capitais
pera um painel a respeito da questão das regiões
metropolitanas e através dela serão contactados
os conselhos das regiões metropolitanas, que in
dicarão cinco painelistas, com o cuidado de que
sejam representativos das diversas regiões do
País.A Presidência pergunta se é exatamente isto.

Tem a palavra o Sr. Constituinte MauroMiranda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Sr. Presidente, gostaria de que nesse primeiro pai
nel se fizesse uma abrangência, de modo nacio
nal, de todas as grandes cidades porque, desta
forma já estaríamos setorízando, Portanto, que
nesse primeiro painel estivessem presentes repre
sentantes das grandes cidades, bem como repre
sentantes da Associação Brasileirados Municípios
e entidades civis, e que todos aqui viessem não
em caráter institucional, mas nacional, para dar
essa dimensão global, inclusive para que o pes
soal das capitais perceba o drama do outro lado
e se mobilize no sentido de uma composição,
uma vez que não há jeito de se atender especifica
mente apenas às capitais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência insiste em que estamos fazendo
o nosso curto prazo. Numa próxima reunião, evi
dentemente, estaremos ouvindo prefeitos e orga
nizações de Minas Gerais, do Nordeste e de Goiás.

Agora, a Presidência vai submeter a sugestão
do Constituinte Mauro Miranda à apreciação do
Plenário. Foi feita uma proposta objetiva, que a
Presidência tentou sintetizar na sua última coloca
ção. Mesmo que o entendimento da Presidência
seja o de que pudéssemos fazer isto, conforme
o consenso dos Constituintes, indago se é neces
sário recolocar a proposta em votação ou se ela
está aprovada. (Pausa.) Aprovada.

Nossa primeira reunião será no dia 23, às 10
horas.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Quanto tempo vai durar esse painel?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Como não temos ainda Regimento Interno,
poderemos fixar o prazo global do painel em três
horas. O tempo para as exposições será de uma
hora e as duas horas restantes serão destinadas
aos debates.

Vamos marcar o início da reunião para as 9:30
horas para sermos fiéis ao horário brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, por gentileza,quantos vão debater?
Porque, se for apenas um, uma hora para expo
sição é muito. Agora, se vierem várias organi
zações ...

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
São cinco, apenas

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Cinco? Então serão doze minutos para cada uma.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Poderíamos fixar em quinze minutos. Vamos
dar um fecho a esta situação. Teremos um painel
de três horas, com o início marcado para as 9:30
horas, uma hora e trinta minutos de exposição,
com quinze minutos para cada painelista. Depois,
debate entre os membros da Comissão e os expo
sitores, com uma possível prorrogação de prazo,
se for o caso. Este seria o roteiro para a nossa
primeira reunião, no dia 23, às 9:30 horas. APresi
dência indaga ao Plenário se faríamos um outro
painel na sexta-feira, dia 24, ou se faremos um
rearranjo a nível de Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE
Na sexta-feira não poderá ser pela manhã, porque
coincide com a reunião da Assembléia Nacional
Constituinte, no plenário.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE
- Sr. Presidente, temos que avaliar o debate do
dia anterior.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Muito bem. A Presidência gostaria de saber
o que pensa o Plenário a respeito do assunto:
faríamos essa primeira reunião e deixaríamos as
outras para a semana seguinte?

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Maurício
Fruet

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Uma sugestão: para demonstrar, inclusive, a dis
posição da Comissão em desenvolver o trabalho
o mais rapidamente possível, poderíamos, sem
contrariar o Regimento, como bem lembrou o
Constituinte Aloysio Chaves, programar para
quinta-feira uma segunda reunião, com início,por

exemplo, às 18:00 horas, quando ouviríamos ou
tro segmento, a critério dos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência acha que é uma questão de
operacionalidade. Se fizermos outra reunião na
quinta ou na sexta-feira, deveremos marcar um
horário realista, isto é, às 19:00 horas e não às
18:00 horas

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNELAS
- Sr. Presidente, pela ordem. Ponderaria o se
guinte: ficou aprovado que no dia 22 apresenta
ríamos as nossas sugestões. Essas sugestões vão
ser apresentadas por escrito e o Sr. Relator vai
delas tomar conhecimento. Provavelmente come
çaremos a debatê-Ias, no plenário da Comissão,
na semana subseqüente. Poderíamos estabelecer
o dia 22 para o painel. Assim teríamos, nos dias
22 e 23, dois painéis. Para o do dia 22 poder-se-ia
trazer as entidades municipalistas de âmbito na
cional, com o que atenderíamos à ponderação
do Constituinte Mauro Miranda, e na terça-feira
subseqüente realizar-se-ia o painel regional.

O SR.,PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Muitd bem. A Presidência solicita a indicação
dessas organizações: seriam a Frente Municipa
lista Brasileira, o Instituto Brasileiro de Adminis
tração Municipal,a Associação Brasileirade Muni
cípios e 8' Confederação Nacional dos Municípios?

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Há um detalhe que gostaria de colocar, Sr. Presi
dente. Existe uma entidade - não sei se institu
cionalizada ou não - que tem ligação com todas
essas: é a Frente Municipalista. Essa entidade é
a que, de fato, hoje tem mais poder político.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNELAS
- Os vereadores também devem ser incluídos.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência gosÚlriade ponderar o seguinte:
se juntarmos prefeitos e vereadores, esse painel
ficará de uma riqueza e de um potencial muito
grandes, o que praticamente inviabilizará a sua
realização. Há necessidade de se limitaro número
de participantes, para termos painéis objetivos.
Então, a Presidência tem uma sugestão que, no
seu entender, é importante: podemos e devemos
ouvir a União Brasileira dos Vereadores.

Indago do Plenário se isto será feito neste mes
mo painel, junto com as associações de prefeitos
de municípios. Vamos sistematizar.

UMSR. CONSTITUINTE-Sr. Presidente, uma
informação à Subcomissão: se não me engano,
entre 30 de abril e 5 de maio estará sendo reali
zado em Brasília,um encontro nacional de verea
dores. Talvez fosse uma oportunidade excelente
para que a Comissão se fizessepresente, ou ouvis
se os vereadores.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência tinha até anotado a questão de
a Subcomissão poder reunir-se fora.Vamos supor
que tenhamos um grande encontro nacional de
vereadores; agendaríamos com eles uma reunião,
que poderia ser, por exemplo, no Auditório Petrô
nio Portela, ou no Nereu Ramos.

Objetivamente, a Presidência quer saber do Ple
nário se no dia 22 vamos ouviras entidades nacio
nais de municípios, e se estas são as entidades
aqui citadas. FrenteMunicipalistaBrasileira,IBAM,
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Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
Associação Brasileira de Municípios, Confedera
ção riacional dos Municípios. Há, ainda proposta
para se ouvir a União Brasileira dos Vereadores.
Esta estaría inclusa ou não?

oSR. CONSTITUINTELAVOISIER MAIA - Sr.
Presidente, o Instituto Brasileiro de Direito Consti
tucional sobre federalismo regional.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vejabem, Constituinte LavoisierMaia, estamos
tentando segmentar e ordenar os trabalhos por
assuntos. Em nossa próxima reunião, já com as
sugestões por escrito, incluindo a de V. Ex", vamos
deliberar sobre os outros convites. Estas seriam
as nossas duas primeiras audiências públicas, a
curto prazo.

Concedo a palavra ao Constituinte Mello Reis.

O SR. CONSTITUINTEMELLOREIS-Sr. Pre
sidente, o IBAM tem uma ação prática em relação
ao município brasileiro e uma experiência muito
grande. Há algumas entidades que só funcionam
através de noticiârío da imprensa e que, de fato,
pouca contribuição vão-nos dar. Fui prefeito du
rante seis anos e não conheço a Associação Brasi
leira de Municípios. Creio ser algo que só existe
na cúpula. Mas será que eles têm conhecimento
dos problemas dos municípios brasileiros? Tenho
dúvidas se ela pode nos dar alguma contribuição
expressiva.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURfclO FRUET 
Concordo, em parte, com o que o companheiro
falou. Mas, apesar da política de cúpula desen
volvida pela ABM, ela possui assessores de alto
gabalito, e tem propósitos interessantes. Apesar
disso, entendo, como o companheiro, que a ABM,
hoje, não está representando na prática o pensa
mento dos prefeitos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Submeto então ao Plenário: não emcluiremos,
na reunião do dia 22, conforme sugestão do
Constituinte Waldeck Ornélas, a Associação Bra
sileira de Vereadores. Faremos, numa segunda
etapa, reunião com os vereadores.

O fiR. CONSTITUINTEWALDECK ORNÉlAS
- Faremos em uma etapa posterior. Inclusive,
Sr. Presidente, com relação aos vereadores, há
normas atuais na Constituição vigente sobre re
muneração, etc., que tenderão, necessariamente,
a ser assuntos trazidos por eles a esta Comissão.
Assim, acho que deveria haver uma reunião, um
painel específico, com os vereadores.

O ::iR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Esta Presidência vai tentar encerrar o assunto.
No dia 22, às 9h30mim, teremos um painel com
quatro expositores, membros da Frente Munici
palíste do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, Frente Municipalista Brasileira, Asso
ciação Brasileira de Municípios e Confederação
Nacional dos Municípios. Nos mesmos termos
da outra; estamos acordados nisto.

O SIR. CONSTITUINTEEUÉZER MORElRA
Sr. Presidente, uma indagação: qual será o tema
deste painel?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O tema será Municípios e Regiões.

O SR. CONSTITUINTEEUÉZER MORElRA
Primeiro, foi o das regiões metropolitanas, especi
ficamente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- É evidente que eles trarão o acervo, a memória
e a contribuição concreta que têm à Constituinte.
Eles, evidentemente, organizarão os debates den
tro da visão própria de cada entidade, município
e região.

O SR. CONSTITUINTE - Seria
bom estabelecer a correlação entre o Município
e a Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- É uma boa sugestão para o título: "O Município
e a Constituinte". Muito bem. Temos mais esta
deliberação.

O SR. CONSmUINTE MELLOREIS-Sr. Pre
sidente, mais uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Pois não, Constituinte Mello Reis.

O SR. CONSmUINTE MELLO REIS - Que
a Mesa conseguisse, junto às assessorias da Casa,
subsídios para a nossa Comissão, porque sabe
mos que existe na Assessoria da Casa grande
material relativamente a este assunto de que esta
mos tratando. Então, acho que seria uma forma
de sistematizar esta distribuição, no sentido de
termos literatura sobre isto. Seria interessante pa
ra nós.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai providenciar.

O SR. CONSmUlNTE EDÉSIO FRIAS - De
sejo fazer uma pergunta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Ródrigues)
- Pois não, Constituinte Edésio Frias.

O SR. CONSmUlNTE EDÉSIO FRIAS- Es
tes painéis seriam realizados aqui mesmo, na Sub
comissão, ou haveria outro local? É que não vejo
condições de o fazermos aqui. Primeiro, porque
o calor está insuportável - e até pediria que se
providenciasse a colocação de ventiladores nesta
sala. Acredito que esta sala seja muito pequena,
os palestrantes virão acompanhados de seus as
sessores, e não caberiam todos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Objetivamente, olhando o espaço que temos
e o número de presentes hoje, já podemos ter
certeza de que não haverá espaço suficiente para
a acomodação de todo o pessoal. Talvez pudés
semos fazer os painéis na Comissão.

O SR. CONSmUlNTE WALDECK ORNELAS
- Que é mais quente do que esta, aliás, e com
menos recursos técnicos de gravação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Poderemos fazer lá, ou até mesmo, se houver
necessidade, já providenciar a reserva de um audi
tório. Se houver um excesso de presentes, como
gastariamos que houvesse, passaremos então pa
ra um auditório.

O SR. RELATOR(AloysioChaves) -Oplenário
da Comissão se não houver reunião nesse dia,
é o local ideal.

O SR. CONSTITUINTE - Mas não
está marcada uma reunião, lá, para o dia 22?

O SR. CONSTITUINTE - O Presi-
dente estará em contato com o Presidente da
Comissão e se certificará disso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
_ A Presidência assegura ao Plenário que tere
mos um local adequado e em boas condições.

O SR. CONSmUlNTE LAVOISIER MAIA- Foi
estabelecida a primeira reunião para o dia 22,
às 9h 30min, aqui. No dia 23, sexta-feira, com
a Associação Municipalista, e não pode coincidir
com o horário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, pela manhã. Qual seria o horârío?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
_ Sexta-feira, dia 24? Ficamos com uma reunião
dia 22, quarta-feira, e dia 23, quinta-feira. Dia 22,
a Associação Municipalista; dia 23, a Metropo
litana e de Prefeitos das Capitais.

Creio que podemos caminhar para o final dos
nossos trabalhos. Gostaria de saber dos Srs.
Constituintes se alguém deseja se manifestar, por
que a Presidência, antes de terminar, tem duas
considerações a fazer.

Tem a palavra o Constituinte Eliézer Moreira.

O SR. CONSTITUINTEEUÉZER MOREIRI\
Apenas para não complicarmos, sobre a reuniio
dos vereadores, de 30 de abril a 5 de maio, acharia
prudente definirmos logo uma data para o painel
com 05 vereadores, porque eles já devem estar
elaborando um calendário dos cinco dias de en
contro em Brasília,quando se reunirão vereadores
de todos os municípios brasileiros. Então, seria
prudente comunicarmos com bastante antece
dência que queremos ouvi-los. Designaríamos
imediatamente uma data para que eles tenham
tempo de ajustá-Ia ao seu calendário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Poderemos ouvi-los na semana que se iniciará
no dia 27. Poderemos ouvi-los no dia 28, por
exemplo. QUB!1do estarão aqui?

O SR. CONSTITUINTEEUÉZER MOREIRA
Eles estarão aqui dia 30.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vejamos o calendárío, para termos uma suges
tão a respeito da data. Em principio, iniciariamos
no dia 30, quinta-feira. Seria um bom dia para
fazermos essa reunião.

O SR. CONSTITUINTEEUÉZER MORElRA
Eu estou em dúvida, porque dia 10 de maio é
feriado. Deve haver alguma erro nessa informação'
deles.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vamos, então, comunicar à União de Verea
dores do Brasil que gostariamos de ouvi-los o
mais breve possível. Comunicar-me-ei com você
por telefone, na terça ou quarta-feira, de prefe
rência.

Tem a palavra o nobre Constituinte Mauricio
Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURfCIO FRUET 
Sr. Presidente, programamos reuniões para os
dias 22 e 23. Existe a possibilidade de no dia
30 eventualmente ser ouvida a entidade dos ve
readores? Não seria interessante definirmos tam
bém hoje quem ouvirlamos no dia 29 e, eventual·
mente, também no dia 3D? Caso contrário, não
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haverá tempo suficiente para convocarmos as
pessoas ou as entidades para essa data.

O SR. PRESIDENTE.(Luiz Alberto Rodrigues)
- A presidência gostaria de ter - e essa re~nião

no dia 22 seria fundamentah - essa relação de
indicações e sugestões para as pessoas que ouvi
remos, até para que não tivéssemos apenas uma
visão absolutamente oficial do município brasi
leiro. As associações de bairro, as organizações
populares precis~ ser ou~da: també~. En~o,
a Presidência propoe à Comissão que seja ouvida
a FEMAN - Federação de Associações Microrre
gionais do Estado de Minas Gera~s, que pode. dar
uma visão do conjunto dos rnunícípíos de Minas
Gerais e, vale dizer,do Brasiltodo, por lá se encon
trarem a região mineira da SUDENE, o Vale do
Jaqujtinhonha outros municfpi?s ~cos e prósp~

ros. E uma sugestão. Mas precI.sanamos de mais
associações desse caráter para completar esse
painel.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Sr. Presidente, eu gostaria, se V. Ex'me permitisse,
de formalizar um pouco a reunião, porque esta
mos fugindo ao assunto e, se começarmos a fazer
discursos, perderemos tempo. A idéia de V. Ex
é no sentido de trazer o pessoal no dia 29?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Sim, é o que estou propondo.,

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO FRUET 
E o que acham de, no dia 29, aproveitarmos a
oportunidade e fazermos também um painel mis
to com associações de moradores? Podíamos tra
zer até um representante de um desses organis
mos que tratam do assunto, e, como disse o com
panheiro, de um organismo que vai tratar de um
assunto institucional. O que acham, então, de fa
zermos algo meio mesclado?

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Ou
viremos a Associação dos Prefeitos de Capitais
- não sei se existe algum organismo- e precisa
mos ouvir 05 prefeitos dos municípios carentes,
a fím de não tomarmos conhecimento apenas
de assuntos que já estamos habituados a ouvir;
deveríamos ouvir principalmente aqueles prefei
tos dos municípios menores. Não sei qual seria
o critério. Não sei se eles têm associações, mas,
pelo menos, que pudéssemos convidar alguns
prefeitos de municípios mais carentes, para ouvir
mos também suas ponderações. Quem sabe pu
desse dali nascer uma luz em beneficio desses
municípios.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET -
Permite-me um aparte? ,

O SR. CONSTITUINTE EDESIO FRIAS - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sobre a idéia do companheiro, com certeza já
se tem um quadro de municípios carentes. Só
gostaria de prestar um breve esclarecimento. Os
municípios menores, por incrívelque pareça, com
problemas serííssímos, têm, proporcionalmente,
uma situação muito melhor, a nível de arreca
dação do que os grandes municípios brasileiros.
Então, esse é um aspecto interessante, e também
uma constatação real. Deste modo, nesse sentido,
no momento em que se trouxer uma associação,
como no caso sugerido pelo Presidente, os pe
quenos rnunícípíos vão estar bem representados.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Mesmo porque a Federação de Associações

Microrregionais pode dividiro seu painel em mu
nicípios miúdos, médios e intermediários.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Gos
taria de fazer uma ligeira consideração sobre esse
ponto, porque parece que estamos analisando,
quando se fala em Federação de Associações
Microrregionais, o problema através do ângulo
dos Estados mais expressivos, mais desenvolvi
dos. Nesse particular, concordo com o Consti
tuinte Edésio Frias. No meu Estado, por exemplo,
não temos qualquer federação, mas o município
puro. Isso é válido para todo o Norte, até para
a Amazônia. Parece-me que a preocupação do
colega tem fundamento: devemos ouvir os muni
cípios que não estão participando de uma asso
ciação congregadora. Assim, poderemos obter e
extrairensinamentos capazes de direcionar o nos
so trabalho para uma realidade mais palpável da
situação municipal brasileira de hoje. Fico com
esta idéia, até porque, sendo do Norte, conheço
o meu Estado de ponta a ponta, todos os seus
municípios, sei do drama por que passa o seu
povo. O que existe na Amazônia hoje é válido
para o Pará, para o Acre, para Rondônia, para
Roraima etc.

Gostaria também de enfocar outro problema
que foi levantado, mas não o dissecamos. E a
questão da audiência dos órgãos incumbidos do
desenvolvimento regional, como a Sudam, a Su
dene, a Sudeco. Parece-me que essas entidades
têm uma vivênciamuito próxima das dificuldades
dos municípios. E é de fundamentai importância
ouvirmos estas instituições. Proporia, desde logo,
que escolhêssemos datas inclusive para ouvir es
sas superintendências regionais.

O SR.CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Gos
taria de apresentar uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Gostaríamos de ouvir a sugestão do nobre
Constituinte Edésio Frias.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Virão
aqui, e não sei bem a data - o companheiro
disse de 30 de abrila 5 de maio, mas não sabemos
ao certo - vereadores de todos os municípios.
Seria interessante que a Subcomissão pudesse,
nesse período, também contactar os municípios
dessas cinco regiões, os mais carentes, e fazer
um convite aos prefeitos para que viessem no
mesmo período em que os vereadores estivessem
aqui. Quem sabe se podiamos fazer um painel
junto com esses prefeitos e com os vereadores,
com a Associação ou a União dos Vereadores.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Per
mite um aparte? Talvez para chegarmos a um
denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência gostaria de interromper o orador
para colocar, objetivamente, que teremos os dias
28 de abril, terça-feira, 29, quarta-feira, e 3D, quin
ta-feira, para realização, de painéis. Poderíamos
ter, por exemplo, o prefeito de um minúsculo mu
nicípio fazendo, dentro de um painel, sua expo
sição juntamente com uma federação de associa
ções de moradores. Agora, gostaríamos de ter
as sugestões bem objetivas,para que fossem ope
racionais.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - Por
isso sugiro que convidássemos - represento o
Rio de Janeiro, mas sou pernambucano - o Pre
feito da cidade de Moreno, em Pernambuco, que
sofre tremendamente, apesar de ser quase região
metropolitana do Recife.

Poderíamos trazer também representantes de
cidades do Sul, desde que os companheiros suge
rissem.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA-Aden
daria a essa sugestão que não podemos convidar
os prefeitos "x" ou ''y''. Acho que devemos trans
ferir responsabilidades. Para quem? Para as Asso
ciações Estaduais de Municípios, que seleciona
riam três ou quatro municípios mais carentes e
os traria aqui.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O Regimento fala em entidades é evidente
que esses prefeitos devem vir representando enti
dades.

APresidência quer fazer uma colocação ao Ple
nário: estamos entrando no período de exaustão
da nossa reunião, na medida em que deixamos
de ser até produtivos. Então, vamos fazer um
feedback, olhar as nossas atividades e na próxi
ma Ieunião, todos já terão suas sugestões escritas,
sistematizadas, a fim de que possamos retomar
e avaliar o início dos nossos trabalhos, convocar
a Sudarn, a Sudepe, a Sarem, para outro painel,
quem sabe, na semana de 22 à 24 de abril.

O SR. CONSTITUINTE EUÉZER MORElRA
Só gostaria de enfatizar que no painel do dia 23,
que trata das regiões metropolitanas, devemos
procurar nos circunscrever um pouco à região
metropolitana e à Constituinte, para que não te
nhamos matéria estranha aos interesses da Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Esta será sempre a nossa tônica. Mesmo por
que, vamos dizer, é o nosso assunto. Queremo.s
contribuições para a Constituinte e para a Consti
tuição. Isto vai constar de todas as correspon
dências que remetermos.

A Presidência agradece a sugestão do Cons
tituinte.

Gostaríamos de fazer duas colocações ao Ple
nário: em primeiro lugar, pretendemos abrir a s:s
são, quando aqui chegarmos, mesm? ~e. 080
exista número. Depois, a partir da exístêncía de
número, faremos a votação e as tomadas de posi
ção. Hoje, inclusive, por não termos número no
início da sessão, não determinamos a leitura da
Ata, o que se fará agora para a devida aprovação.

Com a palavra, para proceder à leitura da Ata,
a sr-Secretária da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Em discussão a Ata.

Com a palavra, para discuti-Ia, o Constituinte
Denisar Arneíro,

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNElRO
Parece-me, Sr. Presidente, que a proposta apre
sentada, após a eleição, foi no sentido de que
constasse da Ata que os três candidatos eleitos
tiveram treze votos. Entretanto, menciona-se na
Ata o fato de que tiveram doze votos e que foi
feita uma proposta, depois, para que se conside
rasse como tendo sido treze. Então, aquilo que
se queria evitarse evidenciou: o constrangimento.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O Presidente concorda com o Constituinte.
É evidente que melhor seria que isto não cons
tasse: da Ata, levando-se em conta que a votação
foi secreta, O reparo procede e será feita a revisão.
A presidência tem conhecimento de que a Ata
está exatamente como foi gravada, mas não é
esta a questão. Percebe-se que a lembrança do
Constituinte - que procede - é que se tentou,
identificado o equívoco numa votação secreta,
superá-lo, até por confusão na hora de votar. E
o que aconteceu aqui foi a evidenciação do equí
voco numa votação secreta. É uma questão real
mente complexa, é um paradoxo. Procede, então,
a observação, e a Presidência consulta o Plenário
sobre se esta referência deve constar da Ata. (Pau
sa.)

Será feita a ressalva na Ata,que será novamente
datilografada, deixando de constar ali ou os doze
votos ou que todos tiveram o mesmo número
de votos, de acordo com a proposta. Elimina
remos a proposta do Constituinte Mello Reis.

A Presidência pergunta ao Plenário se há algu
ma ressalva à Ata. (Pausa.) Não havendo mais
ressalvas, está em votação a Ata. (Pausa.)

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência irá orientar neste sentido. Per
gunta ao Plenário se há mais alguma ressalva
à Ata. (Pausa.) Não havendo mais ressalvas, está
em votação a Ata. Os Srs. Constituintes que a
aprovam.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Jti foi feita a ressalva e é evidente que seria
outra Ata.AAta seria aprovada com ressalva, pois
a estaríamos votando com esta ressalva. A Presi
dência consulta o Plenário, sobre se poderemos
votar esta Ata na próxima reunião. Preferiríamos
que ela fosse votada na outra reunião, até porque
não há número neste momento.

(Intervenção fora do mícrofone.fnaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Aprovaremos as duas atas na outra reunião.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência, então, só alerta os Srs. Consti
tuintes para que na nossa próxima reunião tragam
suas sugestões por escrito, o esboço de organi
zações.

A Presidência agradece a todos a presença e
espera contar com os mesmos, aqui, sem falta,
no dia 22, às 9:30.

Está encerrada a sessão.

01- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS WDERES E SISTEMA

DE GOVERNO
Reunião de Eleição do

Presidente e Vice-Presidentes

Às onze horas do dia primeiro de abril de mil
novec.entos e oitenta de sete, ~m sala própria do

Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
. a Comissão da Organização dos Poderes e Siste

ma de Governo, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Expedito Machado, para instalar seus
trabalhos e eleger seu Presidente e Vice-Presi
dentes, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Oscar Corrêa, Maurício Corrêa, Dalton Ca
nabrava, AcivalGomes, Agassiz Almeida, Albérico
Filho,AloysioTeixeira, Egídio Ferreira Urna, Fran
cisco Amaral, Henrique Eduardo Alves,Jorge Ha
ge, José Costa, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leo
poldo Peres, Luiz Henrique, Manoel Ribeiro, Mau
ricio Pádua, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Raul
Ferraz, Rubem Branquinho, SílvioAbreu, Agripino
Lima, Alércio Dias, Enoc Vieira, Hugo Napoleão,
Haroldo Uma, Humberto Souto, Cleonâncio Ma
cedo, Jairo Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Leur
Lomanto, Lúcio Alcântara, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Bonifácio de Andrada, César Cals Neto,
Henrique Córdova, Victor Faccioni, José Carlos
Martinez, Bocayuva Cunha, Gumercindo Milho
mem, Plínio Arruda Sampaio, Eduardo Bonfim,
Itamar Franco, Paulo Roberto Cunha, Haroldo Sa
bóia, Israel Pinheiro, Manoel Moreira, Alceni Guer
ra, Costa Ferreira, Érico Pegoraro, Fausto Rocha,
João da Mata, José Jorge, Marluce Moreira Pinto
e Genebaldo Correia. Havendo número regimen
tal, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.
Falaram pela ordem os Constituintes Manoel Ri
beiro, José Costa, Jorge Leite,Jairo Carneiro, Vic
tor Faccioni, Genebaldo Correia, Miro Teixeira,
Érico Pegoraro e Jorge Hage. O Constituinte Má
rio Covas, como líder do PMDB, falou sobre o
critério de escolha dos membros do seu Partido
para a composição das comissões constítucío
nais. Iniciando o processo de votação, o Sr. Presi
dente procedeu à chamada nominal, tendo vota
do os seguintes Constituintes: Acival Gomes,
Agassiz Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira,
AlVaro Antônio, Egídio Ferreira Lima, Expedito
Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Correia,
Henrique Eduardo Alves,Jorge Hage, José Costa,
José Fogaça, Jutahy Júnior, Oscar Corrêa, Mau
ricio Corrêa, Dalton Canabrava, Leopoldo Peres,
Luiz Henrique, Manoel Ribeiro, Mauricio Pádua,
MichelTemer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Os
valdo Macedo, Plínio Martins, Raul Ferraz, Rubem
Branquinho, Sílvio Abreu, Agripino Lima, Alércio
Dias, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira,Érico Pe
goraro, Hugo Napoleão, Humberto Souto, Jairo
Cameiro, Jesualdo Cavalcanti, Leur Lomanto, Lú
cio Alcântara, Paes Landim, Ronaro Corrêa, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Henrique Cór
dova, Victor Faccioni, Bocayuva Cunha, Vivaldo
Barbosa, Gumercindo Milhomem, Plínio Arruda
Sampaio, Eduardo Bonfim, Itamar Franco, Paulo
Roberto Cunha, Haroldo Sabóia, Manoel Moreira
e Fausto Rocha. Encerrado o processo de vota
ção, o Sr. Presidente convidou os Constituintes
Hugo Napoleão e Henrique Eduardo Alves para
servirem de escrutinadores. Aberta a uma, foram
encontradas 56 sobrecartas, número coincidente
com o de votantes. Feita a apuração, foi anun
ciado o seguinte resultado: para Presidente, Cons
tituinte Oscar Corrêa, 49 votos, 6 em branco e
um nulo; para 10 Vice-Presidente, Constituinte
Maurício Corrêa, 47 votos, 9 em branco; para 20

Vice-Presidente, Constituinte Dalton Canabrava,
47 votos, 9 em branco. O Constituinte Itamar
Franco protestou pela não inclusão de seu nome

na relação dos componentes da Comissão. O Sr.
Presidente esclareceu que a omissão ocorrera por
falha da Secretaria, mas que seu voto fora compu
tado na apuração. A seguir, o Sr. Presidente decla
rou empossados os eleitos, convidando o Consti
tuinte Oscar Corrêa para assumir a Presidência
dos trabalhos. O Constituinte Manoel Ribeiro re
ator, pois haveria outro Constituinte interessado:
o Constituinte .José Fogaça. Tomando a palavra,
o Constituinte José Fogaça declarou o seu apoio
à indicação do Constituinte Egídio Ferreira Uma,
sugerida pela Liderança do PMDB. Falaram, ain
da, pela ordem, os Constituintes Hugo Napoleão,
Victor Faccioni, Bocayuva Cunha, Plínio Arruda
Sampaio e Expedito Machado. Após responder
a todas as indagações, o Sr. Presidente designou
o Constituinte Egídio Ferreira Lima relator da ma
téria pertinente a esta Comissão. O Constituinte
Bonifácio de Andrada, após parabenizar os eleitos
e o Relator, sugeriu que, preliminarmente, a Co
missão deveria definir qual o sistema de governo
a ser adotado na Constituição. Sobre o assunto,
manifestaram-se os Constituintes Plínio Arruda
Sampaio, José Fogaça, Bacayuva Cunha, Egídio
Ferreira Lima, Jorge Hage e Haroldo Uma. O
Constituinte Victor Faccioni falou a respeito do
Simpósio sobre Parlamentarismo, recentemente
realizado pela Câmara dos Deputados, cujos anais
seriam brevemente entregues a todos os Consti
tuintes. Encerramento: Ai,doze horas e quarenta
minutos, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
dente convocou os Constituintes para reuniões
a serem realizadas no dia sete próximo, às onze
horas, destinadas à eleição do Presidente e Vice
Presidentes das subcomissões, em seus respec
tivos plenários, dando por encerrada a reunião.
Asnotas gravadas e traduzidas passarão a integrar
a presente Ata. E, para constar, eu, Ruy Ornar
Prudêncio, Secretário, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Havendo número legal, está aberta a sessão, que
se destina a eleger o Presidente e os Vice-Pre
sidentes da Comissão. Sendo o mais idoso, na
forma regimental assumo a Presidência desta Co
missão. Vai proceder-se à chamada dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSmUlNTE MIROTEIXEIRA - Es
sa chamada vai ser feita com que objetivo?

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
O livrode presença foi subscrito por 42 Srs. Cons
tituintes. Há número legal para a Comissão se
instalar.

O SR. CONSmUINTE MÁRIo COVAS- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Líder Mário
Covas.

• O SR. CONSmUlNTE MÁRIo COVAS- Sr.
Presidente, dirijo-me aos companheiros de todos
os partidos, sobretudo aos do PMDB. Conforme
todos sabem, o Regimento Interno determina que
a composição das Comissões deve ser encami
nhada à Mesa até 48 horas após sua eleição. Por
tanto, eleita a Mesa, encaminhou-se, pouco de
pois, a relação dos membros das várias Comis
sões, envolvendo vários partidos. No PMDB, em
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particular, tendo em vista o número de Consti
tuintes que possui, houve demora ou dificuldade
maior nesse encaminhamento.

O Regimento Interno determina também que,
encaminhadas à Mesa essas relações e feita a
sua leitura pelo Presidente da Assembléia, na ses
são ordinária seguinte, 24 horas depois, deverão
ser eleitos os Presidentes e Vice-Presidentes e de
signado o Relator das Comissões. As Subcomis
sões serão instaladas amanhã.

A Uderança do PMDBe as dos demais partidos
buscaram, de acordo com o critério da proporcio
nalidade, que a Mesa encaminhou a cada um
dos partidos, fazer a distribuição dos cargos que
cabiam a cada um. Isto foi feito começando pelos
partidos menores, exatamente pelo fato de serem
menores, e para atender à proporcionalidade e
à presença desses partidos nas Comissões. Poste
riormente, à medida que o processo foi-se desen
volvendo - todos reconhecem que ontem tive
mos um dia com dificuldades inclusive extracons
tituinte - só à noite foi efetivada a última das
negociações, com o objetivo de distribuir os car
gos que pertenciam a cada partido. Atendidos
os demais partidos, restava a articulação final en
tre o PMDBe o PFL, e essa articulação - porque
o PFL sugeriu e o PMDB concordou - passou
a levar em consideração que o PFL teria as Presi
dências das Comissões - embora uma delas
seja destinada, pela proporcionalidade, ao PDS
- e o PMDB teria os Relatores das mesmas. Foi
feita também uma distribuição partidária nas Sub
comissões, mas estas serão objeto de votação
amanhã.

Nesta Comissão, a presidência coube ao PFL;
a primeira-vice-presidência ao PDT, e a segunda
vice-presidência e o relator ao PMDB.

No período da noite, com a audiência das lide
ranças da Câmara e do Senado e de algumas
vice-lideranças, e tendo em vista o fato de que
o Regimento assim determina, o Presidente já
convocou, inclusive para hoje, as reuniões aten
dendo ao Regimento.

Queremos informar, desculpando-nos por não
termos podido fazê-lo antes, que o PfL indicou,
para ocupar a presidência desta Comissão, o
Constituinte Oscar Corrêa; o PDT, para ocupar
a primeira-vice-presidência, o Constituinte Mau
ricio Corrêa; o PMDB, para a segunda-vice-pre
sidência, o Constituinte Dálton Canabrava. (Pal
mas.) São estes os cargos que serão objeto de
eleição neste instante, cabendo ao Sr. Presidente,
em seguida, indicar o relator, que será, por indica
ção do PMDB, o companheiro Egídio Ferreira
Urna, representante de Pernambuco. (Palmas.)

Eram estes os esclarecimentos que eu queria
prestar, Sr. Presidente, o que faço até com algum
atraso, porque simplesmente não houve tempo
material entre o término desse trabalho, que ocor
reu de madrugada, e o início desta sessão. Apro
veito a própria sessão para fazer esta comuni
cação.

o SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTEMANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, o problema é o seguinte: eu gosta
ria que o nosso Líder nos dissesse qual o critério
utilizadopara a escolha dos candidatos do PMDB.
(Palrnas.)

Parece-me que a Uderança do partido, até pelo
discurso que ouvimos de S. Ex", iria exercitar a
democracia. O PMDBfala muito em democracia,
mas não a exercita.

Estamos aqui, indicados por V. Ex" para esta
Comissão, mas não sabemos quais os critérios
utilizados para a escolha do segundo-vice-pre
sidente e do relator. Parece-me que o Regimento
Interno não dá permissão ao Líder para fazer essa
escolha. Meu posicionamento é de que a bancada
do PMDB, que estará presente nesta Comissão,
tem o direito de, pelo menos, participar da escolha
do relator e do vice-presidente. (Palmas.) Gostaria
que V. Ex" nos explicasse qual foi o critério utili
zado.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS - Esta
rei à disposição da bancada. Acho que, na medida
em que a bancada tem 'alguma crítica a fazer
ao Líder, deve fazê-Ia intramuros. A bancada tem
todo o direito de cobrar da Liderança aquilo que
entender, mas em reunião da própria bancada.
O acordo foi feito porque tínhamos prazo determi
nado para fazê-lo, e, numa audiência com quem
de direito, com quem era possível fazê-lo - líde
res da Câmara e do Senado - tentou-se encami
nhar, neste primeiro estágio de composição da
Comissão, de forma a equilibrar as bancadas e
as presenças e, é evidente, de forma a ocupar
esses cargos sem desdouro para ninguém, com
pessoas que tivessem a habilitação necessária pa
ra fazê-lo. Acho que não há ninguém na bancada
do PMDB,embora se possa até contestar o critério
- e posso assegurar que esse critério levou em
conta exatamente o número de membros de cada
comissão - que se coloque contra a indicação
de figuras como a dos Constituintes Egidio Fer
reira Uma e Dálton Canabrava.

Respondo com o maior prazer ao nosso com
panheiro, mas pediria que fizesse sua interpelação
ao nos reunirmos, quando estarei fi sua dispo
sição, com o maior prazer.

O SR. CONSTITUINTEMANOELRIBEIRO 
Mas a eleição será realizada agora, e V. Ex" já
trouxe os nomes para votarmos. Por isso, tive
que fazer esta interpelação, para saberse teremos
outra oportunidade. Eu falei diretamente com o
colega Egídio ferreira Uma com relação a isso.
Não tenho nenhuma objeção à sua indicação.
A minha objeção decorre do fato de que falamos
muito sobre democracia, mas não a exercitamos.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO COVAS - Não.
Nós a exercitamos, sim. Agora, eu não gostaria
de estar aqui travando uma discussão que, a rigor,
teria que ser feita com a bancada do partido.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA- V.Ex"
me permite um aparte? Queria aproveitar a opor
tunidade do aparte que me foi concedido pelo
eminente Líder para fazer um apelo aos compa
nheiros. Testemunhei, embora sem participar di
retamente, o trabalho, o esforço enorme que foi
despendido pelo Líder Mário Covas, pelos compa
nheiros Euclides Scalco, Miro Teixeira e Antônio
Brito, para compor nas diversas comissões esta
enorme bancada que temos e ainda negociar com
as outras bancadas. Assim, se na exigüidade do
tempo de que dispomos fôssemos levar essa
questão para a bancada, veríamos que, do ponto
de vista operacional, seria impraticável. Além dis
so, o critério de escolha do relator é o regimental.

Já definimos isso. Isso é matéria vencida, de modo
que apelo aos companheiros no sentido de presti
giar a negociação do Líder. Isso só fortalece o
partido.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Apenas não é isto que estamos discutindo. Não
estamos tirando a autoridade do Líder.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA- O cri
tério é regimental.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIo COVAS - Sr.
Presidente, era esse o esclarecimento que eu gos
taria de fazer, declarando que idêntico esclareci
mento foi feito na Comissão 2 - que, aliás, já
procedeu à sua votação - e esperamos poder
continuar fazendo-o nas demais que ocorrerem
daqui para frente. De forma que agradeço muito
e pediria à Presidência que, para que pudéssemos
cumprir o Regimento Interno, ainda que fosse
para desautorizar o Líder, procedêssemos à vota
ção, a fim de chegarmos a uma conclusão.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE - Pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Com a palavra o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, entendo as dificul
dades que o Líder Mário Covas tem encontrado,
Entendo a vontade de todos os Constituintes 
inclusive eu - de colaborar na feitura do novo
texto constitucional. Entendo as dificuldades do
PMDB, e o meu comportamento nesta Casa e
na minha bancada foi sempre este.

Apesar de não ter sido incluído nesta Comissão
- apesar de ter optado por esta Comissão, na
qual não figuro como titular, nem suplente 
quero fazer um apelo ao Líder,uma vez que prejuí
zos de ordem política e até de imagem política
já estão ocorrendo com Constituintes, como eu
e outros, que ainda não tivemos definidas nossas
situações nas Comissões.

Hoje os jornais de Rio de Janeiro - principal
mente o jornal O Globo lido nacional e interna
cionalmente - noticiam que o Deputado Jorge
Leite,e mais meia dúzia de companheiros da ban
cada do Estado do Rio de Janeiro, no exato mo
mento em que se estão instalando as Comissões,
não estão ainda designados para alguma Comis
são, para por obrigação e dever, contribuir na
feitura do novo texto constitucional. Aqui vai o
meu lamento, apelando ao LíderMárioCovas para
que examine, com sua isenção - e quero reco
nhecê-Ia - nossa situação. S. Ex" não pode deixar
de ouvir o pedido daqueles que atendem ao seu
chamamento, que sempre estão no plenário, que
são leais ao PMDB,que não o abandonaram em
nenhuma hora, mesmo durante o tempo da dita
dura, época das cassações, perseguições e das
torturas. Agora, é preciso que não se entenda
que, pelo fato de o Deputado ser compreensivo,
conversar e dialogar, ter procurado o Presidente
Ulysses Guimarães e os Líderes Luiz Henrique
e Carlos Sant'Anna para dizer que gostaria de
participar de uma Comissão - onde pudesse
aprender com seus companheiros e também aju
dar na feitura do texto constitucional - pode-se
ficar sem participar de alguma comissão. Pior que
isso, Sr. Presidente, é os jornais noticiarem que
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nosso nome sequer consta de Comissão alguma.
Isso é lamentável, porque atinge diretamente o
sentimento do Constituinte.

N,iotenho críticasa fazer.Quero apenas desejar
aos companheiros que vão participar desta Co
missão um bom trabalho - e tenho certeza de
que o farão.

Também aproveito esta oportunidade para di
zer ao eminente Líder Mário Covas, em quem
confio,que espero que resolva a situação de todos
aqueles que ainda não estão em nenhuma Comis
são, definindo esse caso lamentável. Meus telefo
nes no Rio de Janeiro e aqui em Brasílía não
cessam de tocar devido às notícias veiculadas.
Pode parecer que, por descaso, por desatenção
ou por desinteresse do Deputado Jorge Leite,ele
não tenha sido incluído numa Comissão.

Por várias vezes, por várias noites, por várias
madrugadas, coloquei-me à disposição para con
tribuir na feitura do novo texto constitucional, e,
lamentavelmente, chego aqui hoje e vejo- talvez
por dificuldades do Líder- que o Deputado Jor
ge Leite até agora não foi sequer colocado em
alguma Comissão.

Aqui fica o nosso registro e o desejo de que
os companheiros desta Comissão façam um
grande trabalho, mesmo que não seja possível
a minha colaboração.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Atenção.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, estamos há trinta ...

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Pediria ao nobre colega para declinar o nome,
a fim de ajudar o registro da taquigrafia.

o sn. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Pois não. Sou o Deputado Victor Faccioni. Sr.
Presidente, estamos já há 36 minutos de reunião
discutindo problemas internos da bancada do
PMDI3 que, a rigor, não têm nada a ver com a
reunião e com o interesse direto das demais ban
cadas aqui presentes. Para que o PMDB possa
resolver os seus problemas internos - já que
é a maior bancada e seus problemas ficando sem
solução ficaria prejudicado o andamento dos tra
balhos desta Comissão - sugiro a V. Ex' que
se suspenda a reunião por meia hora. (Palmas.)
Se outras bancadas também tiverem problemas
internos, equacionem-os para que voltemos para
cá com todos eles esclarecidos a fim de que a
Comissão possa funcionar.

O sa CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Tem a palavra o nobre ConstituinteJairo Carneiro,
do PFL da Bahia.

O ::iR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Quero também deixar aqui o meu registro a res
peito dessa temâtica. Percebemos a necessidade
de haver pleno entendimento a nívelda bancada,
no caso particular, do PMDB. Permito-me - des
culpem - imiscuir-me nesta matéria pois o inte
resse geral é o de que possamos trabalhar em
harmonia, e acredito que a providência sugerida

pelo nobre colega que me antecedeu seja a mais
pertinente: a suspensão da reunião para que haja
um entendimento dentro da bancada com o seu
ilustreLíder,o SenadorMárioCovas, um reconhe
cido democrata, um líder autêntico. Sugiro que
se aja da mesma forma como aconteceu na Co
missão rr 1, que suspendeu sua reunião e a trans
feriu para hoje à tarde.

Quero dizer também, quanto ao meu partido,
o PFL,que o meu entendimento é o de que houve
o maior esforço possível da Líderança para haver
a composição das comissões de modo que aten
desse, sempre que possível, ao interesse e à incli
nação de cada Constituinte. Só tenho um reparo
a fazer em relação ao meu partido: quanto à indi
cação de membros para a Mesa das comissões.
Nisto também estou de acordo com o que levan
taram alguns Constituintes do PMDB: não se aten
deu ao critério democrático para a indicação de
candidatos. E cito o meu caso em particular:colo
quei à apreciação do meu nobre Líder e amigo,
Deputado José Lourenço, a possibilidade de o
meu modesto nome ser considerado para ocupar
um cargo na comissão ou na subcomissão. Sou
modesto, sou humilde, mas acredito que é direito
de cada um poder ser julgado pelos seus pares.
Por isso tomei tal iniciativa. Mas,lamentavelmente,
já havia compromissos assumidos pela nossa Li
derança com outros nomes - o que respeito,
e não contesto. Entendo, porém, que, democrati
camente, esse não é o melhor caminho, nem
o mais acertado.

Fica o meu registro, o meu reparo em relação
ao meu partido, e a minha sugestão para que,
agindo democraticamente, o PMDB possa reunir
se, entender-se e tirar o melhor resultado deste
entendimento, talvezaté optando pela suspensão
ou pela transferência da reunião para outro mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gene
baldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, creio que o momento é
de votação. Esta comissão reuniu-se para eleger
seu Presidente e seus Vice-Presidentes. Acredito
que a vontade da maioria da Comissão é proceder
imediatamente à votação, para instalá-Ia definiti
vamente. (Palmas.)

Peço a V. Ex"que não aceite manobras protela
tórias e dê cumprimento àquilo para o que esta
comissão foi convocada: a imediata eleição do
seu presidente e dos vice-presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Miro
Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, o que percebemos aqui, pelas palavras
do Líder Mário Covas, é que coube ao PMDB
a Segunda-Vice-Presidência, já que o Relator não
é eleito, mas designado. O PMDB hoje, aqui, só
poderá votar tendo em vista o acordo de Líderan
ças que dá ao PFL a Presidência, a Primeira-Vice
Presidência ao PDTe a Segunda-Vice-Presidência
ao PMDB. Este partido, então, só poderá ter candi
datos à Segunda-Vice-Presidência. Honestamen
te, não considero relevante essa discussão em
tomo da Segunda-Vice-Presidência. A proposta
que faço é que busquemos a conciliação. Que

se faça a eleição do Presidente e dos dois Vice-Pre
sidentes facultando-se a qualquer companheiro
que o deseje, apresentar candidatura, mesmo
contrária à indicação da Líderança. Nenhum com
panheiro está obrigado a obedecê-la. Agora, de
qualquer maneira, que se faça a eleição neste
momento, porque não há qualquer outra razão,
de ordem regimental, partidária, constitucional ou
que tenha em vista o interesse público, que justifi
quem a sua não realização.Assim, Sr. Presidente,
formalizo uma proposta: a de que V. Ex"ou deli
bere ou submeta ao Plenário essa proposta para
que comecemos agora o processo eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Erico
Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Da mesma forma que o Deputado MiroTeixeira,
penso que fomos convocados regimentalmente
para a eleição do Presidente, dos dois Vice-Pre
sidentes e para a indicação do Relator. Como
a discussão é em tomo da Segunda-Vice-Presi
dência, nada impede que se faça a eleição do
Presidente, do Primeiro-Vice-Presidente e a indi
cação do Relator, para que a comissão possa
começar seu trabalho. Em um outro dia, far-se-ía
a eleição do Segundo-Vice-Presidente, que pelo
acordo dos Líderes, é de indicação do PMDB.
Não há a necessidade regimental de se eleger
hoje os dois Vice-Presidentes. Podemos fazer a
eleição do Presidente, do Primeiro-Vice-Presiden
te e a indicação do Relator,e amanhã, se o PMDB
tiver acordado internamente, a eleição do Segun
do-Vice-Presidente.Acho que isto é perfeitamente
factível.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Que
ro ponderar a todos os companheiros que já esta
mos com um atraso de cerca de um mês nos
trabalhos da Constituinte. Já estouramos todos
os prazos e todos os cronogramas estimativos
até aqui feitos.Não ajudaremos em nada o fortale
cimento da imagem deste Congresso Constituinte
perante a opinião pública com mais uma protela
ção, ainda que seja apenas de algumas horas
ou de um: dia. Só existem dois caminhos para
se percorrer: o entendimento ou o Regimento.
Parece-me claro que ninguém está contestando
o acordo de Lideranças para efeito da distribuição
dos cargos de Presidente e Vice-Presidentee Rela
tor. Então, o que se deve fazer, neste momento,
é, democraticamente, Sr. Presidente, elegermos
aqui não só o Presidente, mas os dois Vice-Pre
sidentes, respeitada apenas, a distribuição parti
dária, podendo qualquer Constituinte votar em
quem quer que seja, de qualquer dos partidos,
para a Presidência e as duas Vice-Presidências,
uma vezque o Relator é de escolha do Presidente,
e posteriormente yoderá ser indicado. E o que
está no Regimento. Vamos, portanto, cumpri-lo
simplesmente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Continua facultada a palavra aos Srs. Constituin
tes.

Não havendo nenhum orador inscrito e como
nenhum Constituinte solicita a palavra, vamos
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passar à votação. (Observações fora do micro
fone.)

Convido 05 Srs. Constituintes Luiz Henrique e
Henrique Alves para atuarem como escrutinado
res da votação, que será realizada neste instante,
para Presidente e para os dois Yice-Pre
sidentes da Comissão. (Observações fora do mí
crofone.) Convido também o nobre Constituinte
Hugo Napoleão, do PFL,para atuar como escru
tinador.

Vaiser feitaa chamada. O Constituinte apresen
ta-se, vai à cabine, e, com três cédulas no enve
lope, coloca-o na uma.

(Procede-se à chamada.)

o SR. PRESIDENTE (Expedito Machado).
Deputado Manoel Ribeiro, V. Ex" tem a palavra
para uma declaração de voto.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Deixode votar no candidato a Segundo-Vice-Pre
sidente porque não aceito a maneira como o Uder
Mário Covas quer impor o Relator.Acho o Depu
tado Ferreira Uma excelente companheiro, exce
lente candidato, mas não aceito a maneira como
S. Ex" está sendo imposto para o cargo de Relator,
e por isso deixo de votar também no Segundo
Vice-Presidente.

(Continua a chamada.)

O SR. CONSmQlNTE PÚNIO MARTINS 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte PlínioMartins.

O SR. CONSmUINTE PÚNIO MARTINS 
Tendo em vista a manifestação de um eleitor que
chegou da cabina, informando que não há mais
cédulas para Presidente, solicito que V. Ex" sus
penda a sessão por cinco minutos para que seja
recolocada a cédula e prossiga a votação.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Informo ao Plenário que as cédulas já foram colo
cadas e, conseqüentemente, prosseguiremos a
votação.

(Continua a chamada.)

O SR. PRESIDENTE (EXpedito Machado) 
Há algum Sr. Constituinte que ainda não tenha
votado? Vamos ler os nomes dos ausentes, até
então: Carlos Vinagre, HélioManhães, Leite Cha
ves, Leopoldo Bessone, Luiz Viana, Moysés ~

mentel, Nilson Sguarezi, Alexandre Costa, Carlos
Alberto, Farabulini Júnior. Esses Srs. Constituin
tes que foram chamados não se apresentaram.
(Faz soar a campainha.) Agora, serão chamados
os suplentes desta Comissão, de acordo com a
ordem de inscrição no livro de presença. O Sr.
Secretário pode dar início à chamada.

O SR.SECRETARIO (Henrique Eduardo Alves)
- São sete 05 ausentes. Está aqui a relação. Cha
maremos os suplentes da relação encaminhada
pela Uderança.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) -
A votação vai ser encerrada.

Está encerrada a votação.
Vamos passar à apuração.

O SR. SECRETÁRIO (Henrique Eduardo Alves)
- Votaram 56 Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Votaram 56 Srs. Constituintes. O número de so
brecartas coincide com o número de votantes.

Vamos passar à apuração.

(Ê feita a apuração dos votos.)

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Será anunciado o resultado da votação.

Para Presidente foi eleito o Constituinte Oscar
COITêa (palmas), com quarenta e nove votos a
favor, seis em branco e um nulo. Para Primeiro
Vice-Presidente foi eleito o Constituinte Maurício
Corrêa (palmas), com quarenta e sete votos a
favor e nove em branco. Para Segundo-Vice-Pre
sidente foi eleito o Constituinte Dálton Canabrava
(palmas), com quarenta e sete votos a favor e
nove em branco.

Na forma regimental, declaro eleito Presidente
o Constituinte Oscar Corrêa, Primeiro-Vice-Pre
sidente o Constituinte Maurício Corrêa e Segun
do-Vice-Presidente o Constituinte Dálton Cana
brava.

Convido o Constituinte Oscar Corrêa para assu
mir a Presidência da Comissão. (Palmas).

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Gostaria
de convidar, para ocupar assento à Mesa, o Pri
meiro-Vice-Presidente, Constituinte MaurícioCor
rêa, e o Segundo-Vice-Presidente, Constituinte
Dálton Canabrava. (Palmas.)

Inicialmente gostaria de agradecer aos Srs.
Constituintes que me honraram com seus votos.
Neste sentido, tomo a liberdade de falar também
em nome do Deputado Constituinte Dálton Cana
brava, que me delegou essa procuração.

Convoco todos os membros desta Comissão
para iniciarmos os nossos trabalhos no período
mais breve possível, procurando desenvolver a
nossa atuação sempre de um modo ágil,corajoso
e tendo em vista os mais altos interesses do povo
brasileiro. De acordo com o art 13, § 8°, do Regi
mento, designo Relator...

O SR. CONSmQlNTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Manoel Ribeiro.

O SR. CONSmUINTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, coerente com posição por mim
adotada desde o inícioda instalação da Comissão,
pediria a V. Ex"que não designasse ainda o Rela
tor, que esperasse uma reunião do PMDB, pelo
menos dos membros do partido nesta Comissão,
a fim de que seja ratificado ou não o nome do
nosso companheiro. Por mim o nome de S. Ex"
será ratificado, mas acredito que a maneira como
ele está sendo indicado fere a democracia. Demo
craticamente parece-me que a bancada do PMDB
tem o direitode escolher o seu Relator,não "engo
lindo" um Relator imposto. O nosso companheiro
é um excelente candidato, mas me parece que
a maneira como ele está sendo indicado fere to
dos os princípios da democracia. De maneira que
pediria a V.Ex'que adiasse a indicação do Relator.

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

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, desde logo quero dizer que é muito

justificada e compreensível a posição adota~a,

através de questão de ordem, pelo companheiro
que me antecedeu. Mas não vejo razão par~ um
adiamento, uma vez que me parece, na qualIdade
de membro do PMDB, que há pleno consenso
na bancada em torno do nome indicado pelo
Uder Mário Covas.

Faço aqui a minha declaração de voto e apre
sento o meu apoio à designação expressa pelo
Uder MárioCovas em relação ao nome do Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima.Conforme acordo rea
lizado entre as lideranças, creio ser dispensável
esse procedimento neste caso, o que não significa
uma jurisprudência, porque há um consenso em
torno do nome do Constituinte Egídio Ferreira
Lima. Faço esta explicação porque os jomais pu
blicaram matéria a respeito da minha pretensão
de ocupar o cargo de Relator desta Comissão.
No entanto, abro mão desta possibilidade porque
vejo no Constituinte Deputado Egídio Ferreira U
ma a reunião de todas as condições e todas as
habilitações para exercer esta função tão digna
e tão nobre, e também porque entendo ser da
maior urgência e da maior necessidade que inicie
mos ímedíatamente, pronta e energicamente, os
trabalhbs desta Assembléia Nacional Constituinte.
Por isso, faço esta questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPOLEÃo 
Sr. Presidente, não obstante às observações apre
sentadas pelo Constituinte Manoel Ribeiro, e até
secundando as do ConstituinteJosé Fogaça, gos
taria de dizer, única e exclusivamente, que pode
ríamos até discutir, se fosse o caso - como foi
feito efetivamente, na manhã de hoje - a questão
das eleições de Presidente e Primeiro e Segun
do-Vices.Parece-me, no entanto, que o Regimen
to Intemo, correta OI} incorretamente, estabeleceu
- como V.Ex- declinou - no art. 13, § ao, que
é da competência do Presidente a designação
do Relator - e V. Ex"já ia fazê-lo. Esta foi uma
decisão tomada pelo Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte, para usar a expressão corren
te, soberanamente. Acho, pois, que devemos aca
tar o que está previsto regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
VictorFaccioni.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, a rigor, a mani
festação que desejava fazer seria dispensável pela
colocação muito procedente feita aqui pelo Cons
tituinte Hugo Napoleão. Efetivamente, pelo Regi
mento Intemo, compete ao Presidente a desig
nação do Relator.Não se trata, pois, de uma dispu
ta, de uma eleição, como foi o caso da escolha
da direção da Comissão, do Presidente e dos Vice
Presidentes. Desta forma, creio que só nos com
pete resolver o problema na forma estabelecida
pelo Regimento Interno.

A colocação feita pelo Constituinte Manoel Ri
beiro de ratificação, revisão, ou acatamento por
parte da Bancada do PMDB, transforma o proble
ma em questão interna corporis do partido majo
ritário.

Seria importante que não trouxéssemos os pro
blemas intemos das bancadas para o âmbito da
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Comissão. Tanto quanto possível, deveríamos
guardar o tempo da Comissão - onde estão pre
sentes Constituintes de todos os partidos - para
discutir os problemas a ela pertinentes e não os
internos de cada bancada. Se cada bancada trou
xer para cá questões domésticas, não vamos con
seguir trabalhar. Isso, aliás, vem desgastando a
ímaqem da Constituinte: tem acontecido no ple
nário, aconteceu na elaboração do Regimento In
temo e nas negociações entre as lideranças para
a composição da Mesa da Constituinte. Não pode
mos dar continuidade a esse esquema de des
gaste nas comissões.

Pode ser de todo procedente, quanto ao mérito,
a colocação do nobre Constituinte Manoel Ribeiro,
mas, em termos legais, cabe ao Presidente desig
nar " Relator.

Segundo o que o Presidente já colocou publica
mente e foi,inclusive,aqui oficializadopelo nobre
Constituinte SenadorJosé Fogaça, trata-se da de
signação do Constituinte Egídio Ferreira Lima pa
ra Relator da Comissão. É um nome que se colo
ca, dentro desta Comissão, de forma suprapar
tídáría, inclusivepor sua alta qualificação, por seu
passado, por suas condições morais, éticas, por
sua postura como homem público.

Pelo que ouvi dos Constituintes, é um nome
plenamente 'acatado em todas as bancadas. Res
tríçõesquanto ao nome não existem, seriam ape
nas com relação ao método de escolha. Vamos
proceder, então, à designação do Relator. Os pro
blemas internos, que as bancadas os resolvam
individualmente. É a sugestão que faço.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, 51'S. Constituintes, parece-me que
esta deve ser a última oportunidade que cada
um de nós, membros desta Comissão, teremos
para falarum pouco em termos partidários. Daqui
por diante, acho que devemos trabalhar como
Constituintes, sem cor partidária. Estamos aqui
para consolidar o regime democrático, atender
às aspirações do povo, para fazer uma Consti
tuição que possa, realmente, ser amada e respei
tada pelo povo brasileiro. Neste ensejo, não me
quero furtar a manifestar que esta é a oportu
nidade que temos para prestigiar aquilo que se
chama acordo de liderança. Em toda democracia
que se preza, o acordo de liderança deve ser man
tido pelos partidos, pelas bancadas. Então, faço
aqui um apelo, como já fizeram outros Consti
tuintes, para que V. Ex" cumpra o Regimento e
faça <I indicação do Relator, ainda hoje, nesta ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte PlínioArruda
Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIOARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, em nome do Partido dos
Trabalhadores, quero manifestar nossa concor
dâncía com o critério que foi estabelecido e que
norteou todas as negociações para a composição
dos Ci!ll'gOS da Mesa, de modo que também mani
festamos nossa concordância em que V.Ex" de
signe, neste momento, o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Expedito Machado.

O 5R. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Sr. Presidente, para fazer uma comunicação.
Se o Regimento me permite, gostaria que V. Ex"
me desse a palavra.

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

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Sr. Presidente, 51'S. Constituinte, como a maio
ria aqui sabe, há 23 anos estou afastado desta
Casa. Exatamente no dia 10 de abril de 1964 co
meçou o processo que culminou com a cassação
de direitos políticos e a suspensão de mandatos
de muitos companheiros que aqui estão. Tam
bém fui uma vítima desse processo. Regressei
agora, através das eleições realizadas em 15 de
novembro de 1986, imaginando que esta Casa
voltava a praticar a democracia, respeitando o
direito de todos e consultando todos os compa
nheiros em todo o processo da Constituinte. Ne
nhum companheiro Constituinte; viu-me, até o
dia de hoje, usar a tribuna, sequer para uma ligeira
comunicação, porque me resgardava para voltar
à tribuna. Eu, que fui preso, que estive exilado
com os demais companheiros, gostaria de voltar
à tribuna e fazer um pronunciamento à Nação
para relatar o que me havia acontecido no período
de 1964 a 1985. Queria, sobretudo, trazer aos
companheiros, que para cá tinham voltado, um
pouco da minha experiência e, acima de tudo,
a minha colaboração para que pudéssemos en
frentar este período de transição, que, no meu
modo de entender, é um dos mais difíceis pelos
quais já passou a história republicana brasileira.
Sou. entretanto, compelido a usar a palavra, con
trariamente ao que imaginava, numa reunião on
de se realiza a eleição de uma comissão temática
que irá operar na Constituinte. E o faço porque
não posso deixar passar esta oportunidade, por
que não desejo que o meu silêncio seja recebido
como uma concordância com tudo aquilo que
se passa no seio do nosso partido.

Não votei no Senador MárioCovas, mas exultei
de stisfação com o resultado da sua eleição, espe
cialmente pela bandeira que havia levantada, por
tudo aquilo que nos comunicava no seu discurso
plataforma, pelo queira imprimir ao PMDB, em
contrário ao que vinha acontecendo.

Alguns companheiros aqui não me conhecem,
mas sou um homem passado e sofrido na vida
política. Jamais neguei a minha colaboração em
qualquer momento, e até poderia dizer que as
manobras que foram efetivadas, de ontem para
hoje, para promover um racha no PMDB, não
contarão com o meu concurso.

Mas,Sr. Presidente e Srs. Constituinte, não pos
so, por outro lado, deixar de consignar o meu
mais veemente e formal protesto pela maneira
como foi conduzido o processo de indicação e
recrutamento dos companheiros para comporem
as diversas comissões temáticas que irão funcio
nar na Assembléia Nacional Constituinte.

Não guardo mágoa nem- rancor. Sempre fiz
questão de proclamar, em todas as oportunidades
que me foram dadas, inclusive hoje: não guardo
rancor ou ressentimento algum.

Como vimos, o Líderdo PMDBna Constituinte,
senador Mário Covas, agiu de cima para baixo,

não ouvindo companheiro algum ao fazer a indi
cação do Relator, embora seja uma figura, com
ado Deputado EgídIo Ferreira Lima, merecedora
do nosso respeito, acatamento e consideração.
Nem por isso, entretanto, poso deixar de me pro
nunciar contra a maneira pela qual a indicação
foifeita Esperavaque todos, inclusivee sobretudo
o Senador MárioCovas, que foium dos cassados,
trouxessem para cáo espírito democrático, de
consulta à bancada e aos companheiros.

Fazendo este registro, quero deixar consignado
o meu protesto. Nele não vai qualquer recrimi
nação ao companheiro Egídio Ferreira Uma, a
quem me habituei, como todos nesta Casa, a
respeitar como um dos mais dedicados e compe
tentes componentes da Assembléia Nacional
Constituinte. Quero, entretanto, consignar o meu
protesto pela maneira como agiu o Líder do
PMDB no encaminhamento da votação e recruta
mento dos companheiros para compor as diver
sas comissões.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência resolverá a questão de ordem.

AMesa desta Comissão, aqui representada pelo
Presidente e pelo Vice-Presidente Deputado Dál
ton Canabrava, foi eleita, respeitando-se um com
promisso, um acordo de lideranças efetuado entre
os vários partidos com assento nesta Casa.

Em que pese o fato de ser prerrogativa da Presi
dência, de acordo com § 8° do art. 13, a desig
nação do seu Relator, é necessário que comece
mos os nossos trabalhos respeitando compro
missos e acordos que foram efetuados.

O ilustre Constituinte Senador MárioCovas dis
se que o entendimento havido na Bancada do
PMDB foi no sentido de indicar o nome do Depu
tado Egídio Ferreira Líma para Relator desta Co
missão. Evidentemente, não cabe a esta Presi
dência discutir os problemas internos do partido,
mas resguardar os compromissos, repito, assu
midos em nome de um entendimento maior, para
que esta Casa venha a funcionar com a rapidez
necessária.

Desta maneira, a Presidência designa Relator
da nossa Comissão o Constituinte Deputado Egí
dio Ferreira Lima. (Palmas.)

Tem a palavra pela ordem o Constituinte Depu
tado Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Sr. Presidente, inicialmente, nossas pa
lavras de homenagem a V. Ex", aos dois ilustres
vice-presidentes eleitos, a nossa palavra de home
nagem ao Constituinte-Relator, e a disposição de
tudo fazermos para que esta Comissão alcance
seus elevados objetivos, que são justamente a
estruturação da organização dos Poderes e a defi
nição do regime de governo. A minha questão
de ordem, Sr. Presidente, prende-se à metodo
logia dos trabalhos da Comissão. Esta Comissão
tem a seguinte designação: organização dos po
deres e regime de governo, ou sistema de gover
no. Assim, os trabalhos desta Comissão visam
a dois grandes objetivos: organizar os Poderes
da República dentro da parte do projeto que nos
caberá e, por outro lado, definir o sistema de go
vemo.

Se o sistema de governo for o presidencialismo,
o trabalho desta Comissão logicamente há de.
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ser feito dentro de uma metodologia voltada para
o presidencialismo, quer nos seus trabalhos refe
rentes ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo,
e até aos reflexos no Poder Judiciário. Outrossim,
se esta Comissão for adotar o modelo parlamen
tarista, ou um modelo híbrido, parlamentarista 
e presidencialista desde o início, há de definir a
sua metodologia.

Deste modo, para que a Comissão preencha
a sua exigência temática, que não é só organizar
os Poderes, mas também defínír o sistema de
governo, proponho a V. Ex" que convoque uma
reunião preliminar, para quandojulgarnecessário,
a fim de se decidir qual o sistema de governo
que a Comissão vai adotar: se o parlamentarista,
o presidencialista, ou um híbrido. Do contrário,
ocorrerá o seguinte: a Subcomissão do Poder
Executivo marcha no rumo do presidencialismo;
a Subcomissão do Poder Legislativo marcha em
outra direção e, na hora de articular os trabalhos
das subcomissões, o Relator vai ter grandes pro
blemas e a própria comissão vai cair, digamos
assim, em certa perplexidade.

Então, a minha proposta é no sentido de que,
aproveitando a reunião de todos os seus mem
bros, V. Ex"convoque para quando julgar neces
sário, esta Comissão para defmir qual é o caminho
que vai seguir no tocante ao sistema de governo:
parlamentarista, presidencialista, ou híbrido, reco
lhendo elementos das duas tendências. É esta
a questão de ordem que trago a V.Ex", Sr. Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Deputado
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, meus nobres colegas
Constituintes, acho que a observação do Depu
tado Bonifácio de Andrada é procedente no sen
tido da articulação dos dois trabalhos. Porém,
acho prematuro partirmos de uma reunião em
que se defina já o caminho. Na verdade, a Consti
tuinte é um grande debate nacional, as idéias vão
amadurecer. Não tivemos oportunidade de uma
campanha eleitoral em que isto fosse realizado.
Tivemos uma campanha constituinte ao lado de
uma campanha para governador, que tomou con
ta do debate. Então, é fundamental que, agora,
voltemos à sociedade debatendo essas propostas,
para que as idéias amadureçam. Sou favorável
à proposta do Deputado Bonifácio de Andrada,
com um adendo: que façamos essa reunião preli
minar, mas para organizar os dois processos de
trabalho, de modo que haja instâncias comuns
em que possamos ir, digamos, afinando as duas
idéias à medida que a sociedade civil vier aqui
expressar seu pensamento. Queremos convocá
la, como é do Regimento, para que possamos
ir decantando essas idéias e formando um juízo.
Acho que esta é um pouco a proposta de todos:
que, agora, esqueçamos partidos e bandeiras e
nos invistamos, quase diria, da toga da Consti
tuinte. Acho que isso é que seria fundamental
agora. Por isso, aceito a proposta do Deputado,
não para que votemos preliminarmente, mas que
façamos um plano conjunto de trabalho e que
haja instâncias de conversação para que possa
mos nos afinar e não criar ao Relator uma situação
de fato, posteriormente, praticamente insusten
tável.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pela
ordem, concedo a palavra, ao nobre Constituinte
Senador José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, todas as prelimi
nares aqui levantadas pelo Deputado José Boni
fácio e pelo Deputado Plínio Sampaio voltam-se
para o mesmo objetivo. Queria apresentar a V.
Ex" algumas questões, algumas dúvidas que po
dem permear o nosso debate nos primeiros mo
mentos da instalação desta Comissão. Em primei
ro lugar, teremos que definir um roteiro de audiên
cias. Ou seja, que entidades ou pessoas iremos
ouvir nas cinco ou oito - no mínimo 5 e no
máximo oito - audiências públicas que teremos
nesta Comissão. A programação dessas audiên
cias, quero crer, deve ser submetida a este Plená
rio. Por isso, desde já, trago a V. Ex" esta preocu
pação. Acredito também que teremos três tipos
de reuniões nesta Comissão: uma, a plenária, co
mo esta que hoje aqui se instala. Todas as Subco
missões estão presentes. Haverá um outro tipo
de reunião, a conjunta, que não é necessaria
mente reunião plenária. Como disse o Deputado
Bonifácio de Andrada, se nos encaminharmos pa
ra o sistema parlamentarista, o Judiciário terá uma
certa independência, será um pouco mais estan
que; mas se nos encaminharmos para o sistema
parlamentarista, as Subcomissões do Poder Le
gislativo e do Poder Executivo terão que realizar
sessões ou reuniões conjuntas, que não serão
necessariamente plenárias: serão conjuntas, das
duas Subcomissões. Há um terceiro tipo de reu
nião, que é a própria da Subcomissão, ou espe
cífica. Portanto, são três tipos de reuniões. A reu
nião plenária, a conjunta e a própria ou específica.
Por outro lado, concordo plenamente em gue pre
cisamos traçar uma rota de trabalhos. E muito
difícil fazermos conviver aqui, no processo legife
rante, no processo elaborativo, duas propostas
que se vão superpondo e que, lá adiante, definam
se. Tenho a impressão de que isso é desperdício
de energia e, possivelmente, até desgaste político
institucional para a proposta que acabar prepon
derando. Por isso, concordo plenamente com es
sa posição de que temos que partir, desde o início
dos trabalhos, com uma decisão nesse sentido.
No entanto, creio que também será necessário
estabelecer, Sr. Presidente, um roteiro dos deba
tes. Tenho a impressão de que, nos primeiros
trinta dias, não poderemos ter aqui - e não temos
realmente - nenhuma matéria definida. Ou seja,
no primeiro período de trinta dias, teremos que
trabalhar com as proposições que virão da Mesa,
de origem dos Srs. Constituintes e da sociedade
civil. Ao cabo desses trinta dias, as respectivas
Subcomissões deverão, por fim, tomada a deci
são em tomo do sistema de governo, elaborar,
então, um anteprojeto que, nos próximos 30 dias,
até o final do período de trabalho desta Comissão,
receberá as emendas para a apresentação do pro
jeto-parecer, ou de um substitutivo do Relator.
Portanto, esta é a minha proposta, Sr. Presidente:
que dividamos em dois períodos de trabalho: trin
ta dias de trabalhos abertos, até a elaboração de
um anteprojeto por parte do Relator, e trinta dias
para que, então, possamos oferecer emendas ao
anteprojeto aqui apresentado. Por outro lado, Sr.
Presidente, temos que ter também uma ordem
sistêmica nos nossos debates. Por exemplo, não

quero ser censor da palavra de ninguém. Tenho,
ainda, nas minhas costas e nos meus braços,
ria física dos hematomas da minha-luta pela de-

,mocracia neste País. Não quero ser o censor da
palavra de ninguém, mas entendo que devemos,
regimentalmente, estabelecer que o uso da pala
vra no interior dos debates das Subcomissões
e da Comissão deve ficar adstrito ao objeto do
nosso trabalho, qual seja, a elaboração do capítulo
"Da Organização dos Poderes e do Sistema do
Governo". Por outro lado, temos de ter um siste
ma de inscrição para os oradores e uma delimi
tação de tempo. Por isso estou usando a palavra
agora, quando ainda não temos essa delimitação,
e por uma tolerância generosa dos companheiros.

.Por fim, Sr. Presidente, temos de dividir nosso
trabalho em duas partes: a primeira, para estabe
lecer o corpo principal do nosso trabalho, o capí
tulo central, o capítulo "Da Organização dos Pode
res e do Sistema de Governo", a segunda para
elaboração das normas e disposições transitórias,
porque vejo enormes e complexas situações, de
bates e discussões. Se, por exemplo, viermos a
caminhar no sentido do parlamentarismo, a forma
de transição para este sistema de governo exigirá
um conjunto de disposições transitórias comple
xas, difíceis, e que deverão ser objeto de debate
nesta Comissão. Por isso, Sr. Presidente, diante
desse quadro de dúvidas, de pequenos problemas
que temos de resolver, talvez fosse o caso de
elegermos uma Comissão, por determinação de
V.Ex', com o fim de elaborar um pequeno regi
mento com os prazos e normas de condução
desta Comissão e de suas Subcomissões, para
que, então, possamos encaminhar os trabalhos
democraticamente, como é objetivo destaAssem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con-s
cedo a palavra ao Constituinte Deputado Bocayu
va Cunha.

O SR. CONSTITUINTEBOCAVavA CUNHA
Sr. Presidente, caros colegas, ao aceitar a indica
ção da Uderança da minha bancada para integrar
esta Comissão, que não era a de minha prefe
rência, eu o fiz porque esta - as comparações
são sempre odiosas - talvez seja das mais impor
tantes na elaboração da tarefa constituinte, eis
que a consolidação do processo democrático
passa por esta Comissão. Estou aqui, no meu
quarto mandato parlamentar, e como V. Ex", Sr.
Presidente, fui cassado dia 9, passei vinte anos
fora, e volto imbuído do maior desejo de me despir
- como já propus aqui - de qualquer farda
de partido, para que possamos, juntos, encontrar
o que é melhor para o povo brasileiro e para
os destinos do nosso País. Já tinha conversado
com os Constituintes Egidio Ferreira Uma e Boni
fácio de Andrada. A preocupação do Constituinte
Bonifácio de Andrada é extremamente válida,
bem como as observações feitas pelo Deputado
Plínio Arruda Sampaio. Se logo no começo, após
a constituição das Subcoinissões, nos reunirmos
em plenário para decjdir fato dessa gravidade,
tenho receio de que isso não corresponda ao sen
timento da Nação nem da Casa; de maneira geral:
De modo que confesso minha absoluta incapa
cidade para resolver essa questão, já que consi
dero prioritária a questão levantada pelo Consti
tuinte Bonifácio de Andrada. E gostaria - até
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para nossa tranquilidade, ao sair daqui - de ouvir
a opinião do Constituinte Egídio Ferreira Lima.
Caso ele não possa fazê-lo hoje, que nos traga
suas reflexões sobre essa matéria na primeira
oportunídade que tiver,talvez na próxima reunião.
É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Deputado
Egídio ferreira Uma.

O SR. CONSTITUINTE EGfDIO FERREIRA U
MA-- Sr. Presidente, prezados companheiros de
Comissão, inicialmente quero agradecer a V. Ex'
as manifestações fê a indicação da Mesa para o
cargo de Relator. Quero dizer a todos que fiquem
tranqüilos. Tenho uma consciência muito nítida
de que, como Relator, deverei ser muito mais
o juiz do que o postulante; serei bom árbitro, ouvi
rei a todos; captarei todas as contribuições e com
toda a Comissão tentarei chegar à melhor solu
ção, à mais sábia e à mais precisa. Isso é ponto
pacífico. Fiquem tranqüilos. Quero preservar-me
de dar opinião agora em relação à temática que
aqui se está colocando. Prefiro ouvir, conversar
com o Presidente da Comissão depois de estabe
lecer um roteiro com ele para que todas essas
dúvidas venham a ser dirimidas. (Palmas.)

o SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Eviden
temente esta Presidência não tomaria nenhuma
deliberação nesse sentido que não fosse também
de acordo com o Relator Egídio Ferreira Uma.
A Presidência informa aos Srs. Constituintes pre
sentesque há três Subcomissões designadaspara
assuntos específicos relacionados com o Legis
lativo, o Executivo e o Judiciário. O que preten
demos é que os respectivos Presidentes, Vice-Pre
sidentes e Sub-Relatores tenham a oportunidade
de, juntamente com a Mesa da Comissão Geral
e o Relator-Geral defmir essas regras que nortea
rão nosso comportamento, o funcionamento ad
ministrativo e burocrático. Conforme o nobre
ConstítuinteJosé Fogaça, não há uma rigidezdes
ta Presidência e do Plenário, hoje, em relação
ao cumprimento de prazos, e não há interesses
nossos em cercear a palavra a ninguém. Mas evi
dentemente há certas normas básicas que devem
ser respeitadas, para que os trabalhos funcionem
normalmente, Inclusive já foi distribuído entre os
Srs. Constituintes um cronograma que especifica
mais ou menos as datas que teremos de cumprir
para que os prazos venham a ser respeitados.
Todos sabem que o art. 14, § 3°, do nosso Regi
mente Interno nos dá um prazo de sessenta e
cinco dias para que tenhamos oportunidade de
entregar - no caso específico, o nosso eminente
ReJator- o parecerà consideração da Casa sobre
a matéria constante da nossa Comissão. Então,
é nossa intenção - e vamos fazer isso - reunir
todos os Subpresidentes, todos os Sub-Relatores
e Více-Presídentes para que, a parti daí, tenhamos
condições de estabelecer e montar normas bási
cas de funcionamento desta Comissão. Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte De
putado Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, entendo que as
questões aqui colocadas têm relação muito direta
com o problema do cronograma de prazos esta
belecidos no Regimento Interno da Constituinte.
Esses prazos são absolutamente insuficientes,

inadequados e irreais para a elaboração de uma
nova Constituição, que deverá trazer mudanças
essenciais às instituições nacionais. Assim, com
esse cronograma, ficam prejudicadas as consul
tas necessárias e o devido amadurecimento dos
debates com os vários segmentos da sociedade
civil. É uma insanidade imaginarmos que podere
mos decidir o sistema de governo deste País 
uma definição pela permanência histórica de pre
sidencialismo ou parlamentarismo - assim de
afogadilho, em termos de uma ~efjnição preli
minar em uma ou duas semanas. E fundamental,
entretanto, estabelecer-se essa questão como
preliminar - como foi muito bem colocado 
em relação a tudo, e sem a qual as Subcomissões
não podem trabalhar. Então, no encontro desses
aparentes vetores do que é uma contradição, está
a questão do prazo. O que nós temos de fazer
é, imediatamente, rever o cronograma defmido
no Regimento da Constituinte, porque se não o
fizermos, o Relator de qualquer Subcomissão 
do Poder Legislativo, Executivo ou do Judiciário
- terá de, dentro de trintá dias, apresentar seu
relatório. Nesse período, estará definido o sistema
de Governo deste País, inclusive ouvidos - como
muito bem colocou o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio - todos os segmentos sociais, que têm
de falar aqui, nas audiências públicas, que serão
de cinco a oito. Se forem oito, não sei se duas
sessões por semana serão suficientes para fazer
mos isso em trinta dias. Depois dessa preliminar
definida, o Relator tem de apresentar o trabalho
pronto sobre que serão os Poderes deste País.
É absolutamente irreal, não há como se fazer um
trabalho sério com os prazos deste Regimento.
Então, estou inteiramente de acordo com as ob

.servações feitas pelos Constituin~es que me ante-
cederam. Elas são conciliáveis. E preciso dar tra
tamento de caráter preliminar ao sistema de Go
verno, mas não fazê-lo sem audiência da socie
dade civil, para o que precisamos de tempo. Nesse
sentido, peço aos companheiros que apóiem a
iniciativado projeto de resolução, para a qual esta
mos colhendo assinaturas, ampliando todos os
prazos regimentais, a começar pelos da apresen
tação de propostas, seguindo-se os das Subco
missões e dasComissões, a fim de que tenhamos
pelo menos sessenta dias para apresentar propos
tas e noventa dias para o trabalho desta Comissão.
Assim as Subcomissões teriam sessenta dias, e
com esse calendário poderíamos, preliminarmen
te, nos primeiros trinta dias, ouvir a sociedade
civil sobre o sistema de governo. Ao cabo de um
mês teríamos o sistema de Governo definido. Esta
é a proposta. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Deputado Haroldo Uma.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA- Sr.
Presidente, nobres Constituintes, quero reporta
me ao assunto lavantado pelos Constituintes Bo
nifácio de Andrada, Plinio Arruda Sampaio e Bo
cayuva Cunha, cuja relevância é tão grande que
transcende os limites da importância dos traba
lhos desta Comissão. Não tenho solução nem
proposta a apresentar, mas desejo realçar a gravi
dade do problema e considerar que a própria
sugestão levantada pelo Constituinte Bonifácio de
Andrada a mim me parece que não atende à
natureza da questão posta, eis que o Constituinte

PlínioArruda Sampaio, ao argumentar, já mostrou
que a questão suscitada pelo Constituinte Boni
fácio de Andrada não é inteiramente respondida
pela sua sugestão. Naverdade, a questão do presi
dencialismo e do parlamentarismo será um dos
temas mais importantes que esta Çonstituinte tra
tará. A importância desta Comissão se realçará
em função da relevância desse tema. Mas essa
definição não condiciona apenas o trabalho desta
Comissão, e, sim, das demais Comissões. A su
gestáo do Deputado Bonifácio de Andrada é no
sentido de que, preliminarmente, esta Comissão,
considerando que isso possa condicionar o traba
lho dela própria, defina essa questão. Contudo,
quero chamar a atenção para o fato de que essa
definição não condiciona apenas o trabalho desta
Comissão, comojá disse, mas também das outras
Comissões. A rigor, de toda a Constituinte. Esta
mos diante de um problema furtdamental, básico.
Estamos começandoa entrar no mérito das ques
tões da Constituinte, que temos de começar a
examinar. Por outro lado, considero a observação
feita pelo Constituinte PlínioArruda Sampaio intei
ramente justa. Não podemos também encami
nhar nossos trabalhos de maneira precipitada so
bre assunto de capital importância não apenas
para a Comissão mas para a Constituinte e todo
o povo brasileiro. Então, precisamos nos bene
ficiar - para tomar uma decisão conscienciosa
e judiciosa - do beneplácito da discussão que
a sociedade brasileira deve travar sobre esse as
sunto. Esse complicador, levantado pelo Consti
tuinte Plinio Arruda Sampaio, é justo e merece
ser estudado. Queria levantar o segundo compli
cador: essa decisão não pode ser tomada no âm
bito apenas desta Comissão, pela sua transcen
dência. Ou seja, precisamos examinar se a Consti
tuinte deve - a partir de uma proposta inicial
mente feita talvez por esta Comissão, ou pela de

Sistematização - examinar o assunto com mais
profundidade, para uma decisão preliminar a nível
de Plenário da Constituinte. Após isso todas as
Comissões deveriam desenvolver seus trabalhos,
adequando-os à natureza da decisão tomada pela
Constituinte. Quero ressaltar, finalmente, que não
estou apresentando uma proposta, porque não
tenho uma coisa suficientemente trabalhada. De
vemos ter uma postura diante desses problemas,
como é desejo manifestado por todos os que
até agora falaram, a partir do Presidente e do
Sr. Relator. Temos, sim, de resolver esses proble
mas complexos, que dizem respeito à própria na
tureza da nossa tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Deputado Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lu
gar uma questão de ordem prática. Creio que
seria interessante providenciar a recolocação de
microfones no meio do plenário da Comissão,
a fim de facilitar um pouco mais a participação
de cada Constituinte.

Sr. Presidente, ouvi o nobre Constituinte Ha
roldo Lima debatendo um assunto sobre o qual
não há o que questionar, porque é atinente ao
Regimento Interno, que deu uma atribuição espe
cíficaa esta Comissão: elaborar a parte da Consti
tuição que trata dos poderes e do sistema de
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governo. Ou nós fazemos isso e estaremos cum
prindo com a nossa tarefa ou, não fazendo, não
estaremos cumprindo a nossa tarefa. Evidente
mente que há muitas questões a serem decididas
pelas respectivas Comissões da Constituinte, que
têm repercussão entre elas e na elaboração fmal
da Constituição. Mas a matéria pertinente a esta
Comissão tem de ser tratada por ela e apresentada
como proposta da Comissão. O Plenário pode
até não acolhê-la, No plenário ter-se-á prazo para
apresentação de emendas, que podem ser até
substitutivas. O que significa a apresentação de
emendas? Pode resultar na discordância do Ple
nário na apreciação da proposta que a Comissão
encaminhará. Aliás, antes de ser encaminhada
ao Plenário, nobre Constituinte Henrique Córdova,
a proposta desta Comissão irá para a Comissão
de Sistematização, para a devida adequação com
as demais propostas examinadas, com relação
aos demais capítulos da Constituição tratados pe
las outras Comissões. Então, temos de cumprir
a nossa tarefa, sem o que nós estaremos frustran
do todo o trabalho da Constituinte, exatamente
porque estamos numa Comissão que, a meu ver,
é a mais importante das Comissões da Consti
tuinte. Em que pese muitos colocarem o proble
ma da ordem econômica, sabemos que, em ma
téria de ordem econômica, está mais ou menos
delineadoo quadro do que poderá ser decidido
pela Comissão ou pelo Plenário. Aqui é diferente.
Vamos decidir por um esquema fundamental na
vida política do nosso País: o sistema de governo.
Ameu ver, se não mudarmos o sistema de gover
no nada mais mudará neste País, o sistema de
governo. A meu ver, se não mudarmos o sistema
de governo nada masi mudará neste País, pelo
menos para melhor. Poderá mudar para pior, por
queo sistema de governo condiciona toda a siste
mática de mudanças da vida política, econômica
e social do País. Condiciona, a meu ver, a própria
sobrevivência, o aperfeiçoamento e a consolida
ção da democracia. Então, esta Comissão tem
de cumprir seu papel. Mas, pelo Regimento Inter
no, muito bem observou o Deputado Jorge Hage,
é difícil cumprirmos essa tarefa satisfatoriamente,
porque o art. 13 se choca, em matéria de prazos,
com o art. 17. Diz 13 dizo art. 13 que a Comissão
tem trinta dias de prazo para receber as sugestões;
e o art. 17, que o relator da Subcomissão tem
trinta dias de prazo para dar parecer. Pergunto:
Os trinta dias de prazo do relator das Subcomis
sões seria a partir do vencimento dos trinta dias
de prazo da apresentação de sujestões, ou correria
simultaneamente? Se correr simultaneamente,
porque o relator da Subcomissão pode estar rece
bendo uma sugestão fundamental, que modifique
todo o raciocínio do trabalho da Comissão, até
no trigésimo dia. Assinei, por isto mesmo, a pro
posta de modificação do Regimento Interno apre
sentada pelo nobre Constituinte Jorge Hage. Co
mo também o relator-geral não terá condições
de apresentar, por este Regimento Interno, seu
trabalho final - todos nós sabemos das altas
qualificações do nobre Constituinte Egídio Fer
reira Uma, mas ele terá de acompanhar todo o
trabalho e, de certa forma, para cumpri-lo, teria
deestar com o parecer praticamente pronto, junto
com o encerramento dos trabalhos das subco
missões. Então, o que seria? Pura e simplesmente
subscrever o parecer de Sub-relatores, ou terá
de fazer o seu trabalho? Efetivamente temos de

modificar esses prazos. De outra parte, creio que
o art. 83 dirime algumas questões que possam
ser suscitadas pelo menos até a fixação de um
Regimento Interno. Diz o ~ 83: "Na re~l~ç~o
de casos omissos neste Reqímento, a Presídêncía
poderá valer-se subsidiariamente do estabelecido
nos Regimentos da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal". Se isto vale para o Plenário,
para a Presidência da Assembléia Nacional Cons
tituinte, deve valer também para as Comissões.
Afora isto, Sr. Presidente, nobres Constituintes,
creio que devemos estabelecer já a data da reu
nião para a instalação das Subcomissões, e qual
a composição das mesmas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência marcará a eleição nas Subcomissões
para amanhã, às onze horas, em cada respectiva
Subcomissão, ou seja: salas A-I, A-2 e A·3, um
pouco além da nossa. As salas são contíguas,
o que permite que possa haver um entendimento
maior. A Subcomissão A, a Subcomissão B e
a Subcomissão C, da Comissão I1I, que é a nossa
Comissão. Então, a Presidência, antecipadamen
te, atendendo ao apelo de V.Ex", marca a eleição
para amanhã às onze horas, oportunidade em
que discutiremos com os nobres Relatores, Sub
Relatores, Presidentes e Vice-Presidentes, todas
essas matérias de importância, para o funciona
mento da nossa Comissão e das Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACaONI 
Sr. Presidente, por último, duas questões: primei
ro, quero fazer uma sugestão à Presidência e aos
nobres Relatores no sentido de que requisitem
do Congresso Nacional as emendas constitucio
nais em tramitação e que tratem de matéria perti
nente a esta Comissão, porque há emendas, inclu
sive apresentadas por ex-Congressistas, que tra
duzem uma experiência de alguns anos de ativida
de, de discussão e de exame. Por último, como
coordenador que fui de um simpósio sobre siste
mas de governo, no Congresso Nacional, realí
zado em conjugação de esforços da Comsissão
de Constituição e Justiça, então presidida pelo
nobre Deputado Bonifácio de Andrada, da Câma
ra; Comissão de Educação e Cultura, da Câmara;
Comissão de Educação e Cultura do Senado; Co
missão de Justiça do Senado e Comissão Mista
do Congresso Nacional encarregada, à época, de
dar parecer sobre as emendas tendentes à modifi
cação do sistema de Governo, gostaria de infor
mar que os Anais do simpósio estão praticamente
prontos, a gráfica deve entregá-los até o dia oito.
EIes irão conter matéria pertinente aos trabalhos
desta Comissão: conferências aqui feitas pelo ex
Vice-Primeiro-Ministro da Espanha, General Gu
tierrez Melhado; pelo ex-Ministrodas Relações Ex
teriores de Portugal, professor André Gonçalves
Pereira e professor titular de DireitoConstitucional
da Universidade de Coimbra; pelo professor Bou
douín,titular de Direito Constitucional da Univer
sidade de Otawa, no Canadá; pelo Professor Afon
so Arinos; pelo então Senador, professor e, hoje,
Ministro Paulo Brossard, entre outros conferen
cistas. Contêm, também, os Anais, um trabalho
de coletânea de todas as emendas constitucionais
pertinentes a matérias em tramitação no Congres
so; uma reprodução do que foi, em matéria de
documentação, a adoção do parlamentarismo,
desde a proposta até o parecer da Comissão,

Substitutivo, Ato Adicional, Atos Complementa
res, em 1961, e outras matérias pertinentes. Gos
taria de informar ao Sr. Presidente que estaremos
providenciando, assim que forem entregues esses
Anais, um exemplar para cada um dos membros
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex" que faça a indicação disso à Mesa para
que esta possa providenciar outras matérias que
sejam do seu interesse.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
E junto com esta comunicação gostaria de soli
citar à Mesa todo o apoio para que possarnos
realizar uma sessão solene de entrega desses
Anais, junto com as Mesas da Câmara e do Sena
do - que foram as promotoras deste simpósio
- a todos os Constituintes e aos demais interes
sados da sociedade brasileira. A realização da so
lenidade de entrega seria, em principio, dia 22
ou 23 de abril, após a Semana Santa. Antes disso,
poderíamos distribuir os volumes aos membros
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -AMesa
examinará a proposta de V. Ex", e gostaria de
convocar uma reunião para amanhã, às onze ho
ras, nas Subcomissões respectivas. Evidentemen
te, essa Presidência não gostaria que falássemos
em partidos políticos, mas o PMDBnão fez ainda
a indicação das suas Subcomissões. Então, pedi
ria aos Srs. Constituintes que um pouco antes
das onze horas passassem na nossa Comissão
paraverificara qual Subcomissão pertencem para
que fossem para suas respectivas salas. Fica, en
tão, marcada e convocada a eleição das subco
missões para as onze horas, amanhã.

Está encerrada a sessão.

SUBCOMISSÃO DO
PODER LEGISLATNO

Ata da 1& Reunião Ordinária

Às dez horas e quarenta minutos do dia deze
nove de maio de um mil novecentos e oitenta
e sete, na Sala A-I do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, realizou-se a décima reunião ordinária
da Subcomissão do Poder Legislativo,sob a presi
dência do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha.
Compareceram os Senhores Constituintes Fara
buliniJúnior, José Jorge, José Guedes, Alexandre
Costa, Henrique Córdova, Itamar Franco, Vinícius
Cansanção, Lúcio Alcântara, HélioManhães, Nel
son Wedekin, Jorge Hage e Victor Faccioni. Ha
vendo número regimental, os trabalhos foram
abertos, com a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, por ter sido a. mesma distribuída
aos presentes e, a seguir, aprovada. Inicialmente,
o Senhor Presidente deu ciência ao plenário de
dois expedientes recebidos da Presidência da As
sembléia Nacional Constituirlte, relativos a nor
mas a serem observadas pela Subcomissão, in
clusive quanto à apresentação de emendas. A se
guir e antes de franquear a palavra ao Senhor
Relator, o Senhor Presidente formalizou protestos
diante de pronunciamento do Senhor Presidente
da República, José Sarney, relativamente à fixação
de seu mandato em cinco anos e à data da eleição
de seu sucessor. Conforme notou o Senhor Cons
tituinte Bocayuva Cunha, com essa postura o Se-
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nhor Presidente da República, numa intromissão
considerada indevida, ignorou a soberania da As
sembléia Nacional Constituinte. Sucessivamente,
fizeram uso da palavra sobre o mesmo tema os
Senhores Constituintes Farabulini Júnior, Itamar
Franco, José Jorge, José Guedes e Hélio Ma
nhães, com reprovação ao pronunciamento presi
dencíal, e Alexandre Costa e Lúcio Alcântara, em
apoio à fala. Após, o Senhor Relator informou
ter recebido trezentas e oitenta e quatro emendas,
perase referiràs etapas que se seguirão no âmbito
da Subcomissão, para, no prazo de setenta e duas
horas, oferecer parecer sobre estas matérias. As
emendas oferecidas são as seguintes: de noS 1
a 9, do Senhor Bocayuva Cunha; de noS 10 a
12, do Senhor Luiz Viana; de noS 13 a 18, do
Senhor Vinícius Cansanção; noS 19, do Senhor
ÁlvaroAntonio; na20, do Senhor ViníciusCansan
ção; na 21, do Senhor Adhemar de Barros Filho;
na 22, do Senhor Antônio Ferreira; na 23, do Se
nhor Geraldo Bulhões; de n" 24 e 25, do Senhor
Virgílio Távora; na26, do Senhor Francisco Dióge
nes; de nOS 27 a 46, do Senhor Lúcio Alcântara;
na 47', do Senhor Felipe Mendes; de n" 48 a 50,
do Senhor Erico Pegoraro; na51, do Senhor Ge
raldo Campos; de noS 52 a 63, do Senhor Maurício
Corrêa;de n" 64 a 69, do Senhor Lúcio Alcântara;
n'" 7<0 e 71, do Senhor Iram Saraiva; de nOS 72
11 88, do Senhor Farabulini Júnior; de noS noS 89
a 93, do Senhor Vivaldo Barbosa; de nOS 94 a
116, do Senhor Jorge Hage; de nos 117 a 123,
do SenhorBrandão Monteiro; de n'" 124 a 126,
do Senhor Maurício Nasser; na 127, do Senhor
César Cals Neto; noS 128 a 129, do Senhor José
Guedes; de na 130, do Senhor Costa Ferreira;
de rr 131 a 137, do Senhor Jairo Carneiro: de
noS 138 a 153, do Senhor Femando Henrique Car
doso; de noS 154 a 157, do Senhor José Richa;
de n'· 158 a 177, do Senhor Itamar Franco; nOS
178 'e 179, do Senhor José Dutra; na 180, do
Senhor Edmilson Valentim; de n'" 181 a 201, do
Senhor Eduardo Bonfim;n'" 202 e 203, do Senhor
Mário Maia; n" 204, do Senhor Waldeck Omelas;
de n" 205 a 208, do Senhor Borges da Silveira;
na 2(19, do Senhor Erico Pegoraro; de noS 210
a 21:~, do Senhor Evaldo Gonçalves; na 213, do
Senhor Geraldo Campos; na214, do Senhor Eval
do Gonçalves; na215, do SenhorAlfredo Campos;
na 216, da Senhora Raquel Cândido; noS 217 e
218, do Senhor Vasco Alves; de nos 219 a 223,
do Senhor José Genoíno; de n'" 224 a 238, do
Senhor Jorge Arbage; na 239, do Senhor VIlson
Souza; de n'" 240 a 243, do Senhor Vicente Bego;
de nO' 244 a 249, do Senhor Victor Faccioni; de
n'" 2!)() a 252, do Senhor Vilson Souza; n'" 253
e 254, do Senhor Jorge Leite; de noS 257 a 261,
do Senhor Ibsen Pinheiro;na262, do SenhorPaulo
Macarini; de nOS 263 a 278, do Senhor Nilson
Gibson; na279, do Senhor Flávío Palmier da Veiga;
n'" 280 e 281, do Senhor Carlos Cardinal; de nOS
282 a 284, do Senhor Nilson Gibson; na 285,
do SenhorMaguito Vilela; na286, do Senhor Hum
berto Lucena; de noS 287 a 291, do Senhor Nelton
Friedrich; n'" 292 e 293, do Senhor Maurício Pá
dua; de noS 294 a 306, do Senhor Leopoldo Besso
ne; na 307, do Senhor Pompeu de Souza; de noS
308 ti 328, do Senhor José Moura; na 329, do
Senhor Meira Filho; na 330, do Senhor Antônio
Carlos Mendes Thame; noS 331 e 332, do Senhor
Ronaro Corrêa; na333, do Senhor Floríceno Pai
xão; na 334, do Senhor Walmor de Luca; na 335,

do Senhor Brandão Monteiro; de noS 336 a 338,
do Senhor Victor Faccioni; na 339, do Senhor
Cássio Cunha Lima; de noS 340 a 342, do Senhor
Claúdio Ávila; de noS 343 a 348, do Senhor José
Richa; na 349, do Senhor Brandão Monteiro; na
350, do Senhor Miro Teixeira; na 351, do Senhor
Matheus Iensen; de noS 352 a 365, do Senhor
Roberto Freire; de noS 366 a 372, do Senhor Virgílio
Távora; n'" 373 e 374, do Senhor Nelton Friedrich;
de n'" 375 a 378, da Senhora Rose de Freitas;
na379, do Senhor Humberto Lucena; n" 380, do
Senhor Virgílio Távora; na 381, do Senhor Carlos
Vrrgílio; na 382, do Senhor Brandão Monteiro; n
383, do Senhor Vivaldo Barbosa; e na 384, do
Senhor Eduardo Bonfim. Ainda a respeito, o Se
nhor Presidente Bocayuva Cunha informou que
as emendas de noS 3, 4, 5, 7 e 8 foram por ele
apresentadas com base em sugestões de inicia
tiva do Senhor Brandão Monteiro; e a de na 9,
baseada em sugestão do Senhor Oswaldo Lima
Filho. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
os trabalhos foram encerrados às onze horas e
quarenta minutos. As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publican
do-se a sua íntegra no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Ma
ria Linda de Morais de Magalhães, Secretária, la
vreia presenteAta que, após a sua leitura e aprova
ção, será assinada pelo Senhor Presidente, Consti
tuinte Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão do Poder Le
gislativo.

Como tem sido praxe nas nossas reuniões, vou
pedir a dispensa da leitura da ata. Se o Plenário
estiver de acordo, a ata será dada como lida. (Pau
sa.) Aprovada.

Recebi do Presidente Ulysses Guimarães dois
expedientes. Indispensável é que se dê conheci
mento deles à Subcomissão, sobretudo ao nosso
Relator, no que diz respeito à apresentação de
emenda que substitui integralmente o projeto. S.
Ex" mandou ofícioao Presidente da Subcomissão
do Poder Legislativo nos seguintes termos:

"O nobre Constituinte Cardoso Alves le
vantou Questão de Ordem sobre a interpre
tação do § 20 do art. 23 do Regimento Interno,
que diz: "Fica vedada a apresentação de
emenda que substrtua integralmente o pro
jeto ou que diga respeito a mais de um dispo
sitivo, a não ser que trate de modificações
correlatas, de maneira que a alteração, relati
vamente a um dispositivo, envolva a neces
sidade de se alterarem os outros".

E também do § 10do art. 21: "Aplica-se
às emendas apresentadas nas Comissões e
Subcomissões o disposto acima. O art. 23
faz parte do Capítulo 11 - "Do Projeto de
Constituição", enquanto o art. 21 integra a
Seção 11 - "Da Elaboração do Projeto de
Constituição", do Capítulo I - "Das Comis
sões Constitucionais", caracterizando-se, as
sim, tramitações diferentes".

Realmente, ao projeto de Constituição fica
vedada a apresentação de substitutivo, já que
é uma peça múltipla e não apenas se cons
titui de uma única parte. As Subcomissões
apresentam anteprojetos referentes a um
certo e detenninado assunto ou tema devida-

mente articulados. O § 20do art. 23 permite
a apresentação de substitutivo, desde que
se "trate de modificações correlatas, de ma
neira que a alteração, relativamente a um
dispositivo, e?,volva a necessidade de se alte
rarem outros .

"Nestas condições poderão ser oferecidas
emendas substantivas, desde que haja em
seus dispositivos articulações que tratem de
modificações correlatas,"

Não vejo grandes novidades nisso. Inclusive
aqui não se aplica, pois ninguém apresentou, mas
enfim...

Há um outro ofício do Presidente, que chegou
hoje pela manhã, em que S. Ex" encaminha ~a
cópia da decisão do Presidente da Ass:mblela
Nacional Constituinte a uma consulta feita pelo
Constituinte José Lins,na qualidade de Presidente
da Comissão da Ordem Econômica, sobre proce
dimentos a serem adotados quando da rejeição
do anteprojeto apresentado pelo Relator e ainda
sobre prazo e discussão da matéria. S. Ex' respon
de ao Constituinte José Lins da seguinte maneira:

"Acuso o recebimento do ofício de V.Ex"
em que consulta: Na hipótese do anteprojeto
apresentado pelo Relator ser rejeitado inte
gralmente pela Subcomissão, caberá ao Pre
sidente designar outro Relator, nos termos
do art. 49, § 12, do Regimento da Câmara
dos Deputados?"

A segunda pergunta é: "Qual o prazo que terá
o novo relator?"

A terceira: "Haverá discussão do anteprojeto
ou somente votação da matéria?"

Responde o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte:

"Caso tal fato ocorra, o próprio relator de
verá redigir o parecer, que represente a deci
são da Comissão, consignando no mesmo,
pormenorizadamente, a matéria vencedora
na Comissão. No dia imediato, este parecer
será objeto de votação por parte da Comis
são, não comportando maior discussão ou
emendas."

Acho que isso também dificilmente acontecerá
em nossa Sul;Jcomissão. Fiz apenas o chamado
registro histórico.

Antes de dar a palavra ao nosso relator creio
que, como Constituinte e investido na posição
de Presidente da Subcomissão do Poder Legis
lativo e, ao mesmo tempo, como membro da
Comissão Temática de Organização dos Poderes
e Sistema de Governo, não posso fugir ao meu
dever de consignar, para que fique, inclusive, re
gistrado na história desta Constituição, a minha
surpresa, a minha decepção, o meu choque com
a chamada fala do Presidente José Samey, ontem
à noite, pela televisão. Tenho, inclusive - permi
tam-me entrar nesse terreno - excelentes rela
ções pessoais com o Presidente, que foi meu cole
ga de Câmara antes da minha cassação, em 1964,
por vários anos. Sempre mantive com S. Ex", que
pertencia, naquele tempo, à chamada "bossa-no
va" da UDN, que fazia muito boa aliança com
o chamado grupo compacto, do PTB, ao qual
eu pertencia, relações muito boas. Fiquei profun
damente chocado, como Constituinte, quando
ouvi o Presidente afirmar enfaticamente que ele
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decide o seu mandato. Quer dizer, S. Ex'" passa
sobre uma coisa que, para nós, é fundamental:
a soberania da Constituinte. Não quero alongar
me, mas quero deixar o registro do meu protesto,
da minha decepção e da minha rejeição a isso
que me parece uma intervenção absolutamente
indevida do Presidente José Sarney, que aí está
para fazer a transição, e só isso, em quem não
votamos, pois o fizemos com relação ao Presi
dente da República. Ele veio como Vice-Presi
dente, não recebeu voto nosso. Creio que S. Ex'
não tem legitimidade para afirmar, da maneira
enfática como o fez, perante a Nação, que é sobe
rano para marcar o prazo do seu Governo. Não
concordo com isso. Aqui fica registrado o meu
protesto, enquanto Constituinte e Presidente da
Subcomissão do Poder Legislativo.

o SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem.

oSR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente, desejo que se consigne também
nos Anais desta nossa sessão da manhã, menos
o meu protesto do que a notícia, segundo o meu
ponto de vista, de que o Sr. Presidente da Repú
blica, na verdade, enquanto falou, demonstrou
desconhecer a soberania e a autoridade deste
Congresso Constituinte. A Constituinte é livre e
soberana para estabelecer o prazo de duração
do mandato do Sr. Presidente da República. Na
medida em que o fízer também manterá, tenho
certeza, a sua soberania. A verdade, também, é
queS. Ex" se esqueceu do compromisso histórico
de que o mandato seria fixado pela Assembléia
Nacional Constituinte. Todos que caminhamos
por este País no "Muda Brasil" sabemos perfeita
mente que o ínclito Presidente Tancredo Neves
falava, no bom tom como sabia fazer para quem
quisesse ouvir, que a Assembléia Nacional Consti
tuinte fixaria o prazo do mandato do Presidente,
jnesmo que outras forças políticas caminhassem
para outros destinos. Quatro anos, dizia S. Ex",
era o tempo que desejava. Como tivesse sido parte
desse movimento popular, a partir das "diretas
já", percorri este País por inteiro, de Norte a Sul.
Lá no Maranhão, ao lado de Jaime Santana, Cid
Carvalho e Sarney Filho; no Sul, ao lado de Sinval
Guazelli, pregando a norma democrática e a der
rubada da Velha República, sabendo eu que, na
verdade, estava trabalhando para que uma Nova
República surgisse e uma Assembléia Nacional
Constituinte pudesse vir a ser soberana. Agora,
diante da fala do Presidente, a questão é: curvar
se-á a Assembléia Nacional Constituinte à fala
do Presidente? É a primeira questão. Curvar-se-á
o nobre Relator da Subcomissão do Poder Execu
tivo, o nobre Senador José Fogaça, que já tinha
até adiantado o seu parecer, estabelecendo o
mandato do Presidente para 4 anos? Os Líderes
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
curvar-se-êo? Esta é a questão. Na verdade, á
Nação está esperando da Constituinte alguma
coisa séria, capaz de devolver ao povo brasileiro
a dignidade que lhe está faltando agora. Portanto,
Sr. Presidente, acompanho os termos de V. Ex"
e acrescento os meus, para que se consigne nos
Anais desta Casa o ponto de vista deste Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Muito
obrigado, Constituinte FarabuliniJúnior. Concedo
a palavra ao Senador Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Acho que assiste razão a V. Ex", não só como
Presidente da nossa Comissão do Poder Legis
lativo, mas pela autenticidade que tem revelado
ao longo da sua vida pública. Ouvimos também
o Deputado Farabulini Júnior expressando sua
opinião. Gostaríamos, Sr. Presidente, de que tam
bém o Presidente da Constituinte, Deputado Ulys
ses Guimarães, fizesse ver a Nação o seu protesto.
Realmente, é estranhável, sob todos os aspectos,
a fala de S. Ex" o Sr. Presidente da República.
Primeiro, dizia que seu mandato era de 6 anos,
depois, arrematava aceitando o mandato de 5
anos. Ora, não cabe ao Sr. Presidente da Repú
blica dizer que aceita o mandato de 5 anos. Quem
vai determinar o mandato de S. Ex" é a Assembléia
Nacional Constituinte. O Presidente diz não poder
aceitar - e o deixou bastante claro na sua fala
- que a Assembléia Nacional Constituinte venha
a diminuir o seu mandato. Nisso incorre num
grave erro. Ele não pode invocar que a Consti
tuição estabeleceu o seu mandato e que esta
Constituinte foj convocada sob a égide da atual
Constituição. E verdade. Mas veja V. Ex". Na pri
meira reunião da Assembléia Nacional Constituin
te, apesar da Constituição e da própria convo
cação elaAssembléia Nacional Constituinte indi
carem que os Senadores de 1982 fariam parte
dela, uma decisão, que não deveria ter sido toma
da, o foi pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal. S. Ex' colocou em votação se os Sena-

dores de 1982 deveriam ou não fazer parte da
Assembléia Nacional Constituinte. Ali ficou esta
belecida, claramente, a soberania da Constituinte,
pois ela entendeu, pela sua grande maioria, que
os Senadores de 1982 a integrariam. Portanto,
quando o Sr. Presidente da República diz, claro,
na sua fala, que esta Assembléia não pode definir
o seu mandato - e vai mais além, isso que é
incrivel- o Presidente já quer estabelecer o man
dato dos outros Presidentes da República. Além
de não se contentar em ficar os 4, os 5 ou 6
anos, já quer dizer que os outros deverão ficar
o mesmo tempo que ele. Não é incrível isso?
Nunca se assistiu a isso na República. E, ao con
trário do que dizia, ontem, o notável Constituinte
Relator da Comissão de Sistematização, ele faz
uma ligeira e grave confusão em relação ao perío
do do Presidente Dutra. Na sessão de julho de
1959 - permita-me apenas essa digressão, já
vou encerrar - Otávio Mangabeira lembrava que,
já estava estabelecido o mandato de 6 anos para
o Presidente Dutra. A oposição, que era, então,
bastante acirrada defendia o mandato de 4 anos.
Entretanto, a Assembléia já havia estabelecido o
mandato de 6 anos para o Presidente Eurico Du
tra. Conta, ainda, o Senador Mangabeira, que pro
curou, como Líder da Oposição, o Presidente Du
tra para expressar-lhe a preocupação da Oposição
em relação ao seu mandato. Ouviu, então, de
S. Ex", diferentemente do que se diz agora, não
pelo Relator da Comissão de Sistematização, co
mo pelo própno Presidente da República - está
registrado nos Anais do Senado da República 
que ele, Presidente Dutra, - não se importava
com o prazo do seu mandato. Então, o Presidente
Dutra não determinou 5 anos de mandato. Isso

é que é um engano. Ao contrário: o Presidente
Dutra disse que estabelecessem o seu mandato,
que não se importaria com o prazo estabelecido.
S. Ex" não disse que seria de 4 ou de 5 anos.
N. sim, a Assembléia Nacional Constituinte, por
unanimidade, e por acordo das lideranças, antes,
deu o mandato de 5 anos ao Presidente da Repú
blica. Ahistória, realmente, é diferenciada. O Presi
dente Dutra, ao contrário do Presidente Samey,
teve o despreendimento de não fixaro seu man
dato. Ao contrário, deixou que fosse reduzido o
seu mandato. Portanto, Sr. Presidente - aí é que
se teme: estará o Presidente Sarney buscando
um confronto com a Assembléia Nacional Consti
tuinte? E digamos que, agora, Srs. Constituintes,
mandato de 4 anos para o Presidente da Repú

blica. Ele vai aceitar? Com que forças vai ser man
tido no cargo? Com as forças da sociedade civil,
com as forças parlamentares? Possivelmente,
não, porque ele quer 5 anos. É isso que realmente
preocupa, hoje, a Nação brasileira. Por esta razão
congratulamo-nos com V. Ex" e aplaudimos e
apoiamos a fala de V.Ex", nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Senador. Como chegaram alguns
Constituintes, depois da fala do Presidente, antes
de dar a palavra ao nosso Relator, queria uma
informação: a Presidência se sentiu no dever de
registrar o seu desagrado, o seu desapreço pela
intromissão do Presidente Sarney naquilo que a
Presidência considera, como Constituinte, como
membro da Comissão de Organização dos Pode
res e Sistema de Governo, uma intromissão nos
nossos trabalhos. Quer dizer, registramos, para
fins, digamos assim, até históricos, o nosso pro
testo contra a fala do Presidente. Neste sentido,
o Constituinte Farabulini Júnior e o Senador Ita
mar Franco fizeram Intervenções. Creio que o Re
lator José Jorge, pelo magnífico trabalho que está
fazendo aqui, deseja usar da palavra.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, também gostaria de dar a mi
nha opinião sobre a fala do Presidente da Repú
blica, ontem à noite. O momento em que a Consti
tuinte - inclusive nós, aqui, nesta Subccmíssão
do Poder Legislativo- de maneira bastante racio
nal e técnica, realiza audiências públicas para ou
vir pessoas, para escutar a sociedade brasileira
e saber qual o melhor tipo de regime de Governo
para o País, qual deva ser a duração do mandato
do Presidente da República, é estranho e lamen
tável que o Presidente tenha externado de forma
tão ampla a sua opinião, de maneira a interferir
diretamente no exercício do mandato que o povo
nos outorgou. Acho que a Assembléia Nacional
Constituinte não pode aceitar essa interferência,
mas também deve manter-se de cabeça fria e
continuar realizando seus trabalhos de maneira
a que possa chegar ao que seja melhor para o
País. Eu, por exemplo, sempre fui favorável ao
mandato presidencial de 5 anos, porque acho
que é um período nem tão longo, nem tão curto,
para qye o Presidente possa exercer o seu man
dato. E também o período que foi definido na
Constituição de 1946. Então, acredito que todos
nós deveremos protestar contra essa interferên
cia, mas, na verdade, acho que ela não vai mudar
a opinião de ninguém aqui. Todas as pessoas
têm suas opiniões; todos estão ouvindo, deba
tendo, trabalhando no sentido de realizar o melhor
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para o País, um sistema de Governo que seja
mais estável, mais produtivo, mais moderno para
o Brasil que vamos ter de criar no futuro. Acredito
que deveremos protestar contra essa interferência
que, a meu ver, não deveria ter sido realizada.
Ao mesmo tempo, deveremos nos manter de ca
beça friano sentido de continuar o nosso trabalho
e fazer aquilo que for melhor para o País.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
sei se sobre este mesmo assunto algum dos
Constítuíntesaqui presentes gostaria de usar da
palavra. Se não, vamos continuar com a nossa
reunião. Passo a palavra ao Sr. Constituinte Ale
xandre Costa.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA
- SI',Presidente, meus colegas membros da Co
rníssão, não preciso dizer da admiração que tenho
pelo Presidente, meu colega também nos anos
62; tampouco pelo eminente Deputado Farabulini
Júnior, que marca a época, no Congresso Nacio
nal, pelas suas atuações e pelas suas posições
definidas. Mas ninguém desconhece que neste
Pais as decisões politicas quase sempre são toma
das pelas lideranças dos partidos, pelas cúpulas,
como se chamam. Leio, permanentemente, os
jornais todos os dias, e não vejo nenhum Depu
tado do PMDB, nenhum membro do PMDB con
tradizer o seu Presidente, o nobre Constituinte
(J)ysses Guimarães. É justamente ele que propõe
cinco anos para o Presidente da República e é
justamente ele que fixou a posição do atual Presi
dente ter o mesmo número de anos de mandato
que o futuro Presidente na nova Constituição. De
maneira que não vi nenhum acinte no pronuncia
mento do Presidente José Sarney, ao dizer que,
tendo sido eleito por uma Constituição - eleito
por seis anos. Ele apenas disse que abriria mão
de um ano, justamente para se enquadrar naquilo
que a Liderança do PMDB deseja, que é o man
dato de cinco anos para o atual e para o futuro
Presidente da República. De forma que o melindre
não tem razão de ser. V.Ex", Sr. Presidente, pode
achar acinte o Presidente da República anunciar
que deseja os cinco anos, que as próprias cúpulas
partidárias fixaram para o mandato que se apro
xima do novo Presidente, ele que fora eleito para
seis anos. Eu, efetivamente, não vejo nisso 
e posso até estar errado - nenhum acinte à Cons
tituinte, nenhuma interferência na sua soberania.
Ela poderá fixar dois, três, quatro, cinco, seis,
quantos anos desejar, mas não poderá proibir
ao Presidente da República de achar que tem
o direito a seis anos - absolutamente discutível
- e abrir mão de um para se enquadrar naquilo
que desejam as cúpulas partidárias, principalmen
te o PMDB,que é o Partido majoritário nesta Casa.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTITOINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. membros desta Subcomissão,
embora tendo chegado atrasado verifiquei pela
resenha que o nobre Presidente teve a gentileza
de fazer sobre a sua intervenção, para comentar
a palavra do Sr. Presidente da República, ontem
transmitida ao Pais por uma cadeia nacional de
televisão. Entendo que ao se pronunciar sobre
a duração do seu mandato e o regime de Governo,

S. Ex" o fez manifestando sua opinião pessoal,
quer dizer, o seu pensamento em relação a esses
dois temas. É verdade que o pensamento de um
Presidente da República, levado à Nação da ma
neira como foi, tem um peso muito grande sobre
a sociedade e, talvez, sobre a própria Assembléia
Nacional Constituinte. Mas, se ela é, como acho,
realmente soberana e se aqui estamos para deli
berar, em consonância com a sociedade e com
a nossa consciência, como fiéis cumpridores dos
mandatos que o povo nos outorgou, devemos,
então, fazê-lo sem nenhum constrangimento e
como entendemos seja mais conveniente para
a Nação e para a sociedade brasileira. Mas impedir
o Presidente ou estranhar que ele manifeste a
sua opinião, creio que seria desejar algo impos
sível.Durante todo esse tempo que a Asssembléia
Nacional Constituinte tem funcionado o Presiden
te não se tem pronunciado sobre uma série de
assuntos, entre os quais este, da duração do man
dato e o do regime. Inclusive o assunto tem-se
prestado a uma série de especulações. Acho que
foi até conveniente que o País e a Assembléia
Nacional Constituinte conhecessem, de viva voz,
o pensamento do Presidente da República sobre
esses assutos. Melhor do que ficarmos aqui todo
dia a ouvir este ou aquele, dizendo-se intérprete
ou exegeta do pensamento do Presidente alguns
reunidos em petlt comité, nos palácios ou nas
mansões. Realmente, não sabíamos - eu pelo
menos até então desconheci - qual era o pensa
mento do Presidente da República sobre esses
dois assuntos. Isso em nada vai abalar a minha
decisão - a minha convicção permanece intocá
vel. Não desconheço as interferências e as influên
cias que o Executivo tem sobre uma Casa como
esta. Mas espero que elas não venham a afetar,
pelo menos substancialmente, o pensamento dos
Srs. Constituintes, que haverão de deliberar sobe
ranamente, escolhendo o que lhe parece o melhor
caminho para o País. Mas negar ao Presidente
esse direito de se manifestar e de expor ao Pais
a sua face boa ou má, criticável ou não, tratando
de assuntos objeto de comentário diário, em to
dos os locais ...Daí, achei atê bom que isso aconte
cesse, porque, assim, o Presidente apresentou o
seu ponto de vista sobre esses assuntos. Não creio
que seja o caso de termos qualquer suscetibi
Iidade em relação a esse tema e que isso venha
a influir sobre a nossa deliberação.

O SR. CONSTITOINTE ITAMAR FRANCO-
V.Ex" me pennite um aparte?

O SR. CONSTITOINTELÚCIOALCÂNTARA
Concedo o aparte a V.Ex" com muita honra.

O SR. CONSTITOINTE ITAMAR FRANCO
Ouvi V.Ex" com atenção e respeito. Quando disse
estranhar quem usou antes o verbo fui eu. E,
realmente, é de estranhar Excelência, evidente
mente respeitando o seu ponto de vista. O que
é que estranhamos? Primeiro, o Presidente da
República, ao contrário do raciocínio que V. Ex"
expendeu, era que, a todo momento, dizia que
caberia à Assembléia Nacional Constituinte definir
o seu mandato. Foi esse mesmo Presidente que
há algum tempo se referia a um mandato de
quatro anos. Eis que, de respente, teve uma altera
ção profunda no seu pensamento e no seu desejo
de permanecer no Governo. O mais grave - e
ai é grave sim, por isso que a Assembléia Nacional

Constituinte deve estar atenta, e o nobre Presi
dente, Constituinte Bocayuva Cunha nisso foi
muito feliz - é que o Presidente da República
chegou, inclusive, a marcar a data da nova eleição.
Chegou a dizer que, em função da comemoração
dos cem anos da República, vamos ter eleição
presidencial nesse ano. Graças a Deus vamos co
memorar os cem anos da República daqui a dois
anos, porque, senão, quem sabe, o Presidente
Samey quereria ficar mais cem anos. Realmente,
a Assembléia Nacional Constituinte deve estar
atenta. O Presidente foi enfático e disse clara
mente: o meu mandato é de seis anos, mas eu
sou bonzinho e aceito cinco. E, ao aceitar cinco,
já disse: "Vou convocar as eleições que serão
realizadas em novembro de 1989. Eu saio daqui
em 1990". O que é isso? Então, temos de estra
nhar a fala do Sr. Presidente da República, sim.
Porque não é uma fala qualquer. E uma fala de
Presidente da República. Estribado em que e por
que, neste momento, ele tem de falar no seu man
dato? Desde quando o referencial do seu mandato
vai resolver a crise econômica e social por que
passa o Pais? Ao contrário - V.Ex" me desculpe
o alongamento do aparte, mas já vou encerrar
- se fôssemos ouvir a sociedade, todos os seg
mentos sociais, meu caro Presidente, sem exce
ções, neste Pais, hoje, não querem a continuidade
desse Governo. E dizemos isso com muito respei
to, porque temos um grau de amizade ao Sr.
Presidente da República. Mas a fala de S. Ex" foi
infeliz,deplorável, lastimável e nós, Constituintes,
temos de estar atentos a ela.

Srs, Constituintes, para terminar, vou mais
além. Acho que se a Assembléia, amanhã, reduzir
os nossos mandatos, ela tem esse direito e pode
fazê-lo. Quem sabe deveria fazê-lo, para come
çarmos o ano zero, com uma nova Constituição;
quem sabe vamos convocar eleições gerais? Ela
pode definir e convocá-Ias para todo o Pais. Talvez
isso fosse melhor para o Brasil começarmos do
marco zero.

Peço que V. Ex" desculpe esta minha interven
ção, mas foi feita com muito respeito ao prezado
Constituinte.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Constituine Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTIT(J(NTELÚCIOALCÂNTARA
Nobre Constituinte Itamar Franco, cheguei atra
sado e peço desculpas, pois houve um imprevisto,
mas eu não sabia que V. Ex' havia utilizado o
verbo estranhar.

De qualquer maneira, quero dixar bem claro
que, no que diz respeito a mim, a fala do Presi
dente da República nada abalou - não quero
antecipar meu voto e nem seria o caso de fazê-lo.
Até pode ter havido algum excesso, alguma vee
mência, alguma inconveniência na palavra de S.
Ex". Mas, de qualquer maneira, acho que o Presi
dente tinha direito de expender a sua opinião
em relação a esse assunto.

/>,. Constituinte deve preservar a sua soberania,
deve discutir e votar da melhor maneira, em con
sonância com esse pensamento da sociedade e
com o que o País deseja e espera dos nossos
trabalhos.

Agora, o que imagino, sobretudo nos últimos
dias, é que brotaram fórmulas as mais variadas
e de inspiração atribuídas às mais diferentes fon-
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tesoAcho natural que isso aconteça. Estamos às
vésperas de tomar decisões importantes para o
País, para o seu presente e o seu futuro; devemos
ter consciência disso, decidir soberanamente e
com a nossa consciência, De forma que tomo
a palavra do Presidente da República apenas co
mo uma manifestação da opinião de S. Ex"com
relação a esse assunto, e que a Assembléia Nacio
nal Constituinte deve prosseguir, serena, tranqüila
e soberanamente, para adotar a sua decisão. Não
vamos fazer da palavra do Presidente da República
alguma coisa de excepcional, e, inclusive, adM
nhar - como às vezes se sente a insinuação
por trás disso - qualquer outra inspiração que
não seja completamente democrática ou que
queira estabelecer um confronto com a Assem
bléia Nacional Constituinte.

Até acho que diferentemente do que ocorria
no início dos nossos trabalhos, a Assembléia Na
cional Constituinte se encontra em uma situação
altamente favorável perante a opinião pública.

Entendo que a nossa força, neste momento,
enquanto Constituintes, é muito grande. Não de
vemos abdicar dela e devemos agir e decidir com
firmeza, com soberania e com independência.
Mas não podemos deixar de ouvir a palavra do
Presidente que, até pelo cargo que ocupa, pois
é um líder natural, tem o direito de manifestar
o seu pensamento em relação ao assunto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Sr. Constituinte José Guedes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, foram feitas referências sobre a posí
ç60 do PMDB,na pessoa do seu Presidente, UJys
leS Guimarães. Gostaria de esclarecer que outros
companheiros do partido têm-se pronunciado
contra esse pensamento de que os mandatos se
jam de cinco anos. Eu, particularmente, sou desse
partido, acompanho a sua Uderança e penso que
o ideal seria quatro anos. Hoje teremos uma reu
nião da bancada, onde decidiremos isso.

Vejam o que o Presidente fez: antecipou-se a
wna reunião da Bancada do PMDB, para anun
ciar, de forma acintosa, como disse o Constituinte
Itamar Franco, o que pretende. No prólogo de
seu pronunciamento - S. Ex"deixou muito claro
que as suas intenções são de lutar por isso, para
que, realmente, o seu mandato seja como deter
minou, de cinco anos, contradizendo o discurso
de Tancredo Neves e o seu próprio, nas praças
públicas, quando nos colocava em situação dificil,
por pertencer a um partido que combatemos du
rante toda a nossa História de Oposição. Era, in
clusive, dificildefendê-lo nos palanques, onde su
bia conosco.

Hoje acontece de S. Ex' estar na Presidência
- e aqui retrato um pensamento meu, muito
particular: por um acidente da História. É inegável
que o pronunciamento do Presidente tem um efei
to bastante forte, não só aqui como perante a
opinião pública, pois S. Ex' é o Presidente da
República, é a pessoa que comanda as Forças
Armadas; disso não nos podemos esquecer. En
tão, o pen~ento do Dr. Ulysses Guimarães é,
talvez, até conciliador, para que não aconteça al
guma coisa mais grave à Nação. Maso dos Cons
tituintes, o do partido, será expressado hoje, na

reunião que acontecerá às 18h30min. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Constituinte Hélio Manhães.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo MANHÃES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, pare
ce íncrível..rnas eu poderia dizer que aquilo que,
na realidade, eu esboçara para falar, rigorosamen
te, o ilustre colega que me antecedeu na tribuna
falou.

Achei inoportuno o pronunciamento presiden
cial, feito às vésperas de uma reunião da bancada
do partido majoritário, que lhe dá sustentação
na Assembléia Nacional Constituinte. Acho que
é, de certa forma, uma pressão para cobrar dos
Parlamentares uma definição nessa reunião que
teremos, hoje, a partir de 18h30min. Acho que
é o momento de se dar ampla liberdade de pensa
mento àqueles que têm o poder para decidir sobre
a duração do mandato do Presidente da Repú
blica. Por ser soberana é função da Assembléia
Nacional Constituinte fixar data de eleições e a
duração de mandatos.

De forma que o Presidente poderia respeitar
a reunião da sua bancada, a não ser que S. Ex"
não confie nela, na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Só se os veículos de comunicação, que
partem da Assembléia Nacional Constituinte, as
Lideranças, que têm de desempenhar a tarefa
de articular, levaram a S. Ex"um quadro que não
lhe é favorável, quanto ao seu pensamento, agora
extemado publicamente, de governar cinco anos.

Confirmando o ponto de vista do ilustre colega
que me antecedeu, sempre repeti, em declara
ções à imprensa, ao rádio e à televisão, em meu
Estado e até mesmo aqui, em pesquisas feitas
pela grande imprensa nacional, que entendo ser
imutável, na Nova República, o compromisso his
tórico de Tancredo Neves sobre a duração do
mantado do Presidente da República. O falecido
Presidente demarcava, então, que o seu mandato
não seria superior a quatro anos. Entretanto, uma
frase do Presidente José Sarney, no pronuncia
mento de ontem, contradiz o que S. Ex" disse,
ao assumir, no primeiro pronunciamento feito ao
País, em presença do Ministério de Tancredo Ne
ves: que todos os compromissos de Tancredo
Neves eram seus e que seriam rigorosamente
cumpridos. Um dos compromissos, feitos em pra
ça pública pelo saudoso estadista Tancredo Ne
ves, inegavelmente foi o de que o atual mandato
não teria mais de quatro anos, por entender que
este é um ciclo de transição política e democrática
do País. Apesar do esforço feito, a despeito do
respaldo popular ao nome de Tancredo Neves
em prol de mudanças e reformas do País, a transi
ção democrática se fez pelo Colégio Eleitoral. Não
foi esta sua vontade, a do PMDB - foi uma cir
cunstância daquele momento, em face das difi
culdades que nos foram impostas. Após aquela
trajetória, em que todos evançamos com a socie
dade brasileira, lamentavelmente, por apenas 21
votos, não conseguimos, aqui, consagrar o prin
cípio da eleição direta para Presidente e Vice-Pre
sidente da República. Também gostaria de regis
trar, nos Anais, o meu pronunciamento. Penso
que a nossa bancada hoje reunida, na Consti
tuinte, deverá pronunciar-se, mas não ficar sob

a influência do pensamento pessoal do Presidente
da República.

Para terminar, Sr. Presidente, externo a minha
preocupação de que o Presidente pode estar, ago
ra, estabelecendo um confronto com a Assem
bléia Nacional Constituinte. Deve estar se respal
dando na constitucionalidade do seu mandato
sob o argumento de que nós não temos poder
para mudar a duração dele.

Deve S. Ex"estar respaldado em alguns estudos
feitos por sua assesoria e, naturalmente, agora,
quer dar validade constitucional ao argumento
de que não temos poder de mudar esse prazo.
A partir de agora travar-se-á um grande debate,
na Assembléia Nacional Constituinte, sobre a
questão: se determinarmos que seu mandato será
de 4 anos, o Presidente poderá recorrer à Justiça
para questionar constitucionalidade e legalidade
da decisão.

É esta, agora, a nossa grande preocupação,
diante da fala de S. Ex", o Sr. Presidente da Repú
blica.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Disse-o bem V.Ex" Quando o Senador Marco
Maciel compareceu à Subcomissão do Poder
Executivo estabelececeu a figura do direito adqui
rido em sua fala. Fixou-se na figura do direito
adquirido, S. Ex" entendeu que o mandato do
Sr. Presidente da República deveria ser de 6 anos.
Foi S. Ex" contestado, porque, na verdade, não
há que se falar em direito adquirido, uma vez
que a Constituinte é livre e soberana. Como disse
muito bem o Senador Itamar Franco, poder-se-á,
inclusive, reduzir os nossos mandatos - e alcan
ça um pouco mais S. Ex' -, o que seria, de
resto, bem oportuno.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
Para terminar, Sr. Presidente, a minha intervenção:
acho que a Assembléia Nacional Constituinte
emerge de um processo democrático em que
nós, Parlamentares, temos compromissos em al
gumas questões suprapartidárias, algumas ques
tões que estão afinadas, rigorosamente, com a
linha dogmática, programática e doutrinária do
partido. Mas há muitas questões sobre os quais
temos de ouvir a sociedade brasileira, neste mo
mento. Acho que o compromisso do Constituinte,
em primeiro lugar, começa, la, na rua, em praça
pública, com os sindicatos e demais associações
organizadas da sociedade civil,e, depois, termina
aqui. Sob esse prisma é que se vai começar, ago
ra, o que se pode, sim, chamar de confronto.

É isso que está, na realidade, acontecendo, ao
reafirmar o Presidente o próposito de ficar e ao
entendermos que temos o poder de modificar
o mandato.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Continua franqueada a palavra aos nobres Consti
tuintes que queiram manifestar-se sobre este as
sunto. Se ninguém mais o quiser, desejo apenas
reafirmar a minha posição, enquanto Constituinte,
membro da Comissão de Organização dos Pode
res e Sistema de Governo e Presidente da Subco
missão do Poder Legislativo: o repúdio à infeliz
e indevida intromissão do Presidente da República
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te. Passo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
José Jorge.

O SR. RELATOR(JoséJorge) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, gostaria de fazer uma pequena
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exposição a respeito dos nossos trabalhos, voltan
do ao nosso assunto, qual seja a elaboração do
Relatório da Subcomissão do Poder Legislativo,
e discutindo alguns pontos.

Como sabem V. Ex"s, ontem à noite encerrou-se
o prazo para apresentação de emendas. Por uma
interpretação do Regimento, dada pelo Presidente
U1YS5(~s Guimarães, foipermitido a todos os Cons
tituintes que apresentassem emendas em todas
as Subcomissões. Isto propiciou que uma grande
quantidade de emendas - são aproximadamente
seiscentos os Constituintes - fossem apresen
tadas em todas as Subcomissões. Nós, que tinha
mos cerca de seiscentas e setenta sugestões, re
cebemos trezentas e oitenta e quatro emendas
ao anteprojeto, constituído por trinta e nove arti
gos. Temos um prazo de setenta e duas horas
para elaborar os pareceres e, a partir daí, apre
sentar o novo relatório, com essas emendas. As-

_sim, não dispomos de prazo longo para exami
ná-Ias. Até agora para lê-Ias é demorado, porque
há também as justificativas.Tenho feito um gran
de esforço no sentido do seu aproveitamento, por
que considero que a apresentação dessas emen
das é algo muito importante. Há, sempre, alguém
que vê um ângulo que nós, na Subcomissão, não
desccbrimos. Nosso relat6rio contempla, basica
mente, as discussões aqui havidas; e sempre há,
portanto, um ângulo novo que pode ser exami
nado. As emendas enriquecem o trabalho, sem
sombra de dúvidas. Acho que, de certa forma,
é aí que se manifesta o poder do Legislativoem
relação ao Executivo. Quando o Executivo baixa
um decreto-lei, ou regulamenta uma lei as pes
soas só tomam conhecimento deles quando já
estão em vigor e não podem mais ser mudadas.
Aqui, não. Antes de se transformar em uma pro
posta para a pr6xima Comissão, a de Organização
dos Poderes - uma simples proposta - ela já
foi lida por todos os segmentos da sociedade
brasileira que se interessam pelo assunto, por to
dos os Constituintes, já foi debatida nos jomais
etc. !'la verdade, por pior que esteja o trabalho,
é difícil que, com tantas contribuições, resulte
ruim, ao final.Então, se não quisermos fazer um
trabalho ruim sempre é possível produzir um re
sultadloà altura do que se espera da Constituição.

Entretanto, há alguns pontos que gostaria de
expor. Em primeiro lugar, nosso sentimento tem
sido sempre o de procurar aceitar todas as emen
das. Ficaria muitp feliz, realmente, se pudesse
aceitá-las todas. No entanto, verificamos ser dimi
nuta essa possibilidade, pois muitas costumam
ser, inclusive, contraditórias em relação aos diver
sos artigos. Existem trinta e nove artigos e 
vamos supor - trezentas e noventa emendas.
Quer dizer,há, em média, dez emendas por artigo
e, geralmente, contraditórias. As pessoas pro
põem pequenas diferenças por artigo. Na realida
de, só dá para aceitar uma emenda por artigo;
por isso, a aceitação é realmente pequena. Exis
tem outras emendas - de acordo com as instru
ções eloRegimento só podemos aceitar ou rejeitar
uma emenda iPltegralmente- cujas idéias já es
tão colocadas no anteprojeto, significando apenas
urna forma diferente de colocar o problema, cuja
ídéiapríncípaljé está contemplada no anteprojeto.
Existem outras emendas que apresentam idéias
diferentes daquelas do relatório preliminar. Essas
terão de ser analisadas e talvez, posteriormente,
votadas, conforme decisão dd Relator.

Portanto, vou necessitar do prazo de setenta
e duas horas para analisar as emendas com o
máximo cuidado. Oassifiquei-as, inclusive,por ar
tigo, de forma a poder ter uma visão geral do
pensamento de todas as pessoas sobre aquela
disposição. Tenho também de levar em conta
os debates ocorridos na Subcomissão. Muitas
pessoas, que não integram esta Subcomissão,
apresentaram emendas, muitas vezes sobre as
suntos aqui já debatidos, sobre os quais houve
até unanimidade. Nesses casos não me sinto no
direito de mexer no artigo, em função da emenda
de alguém que não participou dos debates. Seria
o caso, por exemplo, da discussão entre sistema
unicameral e sistema bicameral. Isso foi discutido
e, praticamente por unanimidade dos presentes,
optou-se pelo sistema bicameral. Os partidos co
munistas, geralmente, apresentam emendas no
sentido do sistema unicameral. Não posso, com
relação a um assunto já debatido aqui, em que
se atingiu unanimidade, modificar uma decisão,
que já é, praticamente, uma decisão da Subco
missão. Há também, a possibilidade da comu
nidade apresentar projetos etc. Hádiversas emen
das, pelo menos, lembro-me de ter visto duas,
cancelando esse direito que tinhamos proposto
à comunidade. Isso não pode ser aceito, porque
discutimos aqui e todas as pessoas foram favorá
veis a essa tese. Então, na realidade, para tudo
aquilo que mudamos, que modificamos, sempre
há uma emenda contra, sempre há alguém que
acha que não deve ser feito por uma razão lógica.
Quer dizer, as pessoas têm suas razões, por isso
que antes não era feito.Então, sempre existe isso.
Qualquer inovação feita, em termos da Consti
tuição atual, encontra emendas que a apóiam,
evidentemente, mas sempre há uma, pelo menos,
que acha que aquilo não deveria ser feito. Acho
que isso é que enriquece o trabalho e mostra
os dois lados da questão. Por aí é que podemos
ter um bom trabalho realizado.

Gostaria de expor a metodologia que estou
usando para realizaro trabalho, porque se alguém
puder sugerir alguma coisa seria interessante. Re
cebemos essas emendas ontem à noite. Eram
mais ou menos onze horas quando as emendas
chegaram às minhas mãos, as cento e oitenta
finais, vamos dizer assim. Essas emendas estão
sendo processadas pelo Prodasen, que as classi
fica artigo por artigo. Alguns Deputados e Sena
dores não colocam o artigo para o qual a emenda
é apresentada, por esquecimento ou porque mui
tos apresentaram a partir das sugestões. !ú não
querem se dar ao trabalho de olhar a qual artigo
aquela emenda corresponde. Tivemos de fazer
uma classificação, uma revisão dessa classifica
ção por artigo, para permitir que se possa analisar
artigo por artigo, quais são as sugestões, quais
são os pontos a debater. Com isso temos esse
prazo de setenta e duas horas que, teoricamente,
se encerraria na sexta-feira de manhã. Seria o
dia de hoje, que é terça, quarta e quinta-feira,
e iniciaríamos o processo de votação na sexta
feira de manhã. Juntos com o Presidente estamos
fazendo uma tentativa para ver se conseguimos
votar já na quinta-feira.Voufazer um esforço hoje
e quarta-feira para ver se consigo agilizar esse
processo. Se já tiver alguma coisa na quinta-feira,
entãojá poderemos iniciaro processo de votação,
porque de certa forma, na votação, precisamos
da presença de todas as pessoas. Como sabem
r maioria absoluta. Então, precisamos que a maio-

ria das pessoas esteja presente. A ausência impli
ca em votar contrário, nesse processo atual de
maioria absoluta. Énecessário votar-se o relatório,
porque, senão, todo o nosso esforço será jogado
fora e um novo Relator terá de fazer um outro
independente de tudo o que fizemos aqui. Vamos
tentar fazer a votação na quinta e na sexta-feira.
Dependendo do número de destaques que for
solicitado, se não for um número muito grande,
acredito que na sexta-feira poderemos encerrar
a votação. Senão teremos de ir para o sábado,
ou do sábado para o domingo. Acho que isto
não vai ser necessário. Acho que na quinta ou
sexta-feira,ou, pelo menos, na sexta e no sábado
faremos essa votação.

Bem, sobre o problema dos pareceres: na reali
dade, a minha idéia era fazer sobre cada uma
das emendas um parecer detalhado, dizendo por
que aceitava, por que não tecendo a justificativa.
Mas com essa grande quantidade de emendas
não vai ser possível dar um parecer sobre cada
uma. Vaiser dado um parecer, mas, simplesmen
te, aceitando, rejeitando ou dando uma solução
intermediária, porque algumas emendas não são
aceitas formalmente, mas a sua idéia está colo
cada no anteprojeto. Então, deverá definir três
ou quatro tipos de solução e colocar uma delas
para cada uma das emendas. Então, mais ou
menos seria isso. A idéia, talvez, seria fazermos
uma reunião. Faríamos quinta, de manhã e à tar
de. Se não conseguirmos nenhum relatório até
quinta-feira ligaremos na quinta de manhã, cance
lando a reunião da manhã, e ficaria para a tarde
sua apresentação, se não conseguisse à tarde fa·
ríamos na sexta de manhã. Mas espero que pelo
menos para quinta à tarde já dê para se chegar
a um relatório, para começarmos a discutir. Era
mais ou menos isso que gostaria de expor e corno
estão os encaminhamentos das emendas e o es
tudo que estou fazendo. Estou aberto, evíderae
mente, a qualquer sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Queria dar mais uma informação, antes de facul
tar a palavra, que é a seguinte: o PMDB teria direito
a doze membros nesta Comissão. Na realidade,
s6 indicou dez. Há dois lugares vagos. O PFL
tem cinco lugares, todos indicados. O PDS tem
dois, já indicados; o PDT tem um; o PTB tem
um; o PT tem um, que não está indicado; e o
PLtem um, que é o nosso eminente companheiro
Senador Itamar Franco. De modo que temos, na
realidade, vinte membros. Precisaríamos, então,
ter onze votos, de acordo com o Regimento, para
a aprovação do relatório e das emendas, enfim,
das sugestões.

A outra informação que gostaria de dar é a
seguinte: a Secretaria começou a distribuir os
avulsos feitos pelo Centro Gráfico do Senado de
algumas emendas que já ficaram prontas. APre
sentei algumas emendas, como, por exemplo, es
ta que está em segundo lugar na ordem, que
é a de na 3-1, especificando melhor os poderes
das Comissões Parlamentares de Inquérito. Fal
tou, no avulso, um dado que me parece impor
tante, que é esta emenda por mim apresentada
com base numa outra que havia sido feita pelo
Líder do PDT, Deputado Brandão Monteiro. Fal
tou esta observação, que está no originalda minha
emenda. No avulso, faltou. A mesma coisa ocor
reu com a emenda na 4, que dá competência
exclusiva ao Congresso Nacional para legislar so-
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bre matéria financeira que apresentei em co-au
toria com o Deputado Brandão Monteiro. A n°
5, autoriza empréstimos e operações, também
foi de inspiração e autoria do Deputado Brandão
Monteiro. Além disso, tem mais uma, também
do Deputado Brandão Monteiro, que é a de "exo
nerar Ministro de Estado, em virtude de proposta
subscrita, pelo menos, por~ terço dos Deputa
dos, devendo efetuar... " E a emenda n° 7. A
Emenda rr 8 também é de autoria do Deputado
Brandão Monteiro, embora esteja subscrita por
mim. A de no 9, que é uma emenda, no meu
entender, muito interessante, que subscrevi com
muito entusiasmo, é do Deputado Osvaldo Uma
FIlho. Lamentavelmente, também não saiu o no
me desse nobre Deputado, muito embora, no ori
ginal por mim apresentado, estava a citação do
seu verdadeiro autor. A Emenda n° 9 reza sobre
quomm. Diz: "Salvo disposição constitucional
em contrário, as deliberações de cada Câmara
serão tomadas por maioria de votos, presentes,
no mínimo, um quinto de seus membros". É uma
diminuição de quol1lm, que nós temos aqui dis
cutido muito.

Eníím, estas eram as informações que me cabia
dar a esta Comissão, para retificar as omissões,
porque não quero passar por autor de emendas
que não são de minha autoria, mas que apenas
subscrevi. No original isto está escrito; no avulso
é que não está.

Está facultada a palavra aos presentes que de
sejem se manifestar. Desde já reafirmo que ama
nhã não teremos reunião ordinária. Teremos
quinta-feira, pela manhã, provavelmente, à tarde,
sexta-feira pela manhã e às 2 ou 3 da tarde talvez.
(Pausa.)

Se ninguém mais deseja usar da palavra, vou
encerrar a reunião, convocando a próxima para
quinta-feira, às 10 horas. Antes, porém, o Relator
deseja prestar algumas informações.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Gostaria de
dizer que todos os Constituintes receberão, junto
com o relatório, o teor de todas as emendas. Inclu
sive, estamos fazendo um esforço no sentido de
que as recebam não só classificadas por ordem
de inscrição, como estas, mas também classifi
cadas por artigo, o que vai permitir uma análise
mais detalhada. Logo que eu tiver esse relatório
também mandarei fazer uma cópia, se for o caso.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Está
encerrada a reunião.

Ata da 11· Reunião Ordinária

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia
vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta
e sete, na Sala A-I do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, realizou-se a décima primeira reunião
ordinária da Subcomissão do Poder Legislativo,
sob a presidência do Senhor Constituinte Bocayu
va Cunha e destinada à votação do Anteprojeto
do Relator, Senhor Constituinte José Jorge. Com
pareceram os seguintes Senhores Constituintes:
Farabulini Júnior, Rubem Branquinho, José Gue
des, Henrique Córdova, Acival Gomes, Itamar
Franco, Álvaro Antônio, Manoel Ribeiro, José
Mendonça Bezerra, LuizHenrique, Nelson Wede
kin,Lúcio Alcântara, Alexandre Costa, Jorge Hage,
ViValdo Barbosa, Celso Dourado, JoséJorge, Rob-

son Marinho, Luiz Viana, Victor Faccioni e Leo
poldo Bessone. ORDEMDO DIA: Havendo núme
ro legal, os trabalhos foram abertos e o Senhor
Presidente colocou como preliminar a questão
regimental que não contempla a realização de
reuniões de Comissões e Subcomissões simulta
neamente aos trabalhos do plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. O assunto foi subme
tido à deliberação do Plenário, oportunidade em
que o Senhor Constituinte Luiz Henrique apre
sentou sugestão, acatada pelos presentes, para
que o Relatório fosse distribuído aos membros
da Subcomissão, marcando-se nova reunião para
o período da tarde, com início às quatorze horas
e trinta minutos, destinada à votação da matéria.
A seguir, o Senhor Presidente comunicou que
a apresentação de requerimento de destaque não
seria permitida aos Senhores Constituintes que
não integram a Subcomissão, a menos que o
plenário deliberasse em contrário. Fizeram colo
cações a propósito os Senhores Constituintes Jo
sé Genoino, Farabulini Júnior, Jorge Hage e Hum
berto Souto. Submetida à votação, o plenário de
cidiu estender aos não membros da Subcomissão
a faculdade de requerer destaques. Colocada, de
pois, em exame a sugestão do Senhor Consti
tuinte LuizHenrique, no sentido do levantamento
dos trabalhos, usaram da palavra os Senhores
Constituintes AcivalGomes, LuizHenrique e Fara
bulini Júnior, além do Senhor Relator José Jorge,
que concordou com a distribuição de cópias de
seu Relatório, oferecendo breves explicações so
bre o seu trabalho. Em seguida, em virtude de
questão de ordem do Senhor Constituinte Lúcio
Alcântara, sobre o problema do quomm para
as deliberações da Subcomissão diante da sua
composição numérica, o Senhor Presidente sub
meteu o assunto ao plenário, que, após coloca
ções dos Senhores Constituintes José Genoíno,
Luiz Henrique e Itamar Franco, deliberou que a
maioria absoluta da Subcomissão será atingida
com dez votos. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos, às doze horas e cinco minutos. As
notas gravadas, depois de transcritas, farão parte
destes registros, publicando-se a sua integra no
Diário da Assembléia rladonal Constituinte.
E, para constar, eu Maria Unda Morais de Maga-
a sua leitura e aprovação, será assinada pelo

Senhor Presidente Constituinte Bocayuva Cunha.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, vamos dar início à reu
nião.

Antes de fazer a leitura da ata preciso levantar
uma questão que o Plenário deve resolver. É o
seguinte: regimentalmente, hoje é sexta-feira e
o horário de funcionamento do Plenário da Cons
tituinte é pela manhã. Portanto, de acordo com
nosso Regimento Inferno, não podemos fazer esta
reunião antes de 13h30min. Formalmente, esta
é uma deliberação do Regimento. Entretanto,
acredito que se o Plenário estiver de acordo pode
mos começar a nossa reunião e a adaptá-Ia ao
nosso próximo procedimento, dizendo que esta
mos fazendo isto informalmente. Realmente, a
partir de 13h30min, formalizaremos tudo aquilo
que se tiver decidido até lá. Essa é uma fórmula
política, já que temos número, não estamos infrin
gindo qualquer mandamento.

Consulto, portanto, o Plenário, para saber se
adotaremos este procedimento, ou não.

Sinto pela reação do Plenário, que esta fórmula
é aceita. Mas quero explicitamente ouvir a opinião
pelo menos, dos Constituintes Itamar Franco,
Humberto Lucena, Luiz Henrique e Humberto
Souto. (Pausa.)

(De acordo.)

Vamos proceder à leitura da ata, a menos que
alguém solicite sua dispensa.

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

Vamos adotar alguns procedimentos como, por
exemplo, antes da votação, levantar a reunião por
um período de 10 ou 15 minutos para recebi
mento de destaques.

Peço, portanto, que aqueles membros da Sub
comissão que desejam apresentar destaque já co
mecem a prepará-los nos impressos próprios.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Não só membros desta Subcomissão podem fa
zer destaque.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Quanto a isso, tenho dúvida. Pessoalmente, acho
que devernos discutir este assunto de forma de
mocrática. Por exemplo: se o Constituinte José
Genoíno tiver algum destaque a fazer, eu me pro
ponho a fazê-lo em seu nome.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOINO 
Quero apresentar emenda. Se ela não for incorpo
rada, pedirei destaque.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Pro
ponho-me a fazê-lo, em nome de V. Ex', mas
não vou - a menos que o Plenário decida o
contrário - abrir essa possibilidade, para quem
não é membro da Subcomissão.

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

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. consrrrtsrrre JORGE HAGE - Sr.
Presidente, este assunto já foi objeto de discussão
em outras Subcomissões e o entendimento tem
sido o de que, a partir do momento em que a
Mesa da Constituinte resolveu ser liberal na inter
pretação do Regimento e permitir que membros
de outras Subcomissões apresentem emendas,
deve decorrer naturalmente desse direito de apre
sentar emendas o de pedir destaques sobre elas
e sustentá-los. Apenas não participariam da vota
ção dos destaques. Mas poderiam solicitá-los e
discuti-los, uma vez que a Mesa ampliou a possibi
lidade de apresentação de emenda para além dos
membros de cada Subcomissão, numa decisão
interpretativa ampla. Parece-me que, como decor
rência lógica dessa decisão da Mesa, deve-se as
sim interpretar, ampliando também a possibili
dade para que, pelo menos, os autores das emen
das solicitem os destaques e os sustentem. Po
rém, eles não votam. Realmente o que está proi
bido é o voto, para quem não é membro da Sub
comissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com todo o respeito que nutro pela opinião do
Constituinte Jorge Hage, e de acordo com as in
formações que tenho, devo dizer que apenas uma
Subcomissão abriu este precedente.
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A Mesa - a menos que o Plenário decida em
contrário - não vai permitir isso. Proponho-me,
inclusive, a subscrever o destaque do Constituinte
José Genoíno. Mas não vou permitir o encaminha
mente, de destaque por quem não for membro
da Subcomissão, a menos que o Plenário decida
o contrário.

o SR. CONSmUlNTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, desde já recorro ao Plenário da deci
são de V.Ex'

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GENOfNO 
Sr. Presidente, não se trata de uma decisão pes
soal dle V. Ex" Trata-se de seguir o Regimento
lnterno da Assembléia Nacional Constituinte. E
o art. 14, § 1°,é muito claro: qualquer Constituinte
tem direito a participar das Comissões e Subco
missões e a fazer uso da palavra para discutir.
É vedado o voto. A discussão do destaque faz
parte do processo de discussão. O Regimento
Intemo não diz processo de votação. Ele diz: é
vedado o voto. Isto é o que garante o Regimento
Interno da Constituinte, que é a constituição da
Constituinte. A Subcomissão não pode baixar
uma norma que fira o Regimento Interno, porque
além dessa liberalidade da Mesa de permitir a
apresentação de eménda, quem apresenta emen
da pode apresentar o destaque da emenda. Se
alguém apresenta a emenda e ela não é acolhida,
o Constituinte que a apresentou pode fazer o des
taque. É claro que V.Ex" pode ter essa genero
sidade de fazer o destaque para a emenda. Mas
isto nêo pode ser um critério subjetivo. Portanto,
acho que o § 19 do art. 14 é claro: é vedado
o voto. Discutir ele permite. E fazer destaque ainda
está dentro do processo de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fara
bulini .Júníor.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, na verdade o Presidente da
Constiluinte foi liberal enquanto permitiu que os
Constituintes que não fizessem parte da Subco
rníssêo apresentassem emendas ao parecer do
RellItorda referida Subcomissão. Ficou, portanto,
um problema: se o Constituinte que não faz parte
desta Subcomissão teve tal direito por liberalidade
- porque isto está defeso, e o Regimento não
autoriza - mas se ao apresentar sua emenda
ela não tiver acolhida pelo ilustre Relator, não vejo
como não se permitir ao Constituinte que requeira
um destaque. Mas S. Ex" não poderá votar. Aí,
sim, enquadrar-se-á novamente o rito do Regi
mento que autoriza qualquer Constituinte a falar
nas Subcomissões, mas não se autoriza este
Constituinte a votar. Seguir-se-á portanto esta es
teira, que me parece justa, Sr. Presidente.

Sei perfeitamente que há grandes interesses
de Constituintes em exercer sua influência em
determinadas Subcomissões, e isto é democrá
tico. Como V.Ex' tem tido nesta Casa, e especial
mente nesta Subcomissão, um comportamento
democrático, realmente lhano, realmente capaz
de lhe assegurar o direito de ser declarado como
um dos Constituintes mais democratas que pas
saram pelas Subcomissões, acho que V.Ex' pode
ria, realmente, acolher o ponto de vista dos Consti
tuintes ,Jorge Hage e José Genoino, que me ante
cederam na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradeço as palavras do Constituinte Farabulini
Júnior.

A Mesa vai, democraticamente, submeter o as
sunto ao Plenário, mas antes de fazê-lo ouvirá
o nobre Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, penso que V.Ex' pode decidir,
tendo em vista a argumentação do Constituinte
Farabulini Júnior, por uma questão de liberali
dade. Mas o artigo que esposa a argumentação
do Constituinte José Genoino não tem fundamen
to, porquanto, a fase de discussão já foiencerrada.

Quando o Regimento diz que é permitido a
qualquer Constituinte discutir presume-se que se
ja na fase de discussão. Estamos na fase de vota
ção. Conseqüentemente não há que se falar mais
em participação de Constituinte para discutir.
Quando se fala em processo de voto, fala-se em
processo de votação e não no processo de votar.
Ou seja, se é vedado o voto, é vedado, também,
o destaque, porque é uma conseqiJência natural.
Até porque se se fosse permitir que todos os Cons
tituintes, em cada Subcomissão, apresentassem
destaque sobre todas as emendas, não consegui
riamos atender aos prazos prescritos pelo Regi
mento. Tenho a impressão de que o entendimen
to de V. Ex" é racional e procede, perfeitamente,
já que não há fundamento legal nem regimental
para esposar a tese levantada pelo Constituinte
José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tou inteiramente de acordo com V.Ex", e foi com
base nesta argumentação que a Mesa assim deci
diu. Mas vou acolher o requerimento do Consti
tuinte Jorge Hage e proceder à votação sobre
se daremos, ou não, direito a Constituintes que
não são membros da Subcomissão de encami
nharem a votação de seus destaques.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, para encaminhar esta votação no Ple
nário, acho importante esclarecer que se trata de
duas questões: a que foi abordada agora pelo
ilustre Constituinte Humberto Souto refere-se
apenas à interpretação do § 1° do art. 14, onde
S. Ex"acentua a distinção entre processo de vota
ção e fase de discussão. O que estou argüindo
é que seria um absurdo total, após a decisão da
Mesa, permitir que Constituintes, independente
mente de serem membros das Subcomissões,
apresentem emendas, vedar-lhes o direito de re
querer e sustentar os destaques sobre estas
emendas.

Não estou discutindo, necessariamente, o art.
14, mas sim a interpretação que tem que ser
dada, depois da decisão da Mesa da Constituinte,
de permitir que elementos estranhos à Subco
missão apresentem emendas. Não podemos cer
cear-lhes o direito de pedir e sustentar seus desta
ques, senão estaremos contrariando esta decisão
da Mesa da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
absolutamente respeitável a opinião de V. Ex' e
vamos passar à votação.

Vou proceder à chamada nominal. Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo com a de
cisão da Mesa denão permitir o encaminhamento
de votação aos Constituintes que não são mem-

bros desta Subcomissão, votarão sim. E os que
são contra votarão não.

Vou fazer a chamada por ordem alfabética.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pediria a V. Ex" que distinguisse as
duas votações.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mita-me V.Ex", mas vou continuar, porque já ini
ciamos o processo.

O que está em votação é a decisão da Mesa.
Se cada Constituinte vai votar a favor da decisão
da Mesa desta Subcomissão, ou contra.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Mas
qual é a decisão?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
decisão da Mesa é a de não permitir que quem
não seja membro da Subcomissão encaminhe
à votação dos destaques. Está claro?

O SR. CONSmUlNTE JORGE HAGE- Para
mim, realmente, não está claro Há confusão na
votação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Quem votar sim o faz a favor da decisão da Mesa
de não permitir a participação.

(Procede-se à votação)
O Plenário manifestou-se a favor da tese dos

Constituintes Jorge Hage e José Genoíno. VtJl.e
dizer que aqueles que não são membros da Sub
comissão têm o direito de requerer o destaque
de suas emendas. Somente os autores de emen
das.

A votação foi apertada, pois o Plenário estava
dividido,mas procedemos de forma democrática.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, entendo que a Mesa deveria regular
agora o tempo para que o Constituinte que pediu
destaque encaminhe a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
encaminhamento da votação, o prazo previsto no
nosso Regimento, aprovado pela Comissão, é de
3 minutos.

Concedq a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Henrique para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, tendo em vista o
óbice regimental de tomarmos decisões neste pe
ríodo em que há concomitância com uma sessão
da Constituinte, e também que há necessidade
de um prazo maior para formulação de destaques,
sugiro a V.Ex' que, abrindo este prazo, suspenda
a sessão, para reiniciá-Ia à tarde, quando, mais
familiarizados com a proposta do ilustre Relator,
poderemos apresentar nossos destaques para
que o processo de votação se siga com maior
regularidade. É esta a proposta, em questão de
ordem, que faço a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Te
nho a impressão de que esta é uma matéria venci
da, mas faculta palavra a quem queria contraditar
o Constituinte Luiz Henrique.

Concedo a palavra ao Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
de certa forma, concordo com parte da obser
vação do Constituinte LuizHenrique: é necessário
que as pessoas examinem o relatório. Gostaria
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antes de se decidir pela suspensão da sessão,
que me fosse permitido dar algumas explicações
sobre o próprio relatório. Como é bastante amplo,
é importante que se explique a classificação, a
forma de cada um deste anexos, para que, inclu
sive, possa ser melhor consultado, e cada Consti
tuinte possa ter a idéia real daquilo que está feito,
por que foi feito, e possamos chegar à melhor
conclusão possível.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Continua facultada aos Constituintes a palavra.

O SR. CONSTIT{J(NTE LUIZ HENRIQUE 
Proponho, então, que após as considerações do
ilustre Relator, suspendamos a sessão e marque
mos seu prosseguimento na parte da tarde, para
formularmos os destaques e iniciarmos o pro
cesso de votação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior, pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, se bem entendi, a sugestão é
no sentido de se suspender a sessão, como quer
o Constituinte Luiz Henrique. Concordo plena
mente com S. Ex' .Entretanto, ouçamos agora
o ilustre Relator...

O SR. CONSmUINTE unz HENRIQUE- É
exatamente isto que faremos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
qualquer forma, devemos dar a palavra ao nobre
Relator e, a seguir, se o Plenário estiver de acordo,
podemos suspender também a sessão, depois
das informações que vamos receber de S. Ex'
Marcaremos uma sessão para a hora que for da
conveniência dos senhores, provavelmente às
13h30min, ou seja, quando acabar a sessão da
Constituinte.

Concedo a palavra ao ilustre Relator, Consti
tuinte José Jorge.

O SR.RELATOR (José Jorge) -Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em primeiro lugar quero dizer
que distribuímos para todos os membros da Sub
comissão este material. Infelizmente, trouxemos
poucas cópias adicionais, porque, pela grande
quantidade de emendas apresentadas,'teve-se um
volume muito grande de ímpressão, com pouco
prazo para imprimir número suficiente de cópias,
a fim de distribuí-Ias a todas as pessoas que talvez
se interessassem. Mas talvez a partir de amanhã
o tenhamos disponível para todos, inclusive na
versão final.

O documento consta de um texto principal,
que é o ''Relatório da Subcomissão do Poder Le
gislativo". E de um segundo, que é o relatório
com emenda. Neste primeiro documento está
também um pequeno relatório e o novo antepro
jeto com as emendas. O primeiro documento é
este, impresso em letra maior, vamos dizer assim.
Depois, há mais dois documentos, que são rela
ções de emendas, classificadas entre aprovadas,
parcialmente aprovadas, rejeitadas e prejudica
das, segundo a classificação do Regimento; e um
segundo documento, que são as emendas por
ordem de apresentação, onde fica mais fácilverifi
car onde elas estão. Há mais dois relatórios: um,
com as emendas também por ordem de apresen
tação, acompanhadas pelo texto- seria o tercei
ro anexo; e o último anexo, que é exatamente

a comparação ente cada artigo e as diversas
emendas apresentadas.

Na realidade, este documento foi feito para que
possa ser utilizada, na análise, pelos membros
da Comissão. Como o prazo foi muito curto, de
vem existiralguns pequenos enganos, em termos
de uma emenda não constar de um ou de outro
relatório, ou alguma constar duas vezes, talvez
com o nome do autor trocado. Isto não quer dizer
que a emenda não tenha sido analisada. Na verda
de, foi analisada também pela cópia do original
apresentado à própria Subcomissão, porque este
foi o documento principal, e, inclusive, é o único
onde existe a justificatíva da emenda, ja, que des
ses documentos não constam as justificativas. Se
alguém apresentou emenda que não esteja cons
tando de algum anexo, devo afirmar que ela foi
analisada, porque todas o foram. Apenas teremos
que fazer a correção no anexo, porque ela foi
analisada pela própria cópia do documento entre
gue e assinado pelo Constituinte.

Digo isto somente para que fique claro o pro
cesso adotado para análise.

Quero iniciar, mostrando a filosofia adotada
desde o primeiro relatório. Como existem pessoas
presentes que não são da Subcomissão, que tal
vez não tenham ouvido as explicações anteriores,
eu gostaria de dar uma pequena explicação do
primeiro relatório, que é o mais importante. O
segundo não deixa de ser uma adaptação às su
gestões feitas, mas, de qualquer forma, o primeiro
relatório levou em conta não só os debates da
Comissão, não só a opinião dos seus membros,
mas também e principalmente as 680 sugestões
apresentadas naquela fase.

Na verdade, muitas das emendas apresentadas,
agora em número de 350, já o foram antes 
umas aceitas em parte, outras não aceitas - e
agora foram reapresentadas. O primeiro docu
mento, sem sombra de dúvida, é o mais impor
tante, e sobre ele gostaria de dar uma explicação.

Aidéia básica do anteprojeto pode ser colocada
sob dois pontos fundamentais: em primeiro lugar,
a devolução das prerrogativas do Poder legis
lativo. Todos nós, que convivemos nesta Casa,
sabemos que o Poder Legislativo tem poucas
prerrogativas, ele praticamente não legisla. Te
mos, hoje, 180 decretos-leis baixados e ainda não
aprovados, metade dos quais nem foi lida. Vê-se,
portanto, que a principal atividade legislativa do
País não é exercida pelo Poder Legislativo, nem
por ele aprovada.

Em segundo lugar, também o Legislativo tem
fiscalizado, com uma série de restrições, o Poder
Executivo, anexando na verdade apenas uma fun
ção, talvez, na sua plenitude: centro de debate
dos grandes problemas nacionais. "

Mas essas duas funções importantes, legislar
e fiscalizar, necessitam ser melhoradas e modifi
cadas para que possamos passar a exercer, de
fato, as finalidades do legislativo.

As modificações mais importantes, em relação
à situação atual da Constituição, foram as seguin
tes: primeiro, foi adotado um sistema parlamen
tarista misto, da mesma forma que foi adotado
em relação ao Poder Executivo. Tendo em vista
a manutenção, como sendo um fato político im
portantíssimo no País, da eleição direta para Presi
dente da República, foram dadas algumas atribui
ções importantes ao Presidente, inclusive a maior
parte do relacionamento dele com o Congresso,

principalmente na fase de interrelacionamento de
proposta de Orçamento do País e leis que ainda
continuam nas mãos dos Presidentes da Repú
blica, o que não seria normal num regime parla
mentar clássico, vamos dizer assim. Tendo em
vista o fato de o Presidente da República ser eleito
diretamente, numa votação com dois turnos, cer
tamente terá, no futuro, uma alta representati
vidade política, e não ficaria talvez correto que
não tivesse atribuições correspondentes a essa
representatividade política.

Um segundo ponto, também citado, foi a cria
ção de uma comissão representativa que, durante
o recesso, pudesse exercer algumas funções defi
nidas em Regimento da Câmara, em relação às
prerrogativas do Congreso Nacional. --

Terceiro, dar ao poder fiscalizador uma atribui
ção exclusiva do Congresso.

Hoje em dia, a regulamentação do poder de
fiscalização está feita por uma lei, e essa lei eviden
temente deve ter a sanção do Presidente da Repú
blica. De certa forma, ficaria o Presidente da Repú
blica com o poder de vetar alguns artigos da lei
que regula sua própria fiscalização. Assim, será
atribuição exclusiva do Congresso Nacional, de
agora e~ diante, baixar as regulamentações ne
cessárias à fiscalização, sem que isso precise da
sanção presidencial.

Quarto, a aprovação de todos os tratados de
atos internacionais, inclusive a nível de detalhe.
Atualmente, por exemplo em relação a tratados
com o FMJ - caso haja-se considera aprovado
um, não seria preciso aprovar-se os demais. Com
essa nova redação, todos os atos e tratados obri
gatoriamente serão aprovados pelo Senado.

Os empréstimos extemos e internos da União
também devem ser aprovados. Efetivamente, no
momento, os empréstimos dos Estados e dos
Municípios são aprovados pelo Senado, mas os
empréstimos da União, que não eram, foram in
cluídos. Exatamente por conta disso, talvez a
União tenha uma dívidaexterna e uma dívida inter
na muito grande, da mesma forma que os Esta
dos e Municípios, infelizmente. Mas, de certa for
ma, acho que, com os empréstimos aprovados
pelo Congresso teremos mais um passo a ser
dado no sentido de melhor fiscalizar o Executivo.

Outro ponto importante foi a possibilidade de
que o Legislativo possa decidir sobre a realização
de plebiscitos. Se uma lei polêmica estiver trami
tando, e se o Legislativo resolver consultar a opi
nião do povo brasileiro diretamente, poderá fa
zê-lo.

Obrigação da presença do Presidente da Repú
blica, no início de cada ano, de cada legislatura,
exatamente para apresentar o relatório sobre o
funcionamento do Governo - essa é, talvez, a
única hora em que o Presidente tem a obrigação
formal de vir ao Congresso.

Retirou-se a figura do decreto-lei, matéria muito
polêmica. Apesar de haver muitas sugestões para
que seja colocado corno opção, mesmo que com
restrições pelo menos neste primeiro relatório,
retirar o decreto-lei, a não ser que a Comissão
decida incluí-lo em algumas das opções, com
o restrições, que foram apresentadas por diversos
Constituintes, inclusive os da própria Subcomis
são, como Jorge Hage, Luiz Viana e outros.

Na realidade, o fator fundamentaI que nos fez
retirar o decreto-Iei foi o abuso com que ele foi
usado. Hoje temos 180 decretos-leis tramitando
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no Congresso, que não foram ainda aprovados.
Acho que se o decreto-Iei permanecer, deve ser
mais discutido, para que possa realmente existir
de forma que não permita abusos e de tal maneira
que possibilite a realização do trabalho com a
participação efetivado Legislativo.

Inverteu-se o decurso de prazo. Também essa
é outra reivindicação bastante ampla do Congres
so. Todos aqueles projetos que não forem aprova
dos no prazo detenninado, em vez de serem con
siderados aprovados, serão considerados rejeita
dos.

O Congresso poderá conceder anistia, inclusive
em crimes políticos, o que anteriormente não po
dia.

Colocou-se uma nova figura que chamamos
de poder impediente. Trata-se do seguinte: o Con
gresso poderia, de forma definida em seu Regi
mente, solicitar a demissão de qualquer cargo
de confiança do Poder Executivo, desde que o
ocupante desse cargo de confiança não esteja
efetivamente realizando o seu trabalho dentro do
processo que o Legislativoconsidera correto.

Serão também aprovados pelo Poder legis
lativo, os nomes do Procurador-Geral da Repú
blica, do Presidente do Banco Central e demais
diretores, dos membros do Conselho Monetário
Nacional ...... isso já está no segundo relatório 
e do Presidente do IBGE, por conta da impor
tância que esse órgão tem na medição das estatís
ticas fundamentais para a elaboração de plano
e de programas, bem como para o funcionamen
to do sistema fmanceiro.

Quanto às imunidades em relação a crimes
contrai a honra, foi retirada aquela redução que
havia; colocou-se uma imunidade nova, a mesma
que os advogados têm, de poder recusar-se a
dar testemunhos sobre fatos que conheceram no
exercício do seu mandato; reduziu-se de 48 para
24 horas o prazo de encaminhamento de pro
cesso contra Deputados presos em flagrante; co
locou-se impedimento a que deputados ocupem
funções de presidentes de sindicatos e órgãos
afins; também terminou-se com o [eton, o que
permitirá que os Deputados possam ter um siste
ma de remuneração mais compatível com as fun
ções que exercem.

Fortaleceu-se talvez um ponto bastante impor
tante do trabalho desta Comissão a fim de que,
ao mesmo em que se devolvessem as prerro
gativas, do Poder Legislativo,também se tomasse
o Legislativomais ágU, mais modemo, no sentido
de receber essas novas prerrogativas. E a maneira
encontrada de transformar o Legislativo num ór
gão mais ágil e mais moderno foi exatamente
fortalecer suas Comissões Técnicas. Todas as Co
missões Técnicas nos Legislativosmodemos, têm
um função fundamental, exatamente porque são
um fOllum mais técnico, menor e que permite,
de certa forma, discutir os projetos com talvez
mais profundidade do que no plenário, onde há
uma grande quantidade de Deputados que, mui
tas vezes não têm interesse naquele assunto deter
minado. Basicamente, esse fortalecimento foi
através da possibilidade de aprovar projetos de
lei que lhe sejam deferidos pelo Regimento, den
tro de determinados critérios a serem definidos;
a possibilidade de convocar diretamente os Minis
tros referentes à sua área específica de atuação.
Por exemplo, para que o Ministro da Educação
fosse convocado pela Comissão de Educação,

não precisaria que isso passasse pela Presidência;
relacionamento com a sociedade civil, inclusive
para receber reclamações, petições etc., fazendo
até setoria1mente o papel do que se chama hoje
de ouvidor-geral que, na verdade, foi assunto em
que foram feitas algumas sugestões, mas que
não chegou a ser proposto aqui por nenhum
membro da Comissão. Assim, achamos que tal
vez as próprias Comissões Técnicas da Câmara
poderão fazer, em relação ao Executivo, o papel
de ouvidor-geral, ouvindo reclamações, analisan
do-as e solicitando inclusive à .Justíça as provi
dências que se fizeram necessárias. A Comissão
também foi dado o direito de se converter em
Comissão de Inquérito, quando isso for neces
sário, para investigàr um determinado fato que
seja setorial e que poderá ser analisado dentro
do âmbito da própria Comissão, dando-Ihe essa
função de Comissão de Inquérito ou de Subco
missão de Inquérito, inclusive junto com outras
Comissões se for o caso. Também foi dada à
Comissão a atribuição de acompanhar a elabo
ração dos orçamentos setoriais em sua área espe
cífica de atuação.

Essas são algumas das atribuições novas que
foram dadas às Comissões com a idéia de que
é fundamental que se faça um fortalecimento,
para que o Congresso possa exercer suas novas
atribuições. Caso contrário vamos dar muitas atri
buições ao Congresso e depois, quando entrar
em funcionamento, o Congresso não vai conse
guir ter a velocidade necessária para acompanhar
as necessidades de modificação que a sociedade
modema exige.

Deu-se também por sugestão de diversos Parla
mentares, a possibilidade de a sociedade civil
apresentar projetos de lei, e inclusive emendas
à proposta orçamentária e emendas à Constitui
ção, como vem sendo proposto por diversos
Constituintes; o quOl1lm do veto foi reduzido de
213 para maioria absoluta, inclusive através de
requerimento, como foi sugestão do Senador Ita
mar Franco, já na segunda fase. Ainda em relação
ao qUOl1lm, ponto bastante discutido, tínhamos
colocado que para determinados tipos de projeto
se deliberaria com o quOl1lm da maioria dos De
putados presentes. Tendo em vista que alguns
Deputados sugeriram que fosse colocado um
quOl1lm mínimo de 20%, foi ele adotado, porque
com isso dá-se maior agilização ao Legislativo.

É preciso também notar que, ao mesmo tempo
em que se permitiu que a Comissão rejeitasse
projeto, em que se diminuiu o quorum, também
permitiu-se que 10% dos Deputados pudessem
solicitar que o projeto fosse votado no plenário,
o que significa dizer, que a decisão da Comissão
vai depender também de não existir um grupo
expressivo de Parlamentares desejosos de que
aquele assunto seja debatido no plenário. Tam
bém pode-se reapresentar o projeto, se for o caso
de não se conseguir esse quOl1lm e se quiser
uma discussão mais ampla, vez que aquele impe
dimento de reapresentação também foi retirado.
Acho esse um aspecto muito importante, apesar
de geralmente eu ter considerado que nas suges
tões havia uma certa posição conservadora, ou
seja, em tudo aquilo que se modificou, sempre
houve alguém que pediu para voltar a ser como
era. Não houve qualquer modificação que alguém
não pedisse para voltar a ser como era. Éverdade
que não foram muitas pessoas. Geralmente, em

cada tipo de modificação havia um ou doisParla
mentares que faziam tal reivindicação. Mas de
certa forma, foi tudo o que se modificou.

Acho muito importante o fato de termos, hoje,
na Casa, 10 mil projetos em tramitação. Com
essa possibilidade de a sociedade civil, de as as
sembléias apresentarem projetos, com toda essa
abertura, ou damos uma forma rápida de trami
tação a esses projetos, mesmo que eles possam
voltar a ser discutidos, ou chegaremos a ter aqui
100 mil projetos, sem conseguirmos aprovar 5
ou 6 por ano, ou por mês. É preciso que se unam,
por um lado, a possibilidade de o Congresso deci
dir, por outro, a de ser ágil, mesmo que a sua
decisão possa ser refeita. Acho muito melhor ele
ser ágil e depois haver possibilidade de se refazer
a decisão do que, para garantia de não se tomar
uma decisão errada, criar-se uma série de meca
nismos impeditivos da decisão que, na verdade,
terminam atrasando o funcionamento do Con
gresso. Quanto à área de Orçamento, também
foi bastante ampliada, talvez por ser um dos pon
tos mais importantes. Na verdade, a partir do Or
çamento é que o Congresso passa a ter uma
função fundamental, mas apreciando o orçamen
to completo, com o orçamento monetário e o
orçamento das estatais. O Legislativo poderá
emendar o Orçamento a nível da Subcomissão
mista e depois poderá também ser requerida a
sua votação em plenário; o Orçamento será regio
nalizado, a não ser para programas que forem
definidos como de interesse nacional, mas para
os programas comuns ele deverá ser regiona
lizado; não haverá mais decurso de prazo para
aprovação do orçamento - na situação atual o
Orçamento pode ser aprovado por decurso de
prazo. Evidentemente, na nova situação retiramos
essa possibilidade de ele ser aprovado por de
curso de prazo. Apenas colocamos uma restrição:
o Congresso não entrará em recesso até o Orça
mento ser aprovado. O que significa que em vez
de ele ser aprovado por decurso de prazo até
o dia 30 de novembro, como é determinado na
Constituição atual, o Congresso, que terminaria
suas sessões normalmente em 5 de dezembro,
ficará funcionando até que o Orçamento seja
aprovado. É uma mudança positiva.

Acho que essas são, talvez,as idéias principais
que foram elaboradas no primeiro relatório. Algu
mas que mencionei estão no segundo. Na verda
de, elas partiram basicamente dos debates realiza
dos na Subcomissão e também das sugestões
que nos foram apresentadas, inclusive pela socie
dade, em grande número, e foram computadas
pelo Prodasen.

Como segunda parte, gostaria de ler o anexo
ao relatório que elaboramos para essa segunda
apresentação de emendas, já depois do relatório.

Lerei a primeira parte desse Anexo 1, ou do
primeiro relatório. Como é mais formal, prefiro
ler do que explicar, porque consta o número das
emendas, etc.

É o relatório referente ao documento que está
sendo entregue. hoje.

Senhor Presidente, Senhores Constituintes, no
exíguo prazo de 72 horas, tive a oportunidade
de examinar as 384 emendas apresentadas ao
anteprojeto do Capítulo do Poder Legislativo en
caminhado a esta Subcomissão. O volume de
emendas representa, para todos nós, o esforço
dos Constituintes no sentido de aperfeiçoar as
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instituições, principalmente o Poder Legislativo,
que há décadas vem necessitando de renovação
e modernização. Não foi outro o propósito desta
Subcomissão, do Presidente Bocayuva Cunha e
até dos funcionários que brilhantemente deram
seu apoio ao trabalho dos Constituintes que a
integram, seja através do debate, das sugestões,
inclusive da sociedade civil, e nesta fase de emen
das.

Neste ensejo, gostaria de agradecer a todos
os que ofereceram sua contribuição a este traba
lho. Constata-se que o conjunto das emendas
é extremamente rico e decerto merecia exame
mais acurado e melhor análise. Infelizmente, o
prazo regimental foi extremamente curto. Nesse
aspecto, é importante ressaltar que algumas pro
postas inteiramente novas e perfeitamente aceitá
veis não puderam ser incluidas por falta de prévia
discussão neste colegiado, que constituiu o cami
nho natural para a sua tramitação, baseada no
consenso. Este documento não contém a opinião
pessoal do relator, mas a síntese do que aqui
foi debatido e decidido e, portanto, tais propostas
vão ser apresentadas à Comissão Temática, onde
haverá prazo maior para a sua discussão.

É válido, por conseguinte, afirmar que além
dos objetivos maiores desta Subcomissão - de
\'OIver as prerrogativas ao Poder Legislativo e a
ele dar meios de exercê-Ias na sua plenitude e
com a eficiência e agilidade exigidas pelo nosso
tempo - valorizou-se o diálogo e o sentimento
dos integrantes deste colegiado, sem os quais
este relatório não teria a menor utilidade. Afi\1al,
se não pusermos em prática, aqui, os princípios
democráticos, como poderemos elaborar a Cons
tituição e, nesta Casa, representar o povo brasi
leiro?

É importante esclarecer que a opção pelo parla
mentarismo misto foi adotada tendo em vista ser
a tendência predominante nas Subcomissões dos
Poderes Legislativo e Executivo e mesmo na
maioria dos partidos políticos aqui representados.
Esta é, porém, uma avaliação preliminar; e este
debate deverá se realizar, com mais produtividade, '
na Comissão de Organização dos Poderes e Siste
ma de Governo, onde se examinará com mais
adequação os relatórios de suas três Subcomis
sões, bem como melhor repartidas as atribuições
entre os Três Poderes e entre o Presidente da
República e o Primeiro-Ministro. Por essa razão,
não se pôde aceitar emendas que modificassem
as relações entre o Presidente e o Primeiro-Mi
nistro, o que poderá certamente ocorrer com êxito
se realizado conjuntamente com a Subcomissão
do Poder Executivo.

Não obstante tais considerações, foi possível
introduzir vários aperfeiçoamentos em relação ao
texto original, entre os quais podem ser desta
cados os seguintes:

Garantiu-se o voto proporcional para a eleição
de Deputados, conforme a nova redação do art.
2°,atendendo-se ao proposto nas emendas 116-9
e 251-3, dos Constituintes Jorge Hage e Vilson
Souza. Em relação aos Senadores, explicitou-se
que o voto será direto e secreto, de acordo com
as emendas 111-8, 250-5 e 332-3 ao art. 3°, de
autoria dos Constituintes Jorge Hage, Vilson Sou
za e Ronaro Corrêia.

Preservou-se a competência privativa da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal na criação
ou extinção de cargos e serviços, fixação de rernu-

neração, estatuto e regime jurídico de seus servi
dores, mediante a inserção de ressalva no inciso
Vdo art.49 (emenda 066-9, do Constituinte Lúcio
Alcântara). Os novos textos estabelecem e, cumu
lativamente, de nova e mais éxplícita redação para
os incisos VII do art. 9" e VIH do art. 10 (emendas
064-2 e 068-5, ambas do Constituinte Lúcio Al
cântara inclusive o mecanismo mais apropriado
para o exercício dessas atribuições, que é a reso
lução.

Ampliou-se a competência exclusiva do Con
gresso Nacional no controle dos compromissos
extemos (emendas 197-5 e 160-6, dos Consti
tuintes Eduardo Bonfim e Itamar Franco) com
a inclusão no inciso I do art. 5° de dispositivo
que vincula a vigência de tais atos à aprovação
via decreto legislativo. No inciso IV do mesmo
artigo eliminou-se a expressão "estado de alerta"
e acrescentou-se "intervenção federal" (emendas
087-1 e 162-2, dos Constituintes FarabuliniJúnior
e Itamar Franco) - o mesmo ocorrendo no §
2° do art.20 (emenda 035-9, do Constituinte Lúcio
Alcântara) - e no inciso V acrescentou-se a ne
cessidade de aprovação das Assembléias Legisla
tivas como condição para a incorporação e des
membramento de Estados (emendas 086-3, do
Constituinte Farabulini Júnior). Ao inciso \'111, que
trata do julgamento das contas do primeiro-mi
nistro, somou-se disposição que ordena a apre
ciação dos relatórios sobre a execução dos planos
de Govemo (emenda 154-1, do Constituinte José
Richa). Por se tratar de matéria regimental, supri
miu-se o disposto no inciso XI do anteprojeto
original (emendas 225-4 e 162-2, dos Constituin
tes Jorge Arbage e Itamar Franco), o qual, na
versão contendo as emendas, passa a dar nova
atribuição do Poder Legislativo: a de regulamentar
as leis quando da omissão do Poder Executivo
(emenda 215-7, do Constituinte Alfredo Campos).

Explicitou-se, no art. 6°,§ 1°, que a Justificação
dos ministros para o - não comparecimento,
quando convocados a depor em qualquer das
Casas, tem de ser adequada (emenda 165-7, do
Constituinte Itamar Franco).

Atendendo às emendas 069-3 e 147-9, dos
Constituintes Lúcio Acântara e Femando Henri
que Cardoso inseriu-se no art.7° "caput" a expres
são "cargos", garantindo que cada uma das Câ
maras possa dispor no seu regimento da melhor
forma de provê-los. Na alínea "b" do mesmo arti
go, assegurou-se que a Mesa de qualquer das
Casas ou de suas comissões poderá requerer in
formações também sobre "assuntos relevantes",
além dos relativos à matéria em trâmite ou sujeitos
à fiscalização do Congresso (emenda 088-0, do
Constituinte Farabulini Júnior). Trata-se de dis
positivo destinado a cercear interpretações limi
tantes à necessidade dos parlamentares de reque
rer informações a autoridades públicas.

No art. 8°,que trata do quórum não qualificado,
este foi estabelecido em um quinto dos membros
de cada Casa (emenda 009-0, do Constituinte
Bocayuva Cunha), quando no anteprojeto pres
crevia-se a maioria dos presentes em plenário.

No art. 10, inciso m, que trata da competência
privativa do Senado, introduziu-se a argüição em
sessão pública, como condição para a escolha
de autoridades govemamentais (emenda 027-8,
do Constituinte Lúcio Alcântara), às quais acres
centaram-se os membros do Conselho Monetário
Nacional e diretores do Banco Central (emendas
070-7, 143·6 e 370-6, dos Constituintes lrarn Sa-

raiva, Femando Henrique Cardoso e VJI'gilio Távo
ra). No inciso N, explicitou a capa<jdade do Sena
do de autorizar ou vetar previamente acordos e
operações de natureza financeira e empréstimos
(emendas 082-1 e 167-3, dos Constituintes Fara
bulini Júnior e Itamar Franco), enquanto no inciso
\'1incluiu-se a União entre as entidades que devem
ter sua dívida consolidada globalmente limitada
(emenda 142-8, do Constituinte Femando Henri
que Cardoso). No inciso VII, por entender-se que
os decretos devem ser revogados pela autoridade
que os emitir, limitou-se a competência do Sena
do a suspender a execução das leis consideradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(emenda 272-6, do Constituinte Nilson Gibson).
Suprimiu-se o inciso VIH do anteprojeto original,
que passou a comportar a nova redação dada
pela emenda 068-5, do Constituinte Lúcio Alcân
tara.

Estabeleceu-se, também, que a licença para
incorporação de Deputados e Senadores às For
ças Armadas, mesmo militares e em tempo de
guerra, deve ser prévia, conforme o explicitado
na emenda 271-8, do Constituinte Nilson Gibson.

Aperfeiçoou-se, ainda, a redação dada ao inciso
mdo artigo 12, através do disposto na emenda
113-4, do Constituinte Jorge Hage.

Ampliou-se, em relação ao anteprojeto original,
a capacidade dos Deputados e Senadores exerce
rem cargo de Secretário do Distrito Federal, con
forme apropriadamente se indicou nas emendas
028-6 e 229-7, dos Constituintes Lúcio Alcântara
e Jorge Arbage. Em relação à remuneração dos
parlamentares, assegurando-se, através de dispo
sitivo acrescentado ao Art. 15, que esta deverá
ser suficiente para garantir sua independência
(Emenda rr 002-2, do Constituinte Bocayuva Cu
nha).

Procurou-se também adequar a abertura das
sessões legislativas à realidade brasileira, transfe
rindo-as para o primeiro dia útil quando corres
ponderem a sábados, domingos e feriados
(Emenda rr 020-1, do Constituinte Vmicius Can
sanção). Adotou-se, como boa técnica redacional,
o termo abertura em lugar de inauguração, em
relação à sessão legislativa (Emenda 017-1, tam
bém do Constituinte Vinicius Cansanção) e, ga
rantiu-se com a inserção de novo dispositivo no
§ 6° (Emenda rr 341-2, do Constituinte Cláudio
Ávila) a renovação dos membros das Mesas,
quando se tratar de uma mesma legislatura. A
Emenda n9 170-3, do Constituinte Itamar Franco,
especificou que a convocação extraordinária do
Congresso Nacional pelos seus membros se fará
por requerimento.

Atribuiu-se à Comissão Representativa do Con
gresso Nacional a finalidade de garantir as prerro
gativas do Poder Legislativo (Emenda n° 110-0,
do Constituinte Jorge Hage) durante os recessos,
preservando-se para o Regimento Intemo do Con
gresso o estabelecimento de outras atribuições.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Cinqüenta
por cento. Podem ser solicitados 50%. Masa re
quisição não precisa ser votada por 213, como
é hoje.

Na realidade foi aprovada urna parte da emenda
do Constituinte Itamar Franco, porque a situação
anterior dizia que a convocação extraordinária se
ria feita por maioria absoluta dos membros da
Casa e não por 213. Mas não se falou em requeri
mento. Nesse momento, o Constituinte Itamar
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Frenco solicitou que a convocação fosse a reque
rimento de 113 da Casa. Em vez de colocarmos
requerimento de 113, "aprovado por 50% ", disse
mos "requerimento de 50% ", e ele estaria convo
cado. Acho que assim ficaria mais simples a con
vocação.

Eliminou-se a delegação interna às comissões
para elaboração de leis (Emendas n° 107-0 e
296-3, dos Constituintes Jorge Hage e Leopoldo
Bessone), e deu-se às comissões uma nova ativi
dade: a de realizar audiências públicas com enti
dades representativas da sociedade civil(Emenda
094-4, do Constituinte Jorge Hage) tratada agora
no inciso 11 do Art. 18 do anteprojeto emendado.
Ainda no mesmo artigo, adequou-se a redação
do inc:iso VIU, objeto da Emenda n° 039-1, do
Constituinte Lúcio Alcântara), e no inciso XII
acrescentaram-se os programas de obras entre
os planos passíveis de deliberação no seio das
comissões congressuais (Emenda 078-2, do
Constitunte Farabulini Júnior).

Na seção que trata do processo legislativo,
IICrescentou-se dispositivo que prevê lei comple
mentar para regular a técnica de elaboração, reda
ção e alteração das leis, previsto nas emendas
034-1 e 307-2, dos Constituintes Lúcio A1cantara
e Pompeu de Souza. Garantiu-se ainda a não su
pressão dos direitos e garantias individuais, con
forme a Emenda 171-1, do Constituinte Itamar
Frenco,

Na nova redação dos arts. 22 e 23, aos partidos
políticos assegurou-se a possibilidade de apre
sentar projetos de emenda à Constituição, leis
complementares e ordinárias (Emendas 287-4 e
232-7, dos Constituintes Nelton Friedrich e Jorge
Arbagtl) e aos parlamentares acrescentou-se a
condição de apresentar, individualmente, projetos
de lei complementar, conforme as Emendas
373-9 e 276-9, dos Constituintes Nelton Friedrich
e Nilson Gibson). Melhorou-se ainda a redação
do § 1" do Art. 23, incluindo a expressão "ressal
vadas EISexposições previstas nesta Constituição",
comum a várias de seus incisos, conforme o soli
citado na Emenda n°065-1, do Constituinte Lúcio
A1c&ntnra.

Acatando-se a Emenda n° 151-7, do Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso, dispensou-se
a revisão dos projetos de lei de idêntico teor quan
do aprovados, em tramitação paralela, nas duas
Casas, por economia processual (Art. 26). Criou
se, através de nova redação dos §§ 1° e 4° do
Art. 27, o pedido de reconsideração, como alter
nativa do Chefe de Estado para evitar o veto total
ou pardal de leis (Emenda 100-2, do Constituinte
Jorge Hage). No § 4°, retirou-se o poder da Comis
são Representativa de deliberar sobre o veto presi
dencial, e adequou-se sua redação, bem como
o do § 8° de acordo com as Emendas n° 206-8,
233-5 E:278-5, dos Constituintes Borges da Silvei
ra, Jor~Je Arbage e Nilson Gibson).

A nova redação do art. 29 (emendas 152-5,
216-5 e 246-7, dos Constituintes Fernando Henri
que Cardoso, Raquel Cândido e Victor Faccioni)
estabelece que através dos decretos legislativos
e resoluções se exercerão as competências exclu
sivas do Congresso Nacional e privativas da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal.

Ao artigo 30, que trata do orçamento anual,
adicionou-se a possibilidade de incluir normas
para a realização da despesa (emenda 153-3, do
Constituinte Fernando Henrique Cardoso) e no

seu § 3° explicit~u-se que as dotações globais
das autarquias, sociedades de economia mista,
empresas e fundações públicas definirão o cus
teio e os investimentos.

Substituiu-se, no art. 33, que limita a vinculação
de receitas a despesas, a palavra tributo por im
posto, para melhor exatidão, conforme o explici
tado na emenda 114-2, do Constituinte Jorge Ha
ge.

No art. 36, da seção sobre fiscalização fínan
ceira e orçamentária, fizeram-se sensíveis altera
ções, a saber: a) criação de dispositivo que atribui
ao Tribunal de Contas a apreciação da "eficiência
e dos resultados das atividades dos órgãos e enti
dades públicas" (Emenda 104-5, do Constituinte
Jorge Hage); b) determinação para acompanhar
licitações públicas federais, impugnando-as, se
for o caso (Emenda 183-5, do Constituinte Eduar
do Bonfim); c) o exame da legalidade da acumu
lação de cargos (Emenda 358-7, do Constituinte
Roberto Freire); d) a oficialização do fluxo de in
formações entre o Congresso e o Tribunal de
Contas da União, sobre todas as matérias de sua
competência, para instrução da atividade fiscaliza
dora do Poder Legislativo (Emenda 134-7, do
Constituinte Jairo Carneiro).

Aperfeiçoou-se, também, a redação do § 1c do
art. 38, através do acatamento do proposto na
Emenda 282-3, do Constituinte Nilson Gibson e,
no § 2° do mesmo artigo, incluíram-se os conheci
mentos contábeis entre as qualidades exigidas
aos ministros do Tribunal de Contas, conforme
se propôs nas Emendas 182-7 e 235-1, dos Cons
tituintes Eduardo Bonfim e Jorge Arbage.

Acrescentou-se, ao final, como disposição tran
sitória, o art. 40, estabelecendo a necessária priori
dade para a elaboração ê a tramitação das leis
complementares previstas nesta Constituição,
bem como para as leis que a ela devam ser adap
tadas (Emenda 297-1, do Constituinte Leopoldo
Bessone).

Também como regra geral, procurou-se subs
tituir, tanto quanto possível, as expressões "Câma
ra" e "Câmaras" por "Casa" e "Casas", persistindo
apenas a primeira forma quando absolutamente
compatível com a imprescindível clareza do texto
(Emenda 115-1, do Constituinte Jorge Hage).

Sendo estas as alterações produzidas no ante
projeto, submeto-o, com as emendas a ele apre
sentadas, à apreciação dos ilustres Constituintes
membros desta Subcomissão do Poder Legis
lativo.

Na realidade, como se verifica, foram citadas
as emendas daquelas pessoas de quem vieram
as idéias. Muitas vezes não aproveitamos a emen
da totalmente, como estava redigida pelo Consti
tuinte que a apresentou. A razão é que quando
a pessoa apresentou uma só emenda, muitas ve
zes, ela tem a tendência a se estender mais, para
explicar bem aspectos que já estão explicados
em outros artigos. Então, fez-se algum tipo de
modificação.

Segundo, também algumas emendas foram
aprovadas parcialmente; por isso acrescentamos
um novo anteprojeto com as emendas.

Este é o novo anteprojeto, com emendas, a
ser votado globalmente, em vez de colocarmos
em votação emenda por emenda, porque isso
iria complicar o seu entendimento por parte dos
Constituintes. Acredito que esse foi o trabalho rea
lizado.

De minha parte, reconheço que o anteprojeto
pode ser melhorado. Inclusive, teremos, além des
sa etapa atual, a Comissão Temática e depois
a Comissão de Sistematização e o próprio Plená
rio. Mas tenho certeza de que, com a colaboração
de todos, ele será melhorado l se transformará
num trabalho que devolverá ao Poder Legislativo
suas prerrogativas, mas que também o moder
nizará, dando-lhe a agilidade necessária, para que
ele possa responder a essas novas prerrogativas.

Aprovada essa versão final, com os destaques
que forem apresentados, gostaria de encaminhá
la à Comissão de Organização dos Poderes e Sis
tema de Governo. Particularmente, quero passar
três meses sem ler esse capítulo, pois 1.27i mais
de trezentas vezes. Gostaria de mandá-lo para o
Poder Legislativo e espero que ele seja melhorado
cada vez mais.

Agradeço a todos os membros da Subcomis
são, que foram solícitos, colaboraram conosco
e estiveram sempre presentes. Essa foi uma Sub
comissão que trabalhou com muita unidade.
Agradeço também ao Presidente Bocayuva Cu
nha, que revelou uma grande competência na
condução das reuniões e colaborou, o tempo in
teiro, na elaboração do relatório. Agradeço tam
bém às pessoas que não são membros da Subco
missão, mas tiveram o trabalho de vir discutir
conosco, e com entusiasmo defenderam as suas
emendas, dessa forma mostrando que estão exer
cendo firmemente os seus mandatos.

Gostaria que constasse da Ata elogiem não só
aos membros da Subcomissão, mas, pnncipal
mente, aos Constituintes José Genoino, Eduardo
Bonfim e outros, que não são membros da Sub
comissão, mas que aqui vieram defender os seus
pontos de vista de uma forma democrática e só
devem merecer elogios de todos os membros
desta Subcomissão.

Muito obrigado a todos. , •
O SR. CONSTITUINTELUCIOALCANTARA

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

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

O SR. CONSmUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Antes de mais nada, quero congratular-me com
o nobre relator pela eficiência, mais uma vez de
monstrada, na elaboração do seu relatório.

Mas gostana de suscitar uma questão que me
parece importante no prosseguimento dos nos
sos trabalhos, com relação ao quorum. É do
meu conhecimento que os partidos políticos re
presentados nesta Subcomissão não preenche
ram totalmente as vagas que lhes foram atribuí
das.lndago de V.Ex', Sr. Presidente, se, para efeito
do cálculo do quorum, devemos levar em conta
o número total previsto para a Subcomissão ou
apenas aqueles membros efetivamente indicados
e que aqui têm assento.?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Na
realidade, a questão de ordem do Constituinte
Lúcio Alcântara estava sendo cogitada pela Mesa
para ser submetida ao Plenário.

A nossa Subcomissão tem dezenove membros
indicados: dez pelo PMDB - que tinha doze va
gas; quatro do PFL - que tinha cinco vagas;
duas do PDS que as ocupou, uma do PDT que
também a ocupou, uma do PTB e uma do PL
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o PTnão indicou representante para esta Subco
missão. Ficamos portanto com dezenove mem
bros. No entendimento da Mesa que, inclusive,
é baseado na opinião da Secretaria Geral da As
sembléia Nacional Constituinte - mas é evidente
que o Plenário é soberano para decidir em con
trário - o nosso quorum qualificado, a maioria,
é de dez. Se temos dezenove membros, não pode
mos raciocinar em termos de vinte e três, mas
de dez.

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

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte José Genoino peço a V. Ex' que
aguarde o término da explicação da Mesa.

Se temos dezenove indicados, no entendimen
to da Mesa e, repito, no entendimento da Secreta
ria-Gerai da Assembléia Nacional Constituinte, a
maioria é dez e não doze, porque então deveriam
ser ou seriam vinte e um.

Com a palavra, pela ordem, o Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, essa questão está resolvida no Re
gimento Interno. As Comissões e Subcomissões
deliberam por maioria absoluta - metade mais
um do número de membros da Comissão. É mui
to claro; porque é maioria absoluta dos membros
das Comissões e Subcomissões, de acordo com
o art. 21, § 2°. Isso é muito importante, porque
vamos votar matérias constitucionais e o Regi
mento lnterno, sempre que trata delas, fala em
maioria absoluta.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte José Genoíno, qual o entendimento
de V. EX'? O nosso quorum é dez. A maioria
absoluta de dezenove é quanto?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, deve ser a maioria absoluta do
número de membros da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Subcomissão tem dezenove membros.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Se são vinte e um, a maioria absoluta é onze.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Comissão tem dezenove membros. Não entendi
a dúvida de V. Ex" Qual sua questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Veja bem, Sr. Presidente, em todas as Subco
missões o número que está contando emetade
mais um da sua composição, conforme dispõe
o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Bocayva Cunha) -infor
mo a V. EX' que a Subcomissão do Poder legis
lativo tem dezenove membros, portanto a maioria
é dez.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, veja bem, se o partido não indicou
seu representante, isto não nos pode levar a con
trariar o dispositivo regimental de maioria abso
luta. A Constituinte não pode pagar pela não indi
cação de um partido, pelo não preenchimento
do número de vagas que o Regimento Interno
estabeleceu. Quando foi feito esse cálculo de nú
mero de representantes para os partidos, deixou-

se bem claro que o número de membros teria
que ser respeitado. Esse é um problema sério,
porque há uma questão que está embutida com
essa, uma grande irregularidade que vamos resol
ver - recorri da decisão da Mesa - existente
na Comissão da Organização dos Poderes e Siste
ma de Govemo e que diz respeito à disposição
regimental: tem sessenta e três membros titulares
cada Comissão. Parece-me que a divisão entre
as Subcomissões foi feita garantindo vagas aos
partidos num número X, se o partido não indicou,
como é o caso do Partido dos Trabalhadores,
- tem dezesseis Constituintes e poreferiu indicá
los para outras Comissões - a Constituinte não
pode baixar esse quorum, por causa dessa ate
meante do Partido dos Trabalhadores. Há que
s um do número previsto no Regimento Interno;
no caso, 21. Metade mais um são onze, não tem
como fugir a isso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayúva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte José Jorge para
contraditar a questão de ordem.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
gostaria de dar a minha opinião sobre essa ques
tão, Na verdade, o Regimento quando trata das
subcomissões não fixaum número exato. Existem
diversas subcomissões com mais de 21 membros
- se não me engano a Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária tem
vinte e três. A partir do momento em que tem
vinte e três membros, se formos considerar que
todas as subcomisões têm vinte e um membros
- se o Regimento não especifica esse número
- teríamos que considerar como quorum da
Subcomissão da Política Agricola e Fundiária e
da Reforma agrária onze votos, porque com vinte
e três, o quorum seria doze, que é a maioria
absoluta. Acho portanto que, se na verdade, temos
nesta subcomissão dezenove membros indicados
pelos diversos partidos, a maioria absoluta tem
que ser daqueles membros indicados. Fora disso,
suponhamos que os partidos tivessem indicado
menos representantes ainda. Isso talvez fosse in
viabilizara realização dos trabalhos da subcomis
são.

Na verdade, se forem indicados apenas 19
Cosntituintes, e, portanto, a subcomissão tem 19
membros, 10 é maioria absoluta. Vejam bem V.
Ex" que isso é diferente do que ocorreria se o
Constituinte houvesse faltado. Se tivéssemos 19
Constituintes na comissão, e somente 15 estives
sem presentes, é lógico que o quorum não iria
baixar; mas se a comissão é formada por apenas
19 Constituintes, não vejo por que o quorum
deva ser calculado sobre 21. Acho queo quorum
deve ser contado sobre 19, e, portanto, deve ser
10. É a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
sobre o mesmo assunto, Constituinte Luiz Hen
rique?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE - É
sobre o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Constituinte Luiz Henrique.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE 
Quero apenas dar um esclarecimento, porque
acompanhei pari passu, a elaboração do Regi
mento. A mens Iegia do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunhá) -São
dois os artigos que tratam de quorum.

O SR. CONSTITUINTELUIZ HENRlQUE-Re
firo-me ao art. 13, que trata das comissões, minha
opinião é a seguinte: nem o Relator Fernando
Henrique Cardoso, nem o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte quiseram, na ocasião, espe
cificar no Regimento o número de membros das
subcomissões temáticas. Lembro-me bem de
que o Constituinte Fernando Henrique Cardoso
sustentou, em várias oportunidades, que era ne-.
cessário etabelecer essa flexibilidade,porque den
tro da comissão temática poderia haver mais inte
resse, por uma ou outra subcomissão especifica.
De modo que o Regimento não estabelece que
as subcomissões devam ter 21 membros cada
uma. Por isso, a maioria absoluta se estabelece
a partir do número real de integrantes de cada
subcomissão. Dessa forma, no caso especifico,
o entendimento - até trazendo à colação os de
bate que precederam a aprovação do Regimento
- é no sentido de que a maioria absoluta nesta
Comissão, especificamente, é de 10 membros.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
esse o entendimento da Mesa. Está franqueada
a palavra aos Srs. Constituintes que desejem ma
nifestar-se sobre o assunto, cabendo, evidente
mente, recursos para o Plenário.

Tem a palavra o Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente creio que o nobre Líder Luiz Henri
que explicitou bem. O art. 13 é bastante claro:

"As Comissões são constituídas em núme
ro de oito e serão integradas, cada uma, por
sessenta e três membros."

Nesses sessenta e três membros não se espe
cifica se cada Subcomissão terá 21. É claro que
se poderia imaginar que cada uma teria 21. Mas
V. EX' está certo, quando quer deliberar sobre
os 19, porque o § 2° do art. 13 diz bastante clara
mente o seguinte - e se isso não foi feito, o
problema é da Liderança:

"Os membros de cada Comissão serão
indicados pelas Lideranças partidárias, obe
decido, em cada uma delas, tanto quanto
possivel, o critério da proporcionalidade .....

Ora, se alguma Liderança deixou de indicar
o seu representante - se a nossa Subcomissão
tem 19 membros e tem atuado com 19 membros
- evidentemente a maioria absoluta se dará com
10 membros. Não há como fugir à interpretação
do Regimento também nesse aspecto.

O SR: PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
esse o entendimento da Mesa. Continua franquea
da a palavra aos membros da Subcomissão que
se desejarem manifestar sobre esta questão.

Não havendo quem se queira manifestar, o en
tendimento da Mesa é no sentido de que o quo
rum qualificado é de 10, ou seja, a maioria é
de 10 Constituintes, nesta Subcomissão do Poder
Legislativo.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Jorge Hage.
É sobre o mesmo assunto?

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- É so
bre outro assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, este está encerrado.

~.-
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Esle é o entendimento da Subcomissão: o quo
rum qualificado é de 10.

Tem a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, desde o início dos trabalhos desta
Subcomissão que o entendimento foi unânime
no sentido de que a distinção entre a nossa tarefa
e a tarefa da Subcomissão do Poder Executivo
era bastante artificial, uma vez que 05 assunto
de ambas são absolutamente interligados, inter
dependentes e mesmo, mais do que afins e cone
xos, eles constituem, na verdade, um só e mesmo
assunto. Tanto assim, é que nos reunimos inúme
ras vezes com a Subcomissão do Poder Execu
tivo. 05 calendários das duas Subcomissões fo
ram elaborados praticamente de forma integrada,
mediante articulação de V. Ex" com o Presidente
da Subcomlssêo do Poder Executivo. Parece-me
uma enorme contradição que, ao chegar agora,
na reta final, quando estamos nos momentos de
cisivos, onde desemboca todo esse trabalho, as
duas Subcomissões se separem de maneira até
material, impossibilitando a participação dos
membros de uma Subcomissão nos trabalhos
finais da outra.

Hoje à tarde, por exemplo - se tivermos a
definição do horário de nossa reunião, aqui, para
apresenteção, discussão e votação dos destaques
e das emendas - no mesmo horário, como me
parece que vai acontecer com a Subcomissão
do Poder Executivo,05 membros de uma Subco
missão ficarão materialmente impossibilitados de
participar da outra, quando na verdade, creio que
todos temos absoluto e legítimo interesse em par
tícípar,

Por exemplo, apresentei lá 25 emendas - o
mesmo número que apresentei aqui. Basta olhar
a lista de autores de emendas das duas Subco
missões para verificarque há uma enorme super
posíçêo de autorias de emendas, porque 05 as
suntos são absolutamente afins.

O apelo que faço a V. Ex" é no sentido de que
continue com a orientação que seguiu nas fases
de instrução e de discussão e se articule com
a Subcomissão do Poder Executivo, a fim de ter-

.mos uma programação conjunta, integrada, das
duas Subcomissões, nesta reta final, que possi
bilite aos Constituintes exercerem seu legítimo
direitode participar das discussões dos destaques
e emendas e da aprovação dos anteprojetos res
pectivos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte Jorge Hage, antes de discutirmos es
te assunto em profundidade, gostaria de dizer a
V. Ex" que - se for possível não haver coinci
dência de horário de nossas reuniões com as
das Subcomissões que integram a nossa Comis
são temática - acho a observação de V. Ex" extre
mamente válida.Ocorre que nosso tempo é muito
exíguo. Não vejo como poderemos fazer reuniões
em horários diferentes daqueles estabelecidos pe
la Subcomissão do Poder Executivo, que já está
convocada, hoje, para 13h30min. Temos um pra
zo limitado. Precisamos acabar nosso trabalho,
pelo menos até domingo, porque na segunda
feiraele deve ser entregue na Comissão Temática.

Por outro lado, é na Comissão Tématica que
vamos tratar desse assunto. Nas duas reuniões
que fizemos em conjunto tivemos a finalidade

de evitar,que nesta fase de nossos trabalhos, pre
cisássemos aguardar a reunião da Subcomissão
do Poder Executivo para nos manifestarmos. Pa
rece-me portanto - estou quase encaminhando
a votação nesse sentido -, que devemos acolher
a proposta do Constituinte LuizHenrique. Gostaria
que S. Ex" a formulasse em termos concretos
e objetivos, para decidirmos se vamos ficar na
dependência dos horários - em que pese a opi
nião de V.Ex"- da Subcomissão do Poder Exe
cutivo, ou se vamos prosseguir nossos trabalhos
independentemente disso.

Antes de dar a palavra a V.Ex", peço ao Consti
tuinte Luiz Henrique, que já a havia solicitado,
que formule sua proposta quanto ao horário, por
que foiS. Ex" o autor da proposta de que levantás
semos esta reunião após a leitura do relatório.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Que
ro esclarecer que não proponho nossa depen
dência em relação à outra Subcomissão, mas sim
a articulação entre 05 Presidentes, para uma pro
gramação conjunta.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - En
tendi o que V. Ex" pretende. Tem a palavra o
Constituinte LuizHenrique.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE _
Proponho, Sr. Presidente, que reiniciemos nossos
trabalhos às 14h30min, tendo em vista o neces
sário intervalo para almoço.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Veja
V. Ex"Constituinte Jorge Hage, a dificuldade que
temos: a Subcomissão do Poder Executivojá tem
uma reunião marcada, e não sei até que horas
ela irá. Aliás, há duas reuniões: uma para as 13h
e outra para as 15h. Posso tentar pedir ao Presi
dente que altere o horário, mas acho que devemos
acolher a proposta do Constituinte LuizHenrique,
de manter a nossa reunião para 14h30 mino

É essa a decisão que gostaria - evidentemen
te, facultando a palavra a todos 05 que se queiram
manifestar sobre o assunto - que o Plenário to
masse.

Tem a palavra o Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Concordo perfeitamente com a proposta do Líder
Luiz Henrique relativamente ao horário das 14h
e 30 min, mas também acredito ter lógica e sen
tido a preocupação manifestada pelo Constituinte
Jorge Hage. Creio que, na gestão que V. Ex"pode
ria fazer junto ao Presidente da Subcomissão do
Poder Executivo, seria necessário estabelecer a
importância e a prioridade do exame do capítulo
do Poder Legislativo, e depois do capítulo do Po
der Executivo. Acho que o ordenamento todo do
processo se inicia aqui.

Esta, a colocação. Caso não seja possível, tere
mos que compatibilizar toda essa problemática
na Comissão temática, posteriormente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, V. Ex" tem razão. Acompanho
o ponto de vista do Constituinte Luiz Henrique,
e acrescento que, na verdade, a Subcomissão
do Poder Legislativo, pelo seu trabalho ingente

e pela preparação de matérias da mais alta impor
tância, no que diz respeito principalmente ao Po
der Legislativo, pode conter evidentes conflitos
em relação a pontos de Vista examinados, e até
votados e aprovados, na Subcomissão do Poder
Executivo. O Regimento da Casa enfrentou essa
matéria e já a decidiu: a Comissão temática rece
berá o trabalho formulado e votado por esta Sub
comissão e também receberá 05 do Poder Execu
tivo e do Poder Judiciário. A Comissão temática,
que contará com a presença de quantos têm as
sento aqui e lá, haverá de apreciar a matéria e
decidir sobre os fatos que realmente atendam
aos mais altos interesses políticos e administra-o
tivos de cada um dos Constituintes.

Isto posto, entendo que deverá fluir normal
mente o nosso trabalho, a partir de 14h30min,
segundo deseja o Constituinte Luiz Henrique, até
o completarmos.

É o ponto de vista que quero sustentar aqui.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Está
facultada a palavra. (Pausa.)

Creio que não há outra solução: vou submeter
o assunto ao Plenário.

Tem a palavra o Constituinte Jorge Hage, para
mais um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Que
ro formular concretamente a proposta, no sentido
de que façamos reuniões conjuntas, também nes
ta fase, com a Subcomissão do Poder Executivo.
Sugiro a V.Ex"que proponha à Presidência daque
la Subcomissão que façamos reuniões conjuntas
- até mesmo para iniciar o processo de discus
são pelo relatório do Poder Legislativo, se admi
tirmos o que foi dito pelos ilustres Constituintes
que nosso tema tem precedência. É evidente que
somente votarão os membros da Subcomissão,
da votação só participarão os membros da Subco
missão. O que ocorre é que, na verdade, não
estamos somente votando: vamos ter um longo
processo de debate de conteúdo dos destaques,
talvezde cada emenda e de cada artigo. É a inte
gração que me parece fundamental, esta partici
pação, uma vez que o assunto é uno e indivisível.
O que está em discussão é o sistema de Govemo,
que é, na verdade, a interação entre os Poderes
Legislativo e Executivo. Discuti-los e decidi-los
de forma isolada, parece-me uma temeridade.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Acho
que isso poderia ter acontecido na organização
do Regimento, o que seria inteiramente proce
dente. Agora, uma vez que foram feitas três Sub
comissões nesta primeira fase elas deverão discu
tir e votar separadamente. Por isso mesmo é que
o próprio Regimento, numa segunda fase, quando
as três Subcomissões se irão reunir, prevê que
discutirão e votarão conjuntamente. Portanto, nin
guém será prejudiado. Não haverá qualquer opi
nião que deixe de ser apresentada por essa cir
cunstância da votação e da discussão isoladas.
Acho que, realmente, para a ordenação dos traba
lhos, dentro do Regimento - e isto é o funda
mental-, devemos seguir a opinião do Sr. Presi
dente. Ademais, essa reunião com a outra Subco
missão nem dependeria de nós, mas, sim, deles.
Pode ser que queiramos isso, e eles não - e
nós ficaríamos mal, diante de uma recusa.
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Acho melhor até nem propor, para evitar qual
quer recurso, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE(BocayuvaCunha)-Tem
a palavra, sobre o mesmo assunto, o Relator,
Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Em meu rela
tório, fIZ constar essa mesma preocupação do
Constituinte Jorge Haje, porque não há dúvida
de que os relatórios das Subcomissões do Poder
Legislativoe do Poder Executivo, feitos separada
mente, deixarão muito a desejar.

Maso meu ponto de vista, no exame das suges
tões e das emendas e na própria elaboração do
relatório, é o de que, nesta Subcomissão, temos
que dar uma prioridade maior àquilo que é próprio
do Poder Legislativo, ou seja, forma de organi
zação do Poder Legislativo. Na verdade, essas de
cisões sobre a forma de governo maior, que inter
ferem no que é próprio do Poder Legislativo, terão
aqui um caráter preliminar, porque, uma decisão
- não digo final, porque esta será do Plenário
- formalmente completa será dada quando se
juntarem o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Isso será feito na Comissão Temática.

Se tivéssemos o relatório do Poder Legislativo
perfeitamente integrado com o Poder Executivo,
não haveria necessidade da Comissão Temática.
Portanto, tenho as mesmas preocupações do
Constituinte Jorge Hage, mas tenho certeza de
que, na Comissão Temática, faremos essas corre
ções e partiremos para um relatório uno, que vai
representar o ponto de vista da maioria.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - To
dos conhecemos a forma competente e obstinada
com que o Constituinte Jorge Hage defende seus
pontos de vista, que têm sempre muito peso e
muito valor.

A Mesa propõe o seguinte: vou tentar conciliar
a proposta do Constituinte Jorge Hage com a
necessidade que temos de realizar nossa reunião
às 14h30min, como creio ser desejo manifestado
pela maioria dos Srs. Constituintes - muito em
bora não se tenham manifestado formalmente,
parece-me haver um consenso, pois as manifes
tações são majoritárias nesse sentido. A Mesa vai
entrar em contato com o Ptesidente da Subco
missão do Poder Executivo para tentar conciliar
aquilo que é o intento do Constituinte Jorge Hage
com a necessidade de fazermos nossa reunião
às 14h30min.

Antes de encerrar a sessão, convocando uma
outra para as 14h30min, tem a palavra, para mais
um esclarecimento, o nosso Relator, Constituinte
José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
gostaria de levantar dois pontos.

Em primeiro lugar, desculpo-me com os diver
sos autores de emendas por não ter dado um
parecer mais detalhado, justificando o não-apro
veitamento, ou mesmo o aproveitamento de cada
uma delas. Na realidade, minha primeira idéia
era analisá-Ias uma a uma e dar sobre elas um
parecer extenso, justificando pontos de vista.Mas,
pela grande quantidade de emendas apresenta
das, fiquei impossibilitado de fazê-lo. Como os
membros da Subcomissão sabem, não tivemos
assessoria da Câmara, dada a forma como os
assessores foram designados. Ficamos sem essa

assessoria, que talvez pudesse preparar o relató
rio. Conseqüentemente, fizemos um parecer sim
ples, exatamente porque achamos que não have
ria tempo físico para um parecer mais elaborado.

Em segundo lugar, gostaria de agradecer muito
especialmente ao pessoal do Prodasen - além
desta Subcomissão, a quem já agradeci. Os técni
cos do Prodasen foram de uma dedicação muito
grande aos trabalhos de nossa Subcomissão. In
clusive, para V. Ex"s terem uma idéia, direi que
este relatório ficou pronto às 6 horas da manhã,
e eles passaram a noite toda procurando termi
ná-lo, sem qualquer outro interesse, mas apenas
pela certeza de cumprirem o seu dever.

É preciso que isto fique claro, para que saiba
mos, como Constituintes, que temos esse instru
mento disponível: somos muito bem recebidos
no Prodasen. Gostaria que esta informação ficas
se registrada na ata de nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, se V.Ex"me permite, desejo registrar
que, no meu entendimento, o nobre Relator não
tem do que se desculpar perante a Subcomissão.
Pelo contrário, seu trabalho merece os mais am
plos elogios, de todos nós (apoiado), não somente
pela competência e organização, mas também
por sua abertura ao diálogo, que foi a tônica dos
trabalhos desta Subcomissão: a forma aberta,
sensível e permeável como se portou nosso Rela
tor, acolhendo as idéias de todos os Srs. Consti
tuintes, independentemente de partido e de orien
tação ideológica. Este foi, realmente, um traço
marcante de sua atuação. Creio falar em nome
de todos os companheiros, ao fazer este registro
na ata.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
opinião de V.Ex" representa o pensamento unâ
nime da Subcomissão.

Está encerrada a sessão e convocada a próxima
para as 14h30min.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRlBUTÁRIO,ORÇAMENI'O

E F'lNANÇAS

ATA DA r-REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze horas
e vinte e cinco minutos, na sala "C" do Anexo
ll da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
sob a Presidência eventual do Senhor Constituinte
Furtado Leite, com a presença dos seguintes
Constituintes: Adhemar de Barros Filho,Adroaldo
Streck, Affonso Camargo, AirtonSandoval, Basílio
Villaní, Benito Gama, Carlos De Carli,Carlos Virgí
lio,CarrelBenevides, CidSabóia de Carvalho,Dar
cy Deitos, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil,
Fábio Raunhetti, Feres Nader, Fernando Gaspa
rian, Firmo de Castro, Francisco Dornelles, Furta
do Leite, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Irajá
Rodrigues, Ivan Bonato, Jessé Freire,Jesus Tajra,
João Castelo, João Machado Rollemberg, João
Natal,José Carlos Vasconcelos, José Guedes, Jo
sé Luizde Sá, José LuizMaia,José MariaEymael,
José Serra, José Tinoco, Jovanni Masini, Jutahy
Magalhães, Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro
Campos, Messias G6ias, Mussa Demes, Naphatali
Alves,Nion A1bemaz, Osmundo Rebouças, Pedro

Ceolin, Roberto Torres, Rose de Freitas, Ruberval
Pilloto, Sérgio Werneck, Simão Sessím, Virgilio
Guimarães, Walmor de Lucca, Wilson Campos,
Aluízio Bezerra, HélioRosas, Jayme Santana, Luiz
Freire, Osvaldo Sobrinho, Waldeck Ornélas, Ru
bem Branquinho, Sérgio Naya,Ângelo Magalhães
e José Uns. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou instalada a Comissão
e anunciou que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes,convidando, nos ter
mos regimentais, os Senhores Constituintes Si
mão Sessim e Domingos Juvenil para funciona
rem como escrutinadores. Durante o processo
de votação fizeram uso da palavra os seguintes
Constituintes: NionAlbemaz,CidSabóia de Carva
lho, Adhemar de Barros Fílho, Carrel Benevides,
Firmo de Castro, Vrrgílio Guimarães, Affonso Ca
margo, José MariaEymael, DivaldoSuruagy, José
Carlos Vasconcelos, Messias Góis, João Natal,
Mussa Demes, Darcy Deitos e Lézio Sathler. No
momento em que o Senhor Presidente exerceu
seu direito de voto, foi substituido pelo Senhor
Constituinte Simão Sessirn. Realizada a eleição
e verificando-se a coincidência do número de se
brecartas com o de votantes, apurou-se o seguinte
resultado: para Presidente, Constituinte Francisco
Dornelles,46 votos; Constituinte DivaldoSuruagy,
6 votos e Constituinte Furtado Leite, 1 voto; em
branco 6. votos; para Primeiro-VIce-Presidente,
Constituinte Osmundo Rebouças, 46 votos e
Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, 7 votos; em
branco 6 votos; para Segundo-VIce-Presidente,
Constituinte Ivo Vanderlinde, 45 votos e Consti
tuinte, Carlos De Carli,6 votos; em branco 8 votos.
Foram proclamados eleitos e empossados os Se
nhores Constituintes Francisco Domelles, Presi
dente, Osmundo Rebouças, Primeiro-Vice-Presi
dente e Ivo Vanderlinde, Segundo-Vice-Presiden
te. Assumindo a Presidência, o Senhor Consti
tuinte Francisco Dornelles convidou os Vice-Pre
sidentes eleitos para çomporem a Mesa e agrade
ceu a confiança nele depositada pelos seus pares,
assim como aos Constituintes com ele eleitos.
Atendendo a dispositivo regimental, designou o
Senhor Constituinte José Serra para Relator da
matéria constitucional afeta a esta Comissão. Em
seguida fizeramuso da palavra os Senhores Cons
tituintes José Serra, Relator e Osmundo Rebou
ças, Primeiro-Vice-Presidente. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente, às 16 horas,
encerrou a reunião, cujo teor será publicado na
integra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Maria Júlia
Rabellode Moura,lavreia presenteAtaque, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

Ata da Primeira Reunião, Ordinária,
Realizada em 10de abrOde 1987

Destinada à eleição de Presidente, de
Vice-Presidente e designação do relator.

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze horas
e vinte e cinco minutos, na sala "C" do Anexo
nda Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
sob a Presidência eventual do Senhor Constituinte
Furtado Leite, com a presença dos seguintes
Constituintes: Adhemar de Barros Filho,Adroaldo
Streck, AffonsoCamargo, AirtonSandoval, Basílio
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Vmani, Benito Gama, Carlos de Carli, Carlos VIrgí
lio,Carrel Benevides,caSabóia de Carvalho, Dar
cy Deítos, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil,
Fábio Raunhetti, Feres Nader, Fernando Gaspa
rian, Firmo de Castro, Francisco Dornelles, Furta
do Leite, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Irajá
Rodrigues, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus Tajra,
João Castelo, João Machado Rollemberg, João
Natal, José Carlos Vasconcelos, José Guedes, Jo
sé Luiz de Sá, José LuizMaia,José Maria Eymael,
José Serra, José Tinoco, Jovanni Masini, Jutahy
Magalhães, Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro
Campos, Messias Góis, Mussa Dernes, Naphtali
Alves, Nion A1bemaz,Osmundo Rebouças, Pedro
Ceolin, Roberto Torres, Rose de Freitas, Ruberval
Pílloto, Sérgio Werneck, Simão Sessím, Virgílio

. Gulrnaráes, Walmor de Lucca, Wilson Campos,
Aluisio Bezerra, Hélio Rosas, Jayme Santana, Luiz
Freire, Osvaldo Sobrinho, Waldeck Ornélas, Ru
bem Branquinho, Sérgio Naya, Ângelo Magalhães
e José Uns. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou instalada a Comissão
e anunciou que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Prellidentes.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Declaro
abertos os trabalhos. A Presidência vai iniciar a
chamada nomínal dos Srs,Constituintes para pro
ceder..se à eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes.

A Presidência convida os Constituintes Simão
Sessirn e Domingos Juvenil para servirem como
escrutinadores.

A Presidência vai fazer a chamada dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem..

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Nobre
Constituinte, peço a compreensão de V. Ex',por
que o regime de votação já está iniciado.

Foi anunciado pela Presidência que a votação
é para Presidente e Vice-Presidentes. O que V.
Ex" deseja saber?

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
O problema é que não sei quem são os candi
datos.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - De
acordo com entendimento havido nos partidos
políticos, os nomes são os seguintes: para Presi
dente, Francisco Dornelles, para Primeiro-Vice
Presidente, Osmundo Rebouças, para Segundo
Vice·Presidente,lvo Vanderlinde. São estes os três
nomes da chapa.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, pergunto a V. Ex' se posso apre
sentar uma outra chapa.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - O Regi
mento não proíbe. Podem concorrer várias cha
pas, mas lamento que já seja tarde, porque estas
providências deveriam ter sido tomadas antes de
se inidar a votação. Nos termos do Regimento,
não sei como posso aceitar outros candidatos
quando a votação já se iniciou.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ -
V.Ex' não deu oportunidade para que se apresen
tassem outras chapas, nem mesmo noticiou que
havia uma única chapa em que tínhamos a opor
tunidade de votar.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Nobre
Constituinte, este Presidente está aqui apenas pro
visoriamente para proceder à eleição do Presi
dente e dos dois Vice-Presidentes. /v:) término da
votação, anunciará o resultado e dará posse ao
Presidente. E penso que essas questões de ordem
devam ser resolvidas pelo Presidente eleito.

O SR. CONSillUINTE CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Sr. Presidente, sou Senador pelo Ceará
e estou horrorizado com o que está acontecendo
aqui, eis que fere totalmente minha sensibilidade.
Vejo na' Assembléia Nacional Constituinte algo
que não se faz nem no âmbito dos diretórios mu
nicipais dos menores partidos do Brasil. Não é
possível aceitarmos essas cartas marcadas, sem
que as regiões se possam manifestar. Não sabe
mos o que está acontecendo. Na posição de Se
nador da República, não sei de coisa alguma.
Aqui estou absolutamente alheio ao que foi com
binado. E se combinou à revelia, pelo menos des
te Senador. Por isto não posso concordar com
o que está acontecendo, com esse jogo de in
fluências, com essa falta de critério, com o desres
peito à região nordestina, que se vai consumar
daqui a pouco com a eleição dessa chapa. E
digo mais, Sr. Presidente: prefiro abdicar de minha
condição de integrante desta Comissão e me re
servar ao papel de Senador, ao papel de mero
integrante da Assembléia Nacional Constituinte,
para atuar depois de apresentado o projeto, a
aprovar esse processo. Porque o que está para
acontecer aqui é simplesmente um absurdo, in
clusive alijando-se pessoas por causa de suas
idéias mais avançadas. Combinam-se esquemas
e idéias, sem que sejam permitidas as discussões.

Estou assistindo a um quadro muito triste, com
o qual não posso concordar. Requeiro a V. Ex",
pela ordem, que a sessão seja suspensa para que
nós, Constituintes membros desta Comissão, en
tremos em contato com o Dr. Ulysses Guimarães
e com as Uderanças dos partidos, visando à solu
ção deste impasse, porque como está posto é
inadmissível em termos de democracia. Este é
o apelo veemente que faço a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Sr.
Constituinte Cid Sabóia de CarvaIho, as palavras
de V.Ex" realmente calam em meu coração, por
que também sou nordestino. Mas V. Ex" há de
compreender que estou presidindo interinamente
esta sessão. Estou aqui obedecendo ao acordo
firmado pelos partidos políticos. Data venla, en
tendo que esta questão de ordem devia ser levan
tada na reunião do partido de V. Ex", quando se
poderia questionar sobre os critérios enviados pa
ra esta Mesa. Portanto, infelizmente, a Presidência
não tem amparo regimental para suspender os
trabalhos desta sessão.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Adhemar de
Barros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, já colocamos o
nosso voto na uma e não concordamos, de forma
alguma, que este processo de votação - já inicia
do - seja anulado. Concordo com o pensamento
do ilustre Senador Constituinte, mas rejeito sua
colocação, porque entendo que está fora de or
dem, uma vez que a votação já se iniciou e não
pode ser cancelada.

O SR. CONSlITUINTE CARREL BENEVIDES
- Sr. Presidente, quero deixar aqui meu protesto.

Discordo do processo de votação. Acho que as
Bancadas do Norte e do Nordeste foram as mais
prejudicadas. Não tomamos conhecimento do
acordo das Uderanças. Da forma como está se
processando a eleição, se assim continuar, já vis
lumbro confusão e desacertos. E talvez até renun
cie à Comissão e prefira continuar como simples
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Fica
registrado o protesto de V.Ex" na ata dos nossos
trabalhos,

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, pela ordem. Quero associar-me
ao protesto do Constituinte Cid Sabóia de Carva
lho e, ao mesmo tempo, fazer um alerta aos com
panheiros, principalmente das regiões Norte e
Nordeste: da forma como as lideranças encami
nharam as eleições para Presidente e VICe-Pre
sidentes e a escolha do Relator desta Comissão,
essas regiões vão ficar marginalizadas no pro
cesso destes trabalhos, Portanto, assumo posição
idêntica à do Constituinte Cid Sabóia de CarvaIho,
deixando, entretanto, este alerta, porque, se existe
um foro onde a questão regional pode assumir
relevo e obter canais para o seu encaminhamento,
não pode ser outro senão esta Comissão do Siste
maTributário. Não obstante, essas regiões, margi
nalizadas, foram objeto de desconsideração por
parte de todos os partidos e de suas Uderanças.
Fica registrado o meu protesto.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) -A Presi
dência, infelizmente, contraria o nobre colega
com base no Regimento. Portanto, V. Ex" há de
tolerar, pois preciso continuar chamando os
Constituintes para a votação, que não pode ser
interrompida.

(Continua a chamada)

O SR. CONSlTfUINTE VlRGIUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, há uma dúvida sobre o processo
de votação, da maior relevância. Está sendo feita
a chamada e há, evidentemente, uma insatisfação
em plenário. Embora a Presidência tenha adver
tido que, uma vez iniciado, o processo de votação
não pode ser interrompido, o que questionam
os membros da Comissão é se esta Mesa será
eleita por maioria absoluta ou por maioria simples.
É evidente que pode haver um movimento de
abstenção no sentido de que seja sanada essa
dúvida, já que, uma vez iniciada, a votação não
pode ser interrompida. Havendo abstenção, de
tal forma que não seja alcançada a maioria ebso
luta dos votos, poder-se-ia reabrir o processo,
agora com as discussões políticas, com as indica
ções das regiões. /v:) que parece, é o que a maioria
exige. Então, a questáo de ordem que se coloca
é a seguinte: como não sabe se a eleição será
por maioria absoluta ou por maioria simples, é
possível a abstenção dos Constituintes aqui pre
sentes, a fímde que se restaure o processo demo
crático de discussão da Mesa a ser formada?

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - V. Ex"
há de convir que a matéria é regimental. Se V.
Ex" tiver alguma dúvida sobre o que o Presidente
está explicando, passo o Regimento a V. Ex' para
verificar que é maioria simples. Aiestá a informa
ção. Continuo chamando os Srs. Constituintes
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o SR. CONSmUINTE AFfONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem com relação à votação.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR CONSTITUINTEAFfONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, há visível constrangimento na
Comissão. Acho que nada podemos fazer no País
sob constrangimento.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - V. Ex'
tem toda razão.

O SR. CONSmUINTE AFfONSO CAMARGO
- Acho que faltou, data vem., que se esclare
cesse aos componentes da Comissão que não
há chapa prévia, que foram apresentados apenas
os nomes decorrentes de um acordo entre parti
dos e que qualquer companheiro pode apresentar
chapas e votar em outros nomes. Percebi, inclu

sive, quando fuivotar na cabine, que existem cha
pas impressas de um acordo feito.Háoutros enve
lopes deixados para se votar eventualmente em
outros candidatos. Contudo, não houve essa expli
cação. Então, pareceu a todos que havia apenas
uma única chapa e que os outros seriam impe
didos deapresentar chapas. Infelizmente, essa ex
plicação não foi dada no início. De modo que
deve haver toda a liberdade para qualquer Consti
tuinte votar em quem quiser.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Foi ex
plicado, no início, o processo da votação para
presidente e dois vice-presidentes. A Presidência
não vê como apoiar a idéia de V. Ex', porque
não houve registro de mais chapas até o início
dos trabalhos, mas apenas da de que se trata.
lnfelízmente, o Presidente terá que observar o que
diz o Regimento.

Na tradição do Congresso, quando se inicia
um trabalho dessa ordem, encontra-se a chapa
oficial do acordo de lideranças no expediente em
mãos do Presidente. E foi este o registro que
encontrei ao abrir esta sessão. Os nomes indica
dos nessa chapa são produto do acordo das Ude
ranças partidárias.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, falo na condição de Vice-Uder
do PDC na Constituinte. Fiz parte do acordo de
lideranças que encaminhou esta solução. Mas,
no momento em que verificamos que nesta Co
missão há companheiros que discordam desta
posição, acreditamos ser dever da democracia
cristã assinalar que somos totalmente favoráveis
a um processo mais aberto. Acreditávamos que
havia um consenso. A Constituinte tem que ser
uma soma de idéias, embora de contrários. Por
tanto, Sr. Presidente, fica aqui a posição da demo
cracia cristã, favorável a que se reabra o processo,
a que se dê um prazo. Se alguns companheiros
quiserem apresentar chapa, que o façam. Que
se respire, desde o início, um ar de liberdade res
ponsável, que é o único caminho para que real
mente esta Comissão trabalhe dentro de um am
biente saudável. Sr. Presidente, da mesma forma
que reafirmamos nossa participação neste acor
do, firmamos nossa posição favorável a que se
reabra o prazo para que aqueles companheiros

que desejam apresentar outras chapas possam
fazê-lo. Só com este clima' de arejamento é que
poderemos ter realmente um concerto de idéias.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite)- Esclare
cendo a V.Ex', a Presidência não pode suspender
os trabalhos da sessão. A votação é por maioria
simples. Procederemos à votação com as cédulas
que aí estão. Se não houver quolUm regimental,
V. Ex' poderá então impugnar a própria eleição.

O SR. CONSmUINTE DNALDO SURUAGY
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE DNALDO SURUAGY
Deputado Furtado leite, V. Ex', que é decano
desta Casa, e vem escrevendo o seu nome como
um dos maiores defensores do Ceará e do Nor
deste brasileiro, não pode presidir uma sessão
em que o Norte e o Nordeste sejam alijados. V.
Ex', que tem uma responsabilidade perante a sua
região, não pode permitir que isso aconteça nesta
Casa. (Muito bem!). V. Ex', com a dignidade da
sua vida pública e com a responsabilidade que
tem como representante do Estado do Ceará, não
pode presidir este pleito, sob pena de amanhã
ter dificuldade de explicar ao povo do Nordeste
a posição que está assumindo neste instante. Fa
ço um apelo a V.Ex' para que suspenda a sessão.
Que os líderes e os companheiros que integram
esta Assembléia mantenham entendimentos, a
fim de que, através da maioria ou do consenso,
encontremos a melhor solução para esta Comis
são, que é a responsável pela distribuição de ri
quezas deste País.

O processo revolucionário concentrou rendas
nesta Nação. Aqui estamos lutando pelo processo
de democracia, que só se transformará em realí
dade se conseguirmos modificar o sistema tribu
tário brasileiro, porque V. Ex' bem sabe que o
maior arbítrio está na concentração de renda nes
te Pais. E V.Ex',com o nome que tem, não pode
aceitar o que foi posto para esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Furtado leite) - Vou
responder à questão de ordem do ilustre Senador
Constituinte. A Presidência esclarece que real
mente a defesa é justa e natural. Como nordestino,
sinto o mesmo problema e as mesmas dificul·
dades. Mas quero dizer a V. Ex'que o Presidente,
neste momento, está cumprindo uma missão pe
rante a Nação. Não estou cumprindo missão em
termos de Nordeste. Infelizmente, eu gostaria de
ter esta missão, mas estou aqui cumprindo o Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte, que
votei e que todos nós devemos respeitar. Portanto,
lamento, mas não posso suspender a sessão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, permite-me uma
questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Furtado leite) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ORLOS V/oS·
CONCElOS - Nobre Constituinte Furtado Leite,
ouvi os protestos que foram aqui assinalados a
respeito do processo eleitoral. Ouvi também o
pronunciamento feito pelo ex-Governador Dival
do Suruagy, e estou de acordo com S. Ex': esta

Comissão é a mais importante para a defesa dos
direitos dos Estados menos desenvohddos da Fe
deração brasileira. (Palmas.) Mas nâb vai nisso,
Sr. Presidente, nenhum clima de isolamento. Ao
contrário, considero o Presidente da Comissão,
indicado pelo acordo de Lideranças, como pessoa
altamente capacitada, haja vista o exercício que
teve tanto no Ministério da Fazenda quanto na
Receita Federal, que o colocou em contato direto
e diário com o sistema tributário nacional. Consi
dero também altamente qualificados os nomes
indicados para a Vice-Presidência pelo acordo de
lideranças, acordo -que respeito, acordo que ed
mito, porque acho que é através desse processo
de acordos de Uderanças que 'poderemos ter,
de fato, um bom trabalho desta Comissão, bem
como das demais Comissões Temáticas, da Co
missão de Sistematização, enãm, de toda a Cons
tituinte.

Mas quero lembrar a V.EX'" que há de ser feito
todo um trabalho na composição das subcomis
sões, porque, se há importância nos cargos de
Presidente, Vice-Presidente e Relator da Comis
são, mais importante ainda é o trabalho nas Sub
comissões, onde iremos analisar, estudar e rece
ber as propostas em primeira mão. E não é possí
vel, então, que seja firmado algum acordo de lide
ranças que retire o Nordeste da participação no
cargo de Relator, pelo menos da Subcomissão
de Tributos e Receitas e da Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira, porque toda a
região, sem nenhum sentimento de separatismo,
quer participar desse esforço. O que proponho
à Comissão é que todos nós, independentemente
de regiões, trabalhemos a partir de agora para
que o cargo de Relator da primeira e segunda
Subcomissões seja entregue à bancada nordes
tina, corno maneira de se estabelecer um diálogo
com esta Comissão Temática, cujo Relator, con
forme acordo de Líderanças, deverá ser o Prof.
José Serra, que é pessoa altamente qualificada
para exercer esse cargo. O que proponho, em
nome dos interesses do Brasil, é que agilizemos
os trabalhos desta Constituinte para a elaboração
da Constituição, em nome especificamente dos
interesses do Norte e Nordeste, aceitando esse
acordo das Lideranças, Oportunamente, nós, do
Norte e do Nordeste, poderemos nos reunir com
os Líderes partidários para definir,de maneira pre
cisa, que cabem ao Norte e Nordeste o cargo
de Relator nessas duas primeiras Subcomissões.
(Palmas.)

O SR. CONSmUINTE VlRGÍUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, tenho uma questão importante
ainda sobre o assunto anterior. Como seria apu
rada essa eleição? Por maioria simples ou maioria
absoluta? Já localizei,na página 16 do Regimento,
art. 21, cujo § 2° é muito claro: "As deliberações
das Comissões e Subcomissões exigirão maioria
absoluta de votos". Então, quanto a deliberações,
quanto à eleição das Mesas, o Regimento é omis
so, não diz se é por maioria simples ou absoluta.
Dessa forma, o entendimento é o seguinte: se
não houver 32 votos a favor de algum concor
rente, ele não poderá ser proclamado eleito. Isso
implicaria reabrir-se o processo de indicação de
candidatos e de discussão de propostas desses
candidatos para nova votação.

O SR. PRESIDENTE (Furtado leite) -A maté
ria que V. Ex' está comentando é de entendi-
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mente, não é regimental; o Regimento estabelece
votação por maioria simples. E o que realmente
determina o Regimento.

O SR.CONS1TfUlNTE MESSIASGÓiS -Peço
a paltlvra pela ordem, Deputado Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex< a palavra.

O SR. CONS1TfUlNTE MESSIAS GÓiS - De
sejo secundar as palavras ao Senador Divaldo
Suruagy, dizendo que o Norte e Nordeste brasi
leiro correm um grande perigo. Hojé já somos
os sustentadores da riqueza de São Paulo e de
uma parte do Sul do País, seja através de mão-de
obra, seja através de transferência de impostos,
e, agora, vamos entregar, por um acordo de lide
ranças, o comando da Comissão ao ex-Ministro
da Fazenda, pessoa acima de qualquer suspeita.
Mas o cargo mais importante é o de Relator. O
Deputado José Serra de nenhum modo é homem
suspeito. E embora o PMDBnão seja meu partido
- sou PFL - seria de bom alvitre que se entre
gasse a um Constituinte do PMDB do Nordeste,
que sente na came as deficiências e o tratamento
desigual que o Nordeste tem neste País. Que se
entregasse a um Senador ou a um Constituinte
qualquer do Nordeste, mesmo do PMDB,o cargo
de Relator-Geral da Comissão, para que em hipó
tese l~guma o Nordeste fosse prejudicado, por
que, (:850 contrário, vamos continuar - nordes
tinos que me ouvem - escravos dos interesses
maiores dos Estados mais fortes do Sul.

O SR PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Presi
dência esclarece que não está conduzindo os tra
balhos em termos dos nomes do Presidente e
dos Vice-Presidentes. APresidência está cumprin
do o seu dever, cumprindo o que está na mesa,
o que está no Regimento. Lamento contrariar os
roleqas, o que não é da minha formação. Mas,
infelizmente, o Presidente prosseguirá os traba
lhos.

O SoR. CONSTITUINTEJOÃO NATAL-Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr.
Presidente, pertenço à Região Centro-Oeste, que
foi preterida nos acordos feitos pelas lideranças,
mas não estou aqui para postular espaço maior
para minha região na Mesa Diretora dos trabalhos.
Devo, porém, confessar que lamentavelmente co
meçamos muito mal. V. Ex' foi infeliz em não
permitir que aqui se realizasse a prática demo
crátíca Tenho certeza de que as lideranças parti
dárias, quando avençaram a formação desta Me
sa, não estavam receosas e com medo da disputa.
Acho que todos aqui estão imbuídos da certeza
de que não podemos ter medo do voto e das
disputas. Por isso, Sr. Presidente, para que come
cernes bem, entendo que V. Ex', em virtude de
ainda não terem sido abertas as umas, em virtude
de não ter sido proclamado o resultado de um
voto sequer, pode reconsiderar o sistema de vota
ção adotado, permitido que democraticamente
seja reaberto o prazo, vez que estamos dentro
das 24 horas que o Regimento Interno estabelece
para que se procedam às eleições e para que
os companheiros que porventura queiram pos
tuaIr o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente

possam apresentar as chapas e democraticamen
te disputar com esta, que é resultante do acordo
de lideranças.

Não podemos começar mal, Sr. Presidente.
Sou pela manutenção do acordo das lideranças.
Vou votar e vou trabalhar por ele, mas não quero,
de forma alguma, num procedimento arbitrário,
impedir que os companheiros que divirjam do
meu ponto de vista tenham a oportunidade de
esposá-los e de lutar por eles nesta Comissão.
Por isso, acho que V. Ex', que temporariamente
ocupa esta posição, independente de ser do Nor
deste, do Centro-Oeste ou de qualquer região des
te País, mas como um Constituinte que está aqui
com a responsabilidade maior de gerir os destinos
de uma das mais importantes Comissões que
integram as nove Comissões da Assembléia Na
cional Constituinte, deve, Sr. Presidente, começar
bem, para que tenhamos raízes fortes fincadas
no chão da democracia, assegurando a partici
pação para todos que queiram disputar.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite)-A Presi
dência, fazendo uma revisão e análise no Regi
mento Interno da Comissão, do novo Regimento,
encontrou num dispositivo que a votação também
pode ser apurada por maioria absoluta. Portanto,
está atendido o pedido dos que levantaram a
questão de ordem. O resultado da apuração será
feito por maioria absoluta.

O SR. CONS1TfUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONS1TfUINTE MUSSADEMES - Es
tamos aqui, hoje, para eleger o Presidente da Co
missão do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças. O constituinte que resultar eleito para a
Presidência desta Comissão deverá escolher e de
signar, ele próprio, o Relator. Por força de um
acordo de lideranças já realizado - e nem todos
sabiam disso -, deverá ser eleito Presidente da
Comissão o Deputado Francisco Dornelles, que
designará, em seguida, como Relator, o Deputado
José Serra. Todavia, há outro problema que, no
meu entender, está exatamente nas Subcomis
sões. Na Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas, a que pertencerei por
indicação do meu partido, o PFL, a Presidência
estaria destinada ao Deputado Benito Gama, da
Bahia, e o lugar de Relator ao nobre companheiro
Irajá Rodrigues, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Isto significa dizer que, a vingar esse acordo de
lideranças, o Nordeste não terá representante nes
sa Comissão, sem dúvida alguma é a mais impor
tante para aquela região: a Comissão de Sistema
tização. Com efeito, para a Comissão de Sistema
tização irão Presidente, o Relator da Comissão
e apenas o Relator da Subcomissão. Esta é a
razão, no meu entender - e não posso falar pelos
outros, uma vez que pertenço ao PFL -, pela
qual os parlamentares do Nordeste estão insatis
feitos e não podem concordar com esse acordo,
pelo qual, numa Comissão desse porte, ou seja,
a de Sistematização, o Nordeste seja completa
mente alijado das decisões, ao finalda elaboração
da Carta.

Penso, entretanto, que a discussão deve ser
feita não neste plenário, mas no âmbito do próprio

PMDB, pois foi assim que se resolveu no partido
majoritário. Éum assunto a ser decidido não aqui,
mas no âmbito interno do PMDB,porque lhe cabe
a indicação das lideranças. Todavia, acho que,
secundando também o pronunciamento do Se
nador Divalgo Suruagy e de outros constituintes
que aqui já se manifestaram, deve-se suspender
a sessão, uma vez que V.Ex' sequer deu oportu
nidade de se conhecer os nomes dos candidatos
antes que se iniciasse a votação. Essa atitude não
constituirá, em absoluto, fraqueza ou recuo de
V.Ex' Julgo que deve anular os votos já colocados
na uma, para que os partidos se articulem e façam
uma nova reunião, a fim de que esse problema,
que tanta insatisfação está causando também
dentro do partido majoritário, possa ser resolvido.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (FurtadoLeite) - Respon
dendo a V. Ex', a Presidência esclarece que a
eleição, hoje, é apenas para Presidente e Vice-Pre
sidente. Existe um tempo bem elástico para que
seja discutido dentro dos partidos o plano das
Subcomissões e da escolha do Relator. Essa de
signação deve ser feita amanhã. Há tempo sufi
ciente para se discutir essa matéria. Gostaria, en
tão, de continuar a votação.

O SR. CONSTITUINTE CARREL VPIRANGA
BENEVIDES - Proponho que as bancadas do
Norte e Nordeste, nesta primeira votação, quando
o PMDB não vai atingir o quOl1lm exigido pelo
Regimento, com todo o respeito aos trabalhos
da Presidência, retirem-se do plenário. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Desejo
dizer que é um direito regimental a obstrução
da votação. Esclareço porém a V. Ex' que a Co
missão tem Suplentes e resta verificar se estarão
também com o mesmo propósito de V. Ex' A
Presidência chama normalmente os Deputados
e os Suplentes. A Presidência continua a cha
mada

O SR. CONSTITUINTEJOÃO NATAL - Peço
a palavra, para uma questáo de ordem, sobre
o despacho terminativo exarado por V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Quero
esclarecer um detalhe: a eleição não pode ser
prorrogada, porque o prazo é fatal.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr.
Presidente, entendo que, segundo a disposição
regimental, V. Ex' está decidindo em desacordo
com o que está previsto. É fácil de se perceber.
Se V. Ex' manusear o Regimento Interno da Casa
e atender para o que está disposto no art. 2°,
§ 2°, incisos X, Xl e XlI, verá que o Regimento
Interno estabelece a exigência de maioria absoluta
de votos para os candidatos, quando existe mais
de um concorrente. O inciso Xl diz o seguinte:

..."realização de segundo escrutínio com
os dois mais votados.....

Como ter dois mais votados, se só existe um
candidato? Sr. Presidente, inexistindo duas candi
daturas, mas uma só, a decisão é remetida para
o inciso XII, que estabelece maioria simples. Se
não, ficariamos, aqui, com uma candidatura, repe
tindo votações, não alcançando a maioria abso
luta e não chegando a resultado algum. Sr. Presi
dente, V. Ex" deve reconsiderar o seu despacho
e reabrir o prazo para inscrição de candidatura,
a fim de que possamos, democraticamente, realí-
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zar a eleição. A persistir o despacho de V. Ex",
preservando o sistema de votação, o resultado
será aferido sob o regime de maioria simples.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- APresi
dência comunica aos nobres colegas que hoje
é o último dia permitido para a realização desta
votação. É prazo fatal. Não posso suspender a
sessão. Corre-se o perigo de outras questões de
ordem, que poderão levar a não existirComissão
tão importante para todo o Brasil.Peço a colabo
ração dos Srs. Constituintes para a realização da
eleição, mesmo porque a Presidência não está
preocupada em favorecer Nordeste, Sul ou Su
deste, mas apenas em cumprir o Regimento. Te
nho que proceder aos trabalhos, até que as lide
ranças se componham com os seus próprios par
tidos para trazer aqui outra solução. Aúnica coisa
que posso esperar é que uma comissão possa
conversar com os partidos e trazer outra decisão,
que a Presidência acatará, sem restrições.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Pergunto a V. Ex" sobre a possibilidade de apare
cer mais de um nome para a Presidência. O se
gundo nome será também considerado?

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - É o
que já devia ter sido feito antes desta discussão:
apresentação de nomes para a Presidência colo
car em votação. Um segundo nome será conside
rado em votação, nobre Constituinte. V. Ex" tem
a livre escolha do seu candidato.

A Presidência recebe as chapas. A verdade é
que só há uma chapa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, estou entendendo
que V. Ex" vai continuar o processo de votação,
permitindo que sejam apresentadas outras cha
pas. Não é isto?

O SR.PRESIDENTE(Furtado Leite)- Eu, pro
priamente, não posso suspender a sessão. Quero
continuar votando, trabalhando, discutindo, mas
não tenho como, regimentalmente, suspender a
sessão,

O SR. CONsmUlNTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Considero correta a decisão de
V. Ex"

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)-A Presi
dência fica aguardando. Se alguma chapa der
entrada na Mesa, será levada em consideração.
Há inclusive, cédulas, em branco, onde o Parla
mentar poderá indicar o seu candidato.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, considero correta
a decisão de V. Ex', porque tem todo o amparo
regimental e outra não poderia ser. Desejo, po
rém, fazer um apelo, principalmente aos nossos
companheiros do Norte e do Nordeste, que colo
caram objeções à escolha de Relatores fora da
quelas Regiões. Apelo no sentido de que seja res
peitado o acordo de lideranças e que todos com
pareçam à votação, para que a Comissão seja
constituída - o que tem que ser feito hoje. Que
se reúnam os membros da Comissão, oriundos
do Norte e Nordeste, para, ainda esta tarde, entra
rem em entendimento com as lideranças dos di
versos partidos, no sentido de reivindicar os car
gos de Relator da primeira e da segunda Subco
missões para parlamentares daquelas regiões.

Portanto, meu apelo - e o dirijoprincipalmente
àqueles que aqui fizerampronunciamentos, den
tre os quais o ex-Governador Divaldo Suruagy
- é no sentido de que todos participemos do
processo de instalação desta Comissão e acate
mos o acordo de lideranças. Em seguida, que
estejam reunidas as bancadas do Norte e Nor
deste para exigirem dos Srs. Lideres partidários
o respeito a essas duas regiões e os cargos de
Relator da primeira e da segunda Subcomissões
desta Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente sugiro a V. Ex" que dê um esclareci
mento ao Plenário. Na cabine, há cédulas em
branco. Aquele que quiser votar em outro candi
dato que o faça.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- A Presi
dência acata a sugestão de V. Ex" sem qualquer
impedimento. Já os fiz ciente disso.

O SR.CONSmUlNTE DARCY DEITOS-Mas
é bom que V. Ex"dê esse esclarecimento, porque
o Plenário, até agora, ainda não entendeu que
não haveria a necessidade de apresentar chapas.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Não
há outro nome aqui para entrar na votação. Mas
isso pode ser feito até de forma manual: escrever
o nome do candidato e colocar na uma. A Presi
dência aceita e apurará a votação.

Continua o processo da votação.

(Chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Estes
são os Constituintes titulares que pertencem à
Comissão.

A Presidência convoca os Srs. Suplentes para
assinarem o livrode presença, a fim de dar prosse
guimento à votação. (Pausa.)

A Presidência está aguardando o compareci
mento dos Srs. Suplentes para assinar o livro de
presença, que se encontra aqui a minha esquerda,
onde poderão apor suas assinaturas. (Pausa)

A Presidência convida os Srs. Suplentes a assi
narem o livro, para dar prosseguimento à votação.
(Pausa.)

(Chamada para votação.)

O SR.CONSmUINTE DIVALDO SURUAGY
Srs, Constituintes, gostaria de fazer uma decla
ração de voto, para deixar bem claro que nós,
que integramos as representações do Norte e do
Nordeste, em momento algum fazemos a menor
objeção à capacidade, ao talento, à estatura moral,
ao espirito público dos Constituintes Francisco
Dornelles e José Serra. São dois homens que
dignificam a inteligência e as culturas brasileiras.
Os outros candidatos que surgiram não tiveram
preocupação de disputa nem de luta. Houve preo
cupação de assinalar um protesto de duas regiões
que ao longo de toda a história deste País foram
relegadas a plano secundário, marginalizadas do
processo tributário. Não podemos, assim, concor
dar com essa votação, porque se assim agísse
mos não teríamos condições pessoais de voltar
ao nosso Estado e explicar aos nossos eleitores
a posição que teríamos tomado. Como homens
do Nordeste e do Norte não poderíamos concor
dar com o critério aqui adotado nesta votação,
que não nos permitiu qualquer condição para o
diálogo, nem qualquer tentativa de articular uma
composição. Daí o nosso protesto, que ficará la-

vrado em ata. Que em momento algum os Depu
tados Francisco Dornelles e José Serra recebam
essa minha atitude como rejeição aos seus no
mes. Não são as pessoas de S. Ex- que estão
em jogo. Temos grande respeito e admiração por
S. Ex'" Trata-se de um protexto do Norte e do
Nordeste, pois não poderíamos concordar com
o alijamento dessas duas regiões, que durante
todo o desenrolar de nossa história têm sido rele
gadas a um plano secundário. Dai o nosso pro
testo, daí a nossa declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Cons
tará da Ata o protesto de V. Ex-

Com a palavra o Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSmUlNTE CIDSABÓIA DE CAR
VALHO-Sr. Presidente, sou do Estado do Ceará.
Vim aqui declarar o meu voto. Durante a campa
nha eleitoral pregamos a defesa do Nordeste.
Chegando à Assembléia Nacional Constituinte ve
mos que nossa atividade sofre uma verdadeira
castração; que há tratamento diferenciado entre
o Sul e as regiões menos desenvolvidas. Votei
em branco. Venho dizer a meus pares que, em
que pese ao respeito que devoto aos nomes que
serão escolhidos nesta eleição, duvidamos da
sensibilidade daAssembléia Nacional Constituin
te, pelos rumos que ela está tomando, rumos
perigosos, rumos suicidas, neste momento de
grandes dificuldades para o País. Nós estamos
pondo, aqui, com a decisão que acabou de ser
tomada, uma pedra angular na afrrrnação da atual
crise, que concorrerá para o conflito entre as re
giões, para que a Nação não se entenda, para
que haja mais diferenças, para que não haja pu
dor, a fim de que não haja uma compreensão
respeitosa para com o nosso povo e a nossa gen
te.

Por tudo isto declaro o meu voto, registrando
aqui o meu respeito ao Deputado Francisco Dor
nelles e ao Deputado José Serra, ilustres compa
nheiros. Registro essa moção de respeito aos dois
companheiros, com muito prazer, mas deixo con
signado o meu'protesto, porque nós estamos che
gando aqui, e já encontrando tudo resolvido, tudo
antecipadamente resolvido, ab initio encontra
mos já tudo selecionado. É como se fôssemos
cameiros castrados e devêssemos somente ba
lançar a cabeça, ou como se fôssemos pessoas
sem expressão, que devêssemos aqui meramente
dizer amém.

O Ceará protesta diante disso. Protesta pela
formação das próprias comissões, protesta pelo
sistema de camaradagem que se fez entre os par
tidos, sem um critério ético, ou melhor, sem qual
quer critério para as escolhas que aqui se estão
fazendo.

Sr. Presidente, tudo ocorreu de tal modo que
o fato de se pertencer a uma Comissão, na condi
ção de representante do Norte ou do Nordeste,
passe a ser um desdouro, pois, amanhã, retoma
remos à nossa terra sem termos o que dizer,por
que aqui fomos absolutamente impotentes, por
que aqui ficamos absolutamente sem possibili
dades constituintes, previamente castrados, para
acomodar os interesses da região Sul.

Isso é o que nós, agora, registramos. Este é
o nosso protesto e, mais do que um protesto,
é um grito de dor da nossa região. Prefiro abdicar
da condição de integrante desta Comissão a ter
de concordar com os pontos de vista que determi-
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nararn, aqui, a escolha do Presidente, do Vice-Pre
sidente e dos Relatores. Todos já estão escolhidos.
Vamos agora compilar esses pontos de vista, que
já são vitoriosos. Aqueles que trazem idéias dife
rentes, aqueles que têm compromissos nos pa
lanquesserão aqui o quê? Serão meros figurantes,
sem ,3 menor expressão e sem a menor impor
tência dentro de um sistema de composição que
aqui se consagrou. Lutarei dentro do meu partido,
que tornou atitudes que também a mim não com
prezem, nem me parecem democráticas. Refiro
me às atitudes adotadas até aqui. São atitudes
muito mais parecidas com as dos períodos de
exceção do que com as que se adotam nos perío
dos de democratização e de abertura. Por prudên
cia não poderíamos, nunca, consagrar essa elei
ção a despeito de estarmos diante de um prazo
fatal. Fizéssemos essa reunião um pouco antes
da meia-noite, mas que houvesse tempo de se
conversar, de se dialogar, de se dizer alguma coi
sa, de se protestar. Essa consumação do rolo
compressor sobre o Nordeste, mais do que a nos
sa sensibilidade, fere a nossa dignidade. Fica aqui
consíqnado o meu protesto. Comunicarei ao meu
partido a minha renúncia à condição de integrante
desta Comissão, dependendo da marcha dos
acontecimentos. Não vamos concordar com o
que vai acontecer nesta Comissão, talvez a mais
importante da Assembléia Nacional Constituinte.
Não podemos nos amolar às idéias que aqui pre
valecem. Mesmo que trouxessem para cá os
maiores sábios, os maiores constitucionalistas, os
maiores economistas, os maiores financistas, o
Nord\~ste ainda teria o direito de, na sua igno
rêncía, gritar a sua dor e O seu protesto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- A Presi
dência ouviu, com toda atenção, as palavras do
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Como cearense,
devo declarar a S. Ex' que comungo com suas
idéias. Infelizmente,Sr. Senador, a minha posição
aqui é a de advogado do diabo. Não posso mudar
a minha posição. Cumpro o Regimento religiosa
mente. Tem a palavra V. Ex"Apenas peço para
resumir a intervenção, dado o adiantado da hora.

O SR. CONsmUINTE MESSIAS GÓIS - Srs.
Constituintes, assumi nos palanques, em Sergipe,
uma posição de defesa da minha região. Sinto
na pele, na carne, ao ler as páginas da História,
através da nossa cultura, que o Nordeste, durante
toda a sua existência, fõi relegado a segundo pla
no. (I Nordeste é o primo pobre desta Nação
e, agora é um aliado nd sofrimento ao Norte do
País. Eu queria reafirmar a consideração que dis
penso aos companheiros Francisco Domelles e
José Serra. Contra S. Ex" não tenho nada; antes,
pelo contrário, admiro-os como grandes homens
públicos, mas, já que a escolha de seus nomes
é um fato consumado, já que é um acordo de
lideranças, faço um apelo a S. Ex"s no sentido
de que vejam o Nordeste, não como inimigo, mas
come um companheiro construtor da grandeza
deste País; que vejam o Nordeste como uma parte
do Brasil que precisa acompanhar o progresso
da Nelção. Enquanto tivermos um Nordeste sub
desenvolvido, enquanto tivermos um Nordeste de
analféibetos, enquanto tivermos um Nordeste de
pedintes, nunca teremos o progresso no País. Se
remos sempre um Brasil doente, um Brasil com
gangrena, porque uma parte de seu corpo 
o NOI!'deste e o Norte - estará doente. Assim,
faço um apelo ao companheiro José Serra, que

certamente será indicado Relator por acordo de
lideranças, que se coloque acima de seu Estado,
que se coloque como brasileiro - e S. Ex' tem
dimensão para tanto - e veja, não um Brasil
sulista ou um Brasil paulista. Veja S. Ex' o Brasil
como um todo, um Brasil que nasceu no Nor
deste, onde as caravelas de Cabral chegaram para
dizer que estava ali o futuro deste País. Peço-lhe
que em momento algum coloque o Nordeste co
mo se estivesse ocupando posição secundária.
Seja, companheiro José Serra, conosco, nordes
tinos e nortistas, também um brasileiro, lutando
para que o Brasil não seja um País doente, para
que o Brasil não seja um País aleijado, para que
o Brasil seja também um País do qual faça parte
o Nordeste.

O SR.PRESIDENTE(Furtado Leite)-APresi
dência autoriza os escrutinadores a iniciarem a
apuração.

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, uma declaração de voto, por
favor.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Pediria
a V.Ex" que fosse breve em seu pronunciamento.
Já iniciamos a apuração.

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Pois, não. Sr. Presidente, serei breve. Srs. Cons
tituintes, desejo aqui consignar, a exemplo dos
companheiros Constituintes que antecederam ao
meu protesto pelo encaminhamento que hoje se
deu à eleição de Presidente e Vice-Presidente des
ta Comissão. Imaginávamos que essas situações
já haviam sido sepultadas desde a eleição do nos
so Líder, o Senador Mário Covas, como represen
tante da bancada do PMDB na Constituinte. Foi
uma eleição memorável, que bem caracterizou
a ilegitimidade dos acordos de cúpula. Imaginá
vamos que esse tipo de situação também já havia
sido sepultado na medida em que a Assembléia
Nacional Constituinte, por sua maioria e pela ma
nifestação democrática de seus membros, elegeu,
recentemente, a Mesa Diretora dos trabalhos da
Assembléia. Entretanto, Sr. Presidente, o que se
vê é essa situação se repetir e, desta feita, a ilegiti
midade do acordo de cúpulas se voltar contra
as regiões mais pobres do País - o Norte, o
Nordeste e o Centro-Oeste. É a volta dessa ilegiti
midade, esmagando, nesta Comissão, o encami
nhamento das legítimas reivindicações do povo
sofrido daqueles regiões. E isso não poderia acon
tecer aqui sem que os verdadeiros nordestinos
Constituintes, aqui trazidos pelo voto do povo,
deixassem de consignar, alto e bom som, o seu
protesto. Neste instante, quando se marginalizam
o Nordeste e o Norte, desta forma não perdem
por esperar, pois estarão, sobretudo, marginali
zando o Brasil, marginalizando o caminho tran
qüilo que todos nós queremos para a nossa Pátria.
Amarpínahzaçâo do Nordeste significa a margina
lização de mais de 30 milhões de brasileiros. A
marginalização do Norte e do Centro-Oeste, de
outro tanto de compatriotas. Portanto, não se ilu
dam aqueles que pensam poder, através de um
acordo de cúpulas ilegítimo,afastar essas regiões,
o seu povo, do encaminhamento dos seus proble
mas das lutas que vêm, efetivamente, oferecer
um bem-estar melhor para suas populações. Re
gistro, portanto, Sr. Presidente, o meu mais vee
mente protesto.

O SR.PRESIDENTE(Furtado Leite)-Autorizo
a Sra. Secretária a registrar o protesto em ata.

O SR. CONSmGlNTE LEZIOSATHLER - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma declaração
de voto.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Faço
um apelo a V.Ex"no sentido de que seja rápido,
para que possamos dar início à apuração.

O SR. CONSTlTGlNTE LEZIO SATHLER
Prometo ser rápido. Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de também registrar o protesto como De
putado Constituinte do Espírito Santo, um Estado
sofrido, pertencente à região Sudeste, ao lado de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Espí
rito Santo deixa, portanto, registrado, aqui, o seu
protesto, através da palavra deste seu represen
tante Junto ao meu protesto, deixo registrada
a minha preocupação com esta fase embrionária
dos nossos trabalhos, com a gênese do processo
dos trabalhos desta Comissão. Quando uma
Constituinte é convocada sob os auspícios do po
vo, como manifestação do desejo da Nação brasi
leira de participar deste processo, inclusive implí
cita em nosso Regimento, existe a possibilidade
de participação popular, convocando-se os seg
mentos organizados da nossa sociedade, para
que participem destes trabalhos. Entretanto, nesta
Comissão, no seu primeiro dia de trabalho, não
foi dada sequer a oportunidade aos seus mem
bros de discutir e de encaminhar esses processos
de eleição.

Portanto, Sr. Presidente, de forma transparente,
aqui presenciada pela imprensa, deixo registrado
o meu veemente protesto contra a maneira como
foi conduzido o primeiro ato desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Vamos
iniciar a apuração. Antes a Presidência informa
aos Srs. Constituintes que houve 59 votantes. Va
mos, então, proceder à apuração.

(Procede-se à apuração)

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)-A Presi
dência vai proclamar o resultado da apuração na
seguinte ordem: para Presidente: Francisco Dor
nelles, 46 votos; para Primeiro-Vice-Presidente,
Osmundo Rebouças, 46 votos; para Segundo
Vice-Presidente, IvoVanderlinde,45 votos. Divaldo
Suruagy também foi votado para Presidente, com
6 votos; Furtado Leite, 1 voto - mas não fui
eu quem votou em mim. Para Primeiro-Vice-Pre
sidente, Cid Sabóia de Carvalho, 7 votos; para
Segundo-Vice-Presidente, Carlos De Carlí, 6 vo
tos. A Presidência, terminando a comunicação
da apuração, convida o Sr. Constituinte Francisco
Domelles para assumir a Presidência, bem assim
como os dois Vice-Presidentes eleitos.

Este Presidente, neste momento, encerra sua
missão, um pouco dolorida, certo de que cumpriu
o seu dever. Peço desculpas aos colegas por tudo
aquilo que não foi possível atender, porque acima
de tudo isso está no Regimento. Muito obrigado
a todos. (Palmas.)

(O Sr. Constituinte Francisco Domelles as
sume a Presidência.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles) 
Como Presidente da Comissão eu convidaria os
Constituintes Osmundo Rebouças e Ivo Vander
linde para compor a Mesa.
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Srs, Constituintes, é uma honra muito grande
para mim ter sido escolhido,pelos representantes
das forças políticas aqui presentes, para Presi
dente da Comissão do Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças. Na condição de Presidente
desta Comissão farei tudo o que estiver ao meu
alcance para que os seus trabalhos sejam condu
zidos naquele mesmo clima de conciliação, de
concórdia e de entendimento que levaram, em
1984, à formação da Aliança Democrática, que
permitiu a eleição de Tancredo Neves e de José
Sarney, e que criou a Nova República. Entendo
que os trabalhos desta Comissão têm de ser con
duzidos dentro de um clima de entendimento,
com o mais profundo diálogo, com um grande
debate, com o maior consenso possível na toma
da das decisões, para que possamos ter uma Car
ta de grande legítimidade,coerente com o estágio
de desenvolvimento do País e com os anseios
da sociedade brasileira.Pretendo conduzir 05 tra
balhos desta Comissão de uma forma democrá
tica, aberta, para que cada Constituintepossa tra
zer a sua colaboração, para que cada Constituinte
possa ter uma passagem e uma atuação muito
marcante, para que todos nós possamos fazer
um trabalho que atenda a todas as regiões do
nda a todos 05 segmentos da sociedade, ou seja,
uma Carta constitucional compatível com todos
aqueles ideais que mobilizaramem 1985 a socie
dade brasileira,para criara NovaRepública.Agra
deço a confiança que em mim foi depositada
e prometo que farei todo o esforço possívelpara
honrar essa confiança. Muitoobrigado a V. EX'

Na condição de Presidente da Comissão do
Sistema Tributário,Orçamento e Finanças desig
no Relator da Comissão o ilustre Deputado José
Serra, a quem dou a palavra.

O SR.RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente,
meus colegas desta Comissão, eu queria, em pri
meiro lugar, agradecer a indicação que foi feita
pelo Presidente da nossa Comissão, o Deputado
Francisco Dornelles, da mesma maneira que
agradeci a indicação feita pelo meu partido, o
PMDB, para que eu fosse Relatordesta Comissão.
Quero dizer que no dia de ontem, não obstante
o fato de que o cargo de relator não fosse um
cargo eleito pela Comissão; mas escolhido sob
forma de indicação da Presidência,conversei com
a maioria dos meus colegas Constituintes do
PMDB - os que pude encontrar no dia de ontem,
aproximadamente 70, 80% dos integrantes desta
Comissão e ouvi, de todos, palavras de apoio,
palavras de confiança que só fazem agora redo
brar a minha responsabilidade como Relatordesta
Comissão. Quero dizer que, como todos sabem,
sou Deputado por São Paulo.Obtive160 milvotos
no Estado de São Paulo, meu Estado de origem,
onde nasci, onde comecei a minha vida política,
onde comecei minha formação profissional.Mas
em toda a minha vidapública - e muitos lembra
rão disso, porque estiveram comigo no passado,
inclusive em lutas estudantis - o meu norte, a
minha orientação, a minha preocupação sempre
foi o Brasil.(Palmas.) Este é um problema muito
importante numa Comissão como esta. Creio, de
acordo com o programa do nosso partido, o
PMDB, que deveremos dar ao Brasil um sistema
tributário melhor que o atual. Para tanto as dire
trizesfundamentais são as seguintes: em primeiro
lugar, maior justiça social na repartição da carga
tributária,que hoje cai desproporcionalmente so-

bre as classes trabalhadoras, sob a forma de im
postos diretos, e sobre a classe média, no que
se refere ao imposto direto,ao Imposto de Renda.
Em segundo lugar, adequar o nosso sistema tri
butário às necessidades do nosso desenvolvimen
to, do crescimento econômico, da geração de
empregos e do maior bem-estar do conjunto da
pupulação. Em terceiro lugar, atenuar as desigual
dades regionais no Brasil.Esta é uma obrigação
que falá com que a nossa comissão tenha de
montar um sistema tributário que sirva a uma
diminuição das desigualdades de desenvolvimen
to do nosso País.Entendidas essas desigualdades
como as hoje existentes, entre o Norte, o Nor
deste, o Centro-Sul, o Sul e o Centro-Oeste. É
nesse trabalho qu precisaremos nos concentrar.
Não se trata de resolver os problemas tributários
através do conflito regional, do conflito entre re
giões. Estou convencido, como acredito estejam
os demais integrantes desta Comissão e o nosso
Presidente Francisco Dornelles,pessoa de grande
experiência na área tributária, que poderemos
equacionar o sistema tributário brasileiro de ma
neira a atender melhor à sociedade, ao desenvol
vimento do País e às regiões sem que isto passe
por um conflito regional, o qual não levará senão
a um enfraquecimento da nossa própria neces
sidade de desenvolvimento. Temos de oferecer
através da simplificação, da descentralização e
da maior justiça tributária, o que o nosso País
precisa. Eu lembraria que um dado calculado para
alguns anos atrás, mas que certamente deve ter
validade hoje, mostrava que quem ganhava um
salário mínimo pagava como imposto 1/3 do seu
salário,e quem ganhava 100 salários míninos não
pagava mais do que 15% do seu rendimento.
Esta é uma injustiça flagrante que temos de pro
curar corrigirno nosso País.

Estas são as diretrizes do meu partido, do
PMDB, e que procurarei trazer aqui, naturalmente
expressando as posições, os sentimentos e as
propostas do conjunto desta Comissão, que se
estende também para o problema orçamentário.
Nós temos mudanças muito importantes a fazer
no Brasilno que se refere à questão orçamentária,
do ponto de vista da transparência dos orçamen
tos, do ponto de vistada participação responsável
do Legislativo na elaboração dos orçamentos
(palmas), inclusiveaqueles orçamentos que hoje
não passam pelo Congresso, o das empresas es
tatais, o monetário, de crédito e tudo mais.

Temos de melhorar os mecanismos de fiscali
zação da sociedade em relação ao poder público
no Brasil.Esses mecanismos não funcionam hoje
de maneira adequada. Temos a responsabilidade
de entregar ao País uma proposta no sentido de
que a população possa controlar melhor o poder
público na execução dos seus programas de Go
verno. E, finalmente, temos a responsabilidade
também de reexaminar, dentro de uma das sub
comissões, todo o funcionamento do nosso siste
ma financeiro,uma tarefa também de grande res
ponsabilidade. Quero dizer que estarei presente
não como participante, segundo o Regimento da
Constituinte,que fixaque o Presidente, o Vice-Pre
sidente e o Relator da Comissão não são mem
bros integrantes das subcomissões. Mas estare
mos presentes, acompanhando o trabalho e, mais
do que isso, conversando com cada um, ouvindo
idéias de cada um e trazendo todas as pessoas
da sociedade para que possam dar uma contri
buição para a nossa Comissão.

Muito obrigado pela escolha de meu nome.
Espero realmente corresponder à expectativa do
Presidente, que me distinguiuao me escolher co
mo Relator. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)
Dou a palavra ao Primeiro-Vice-Presidente, Depu
tado Osmundo Rebouças.

O SR. CONSTITUINTE ..)SMUNDO REBOU
ÇAS- Sr. Presidente, gestaria, inicialmente, de
me apresentar aos nobres Constituintes. Sou do
PMDB do Ceará. A minha formação é na área
tributária,desde professor da Universidadede São
Paulo até formação nos Estados Unidos, onde
obtive doutoramentc e PhD nessa área, apresen
tação de trabalhos e'c. Quero dizeraos meus pa
res que não pedi pura ser candidato. Fui convi
dado para me canclidatar, hoje de manhã, pela
liderança do Partída Gostaria de esclarecer que
a minha posição é essencialmente de justiça, não
somente fiscal, no sentido social, mas também
no sentido espacial e regional. Há 20 anos traba
lho na área regional e também na área tributária
regional, sob esses dois aspectos.

Acho que esta é a Comissão da Constituinte
que rnaís tem a ver com a distribuiçãode recursos
públicos entre as regiões. Nós sabemos que as
grandes lutas para a redução das injustiças fiscais
e orçamentárias se relacionam a assuntos que
agora são objetos desta Comissão. Então, acre
dito que a região Nordeste e a região Norte, talvez
as mais sacrificadas pela política econômica na
cional, têm de ter participação nesta Comissão.

Já conheço muito bem a formação do ilustre
Deputado Francisco Domelles. Ele tem um notá
vel senso de justiça. Nós temos de salientar que
foi na sua gestão que os fundos de participação
recuperaram o que tinham perdido em 1967.
Também conhecemos o grau de justiça social
do Sr. ConstituinteJosé Serra. Mas é preciso real
çar que a região Nqrdeste precisa também ter
alguém que seja membro desta Comissão, dentre
aqueles 5 que irão para a Comissão de Sistema
tização: o Presidente, o Relator da Comissão e
os 3 Relatoresdas Subcomissões. Desses 5 mem
bros até agora não temos indicação de que algum
seja do Nordeste. Acho que é preciso, amanhã,
conversarmos sobre este assunto com o Líder
do PMDB, Mário Covas, que tem maior espaço
de negociação. Acho que o Nordeste deve ter
posições de Relator de Subcomissão, entre os
que vão para a Comissão de Sistematização. Es
tou disposto a ajudar nessas negociações e, se
for preciso, entregar a posição de Vice-Presidente
da Comissão. Estou inteiramente às ordens, ama
nhã, para fazer essa negociação. Mas o Nordeste
não pode deixar de ter um dos 5 - eu diria 2
dos 5 - que vão para a Comissão de Sistema
tização. Devo dizer que o Vice-Presidente da Co
missão não vai para a Comissão de Sistemati
zação. Então, terminado o trabalho da Comissão,
desaparece o Vice-Presidentelá na Comissão de
Sistematização. É preciso que o Nordeste tenha
representação entre os 5 que vão subir para a
Comissão de Sistematização.Acreditoque as pes
soas merecem toda a nossa confiança. Aquestão
regional, inevitavelmente, vai surgir durante todo
este ano de discussão do assunto, principalmente
na parte tributária e na parte orçamentária. Se
nós não lutarmos por uma justiça distributiva re
gional nessa Comissão, as outras Comissões não
vão resolvero problema. E é por isto que devemos
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salientarque amanhã vaiser um diade séria nego
cíação, para garantir às regiões pobres represen
tação nos cargos de Relatoresdas Subcomissões.
Agradeço a todos e acho que vamos ter um bom
trabalho neste ano de 1987. Muitoobrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Srs. Constituintes, os membros das Subcomis
sões 'Serão escolhidos ainda hoje, através de en
tendimentos com as Lideranças e com os pró
prios Constituintes.As eleições serão amanhã, às
14 horas, nas salas próprias de cada Comissão.
As Subcomissões são as seguintes:Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição de Recei
tas: Subcomissão do Orçamento e Fiscalização
Financeira;Subcomissão do Sistema Financeiro.
Amanhã, às 14 horas, essas Subcomissões esta
rão reunidas, E, até este momento, acredito que
as Lideranças dos partidos e os membros da Co
missão encontrarão fórmulas de conciliaçãopara
que todos os cargos sejam preenchidos dentro
do entendimento geral. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente, às 16 horas, encerrou
a reunião, cujo teor será publicado na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Maria Júlia Rabello
de Moura, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

CO,MISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

Jlta da Segunda Reunião Ordinária
realizada em 13 de abril de 1987

!v:Js, treze dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, ás nove horas e trinta
e oove minutos, na Sala da Comissão de Finan
ças, Anexo11, Senado Federal, reuniu-se a Comis
são da ordem Econômica, sob a Presidência do
Senhor Constituinte José Lins, com a presença
dos seguintes Constituintes:Dirceu Cameiro, Ex
pediu) Júnior, Gidel Dantas, Ivo Mainardi, Jorge
Vianna, Luis Roberto Ponte, Nyder Barbosa, Gil
César, RaquelCapiberibe,Severo Gomes, Vicente
B09o,AlyssonPaulinelli, AssisCanuto,Edison Lo
bâo, .Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José Uns,
Manoel Castro, Raquel Cândido, Myriam Portella,
Virgílio Gallassi, Amaury Müller, Luiz Salomão,
Fernando Santana, Beth Azize, Denisar Ameiro,
Luiz Alberto Rodrigues, Mauro Miranda, Nelton
Friedrich,Ruy Nedel,Eraldo Tinoco, Jesus Tajra,
DarcyPozzae Joaquim Bevilácqua.Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente solicitou
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior
que, logo após, foi dada como aprovada. O Se
nhor Presidenteesclareceu que a sessão destina
va-se à análise das normas regimentais da Comis
são e Subcomissões e, compatibilizar às mesmas,
algumas informações colhidasjunto à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte. Usaram da
palavraos Senhores ConstituintesJonas Pinheiro,
AmauryMüller, Femando Santana, DenisarAmei
ro, Raquel Cândido, GilCésar, Luiz AlbertoRodri
gues, Joaquim Bevilácqua, Dirceu Cameiro, Ny
der Barbosa, Alysson Paulinelli, Edison Lobão,
Jorgt~ Vianna, Jesus Tajra,Severo Gomes, Vlfgilio
Galassi,AssisCanuto, VicenteBogo, LuisRoberto
Ponte,RaquelCapiberibe,RosaPrata,NeltonFrie
drich e Manoel Castro, todos discutindo as nor
mas regimentais. Findos os debates, o Senhor

Presidente colocou o Regimento Intemo da Co
missão em votação, sendo, este aprovado por
unanimidade, ressalvados os destaques apresen
tados. Continuando, o Senhor Presidente pôs em
discussão e votação os destaques, sendo aprova
dos os apresentados ao artigo5°;parágrafo único
agrafoúnico do artigo 10;artigo 16,com alteração
proposta pela Mesa; Inciso I do artigo 14, com
redação sugerida pela Presidência;artigo 23, com
texto sugerido pelo Senhor ConstituinteAmaury
Müller e, finalmente, o artigo 25, com sugestão
do Senhor ConstituinteJoaquim Bevilácqua, aco
lhendo proposta do Senhor Presidente.Nadamais
havendo a tratar, encerrou a reunião, cujo teor
será publicado, na íntegra, no DIário ela Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, la
vreia presente Ata,que depois de lidae aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte José Uns, Presidente.

ANEXO À ATA DA SEGilNDA REilNJÃO
ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA ORDEM
ECON6M1CA, REALIZADA EM13DEABRlL,
ÀS 9 HORASE 39 MlNaTOS, INTEGRA DO
APANHAMENTO TAQ(fJORAFICo, COMea
BUCAÇÃO DEVIDAMENTE AaTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
540, CONSTlTaINTEJOSÉ UNS.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Esta reu
nião foi convocada para que nós analisássemos
essas normas regimentais das Subcomissões e,
também, para compatibilizarmos às Subcorms
sões algumas informações que foram colhidas
junto à Presidênciada AssembléiaNacionalCons
tituinte,por solicitação dessa própria Comissão.

Nós tentamos simplificaraquele primeirodocu
mento, relativo às normas, e resultou essa simplifi
cação nessa redação que os Srs. dispõem agora
em mãos: porquê que a coisa ficou bastante mais
simples e mais fácilde compu/saro

Há algumas modificações que foram introdu
zidas naquele trecho inicial e outras que, por su
gestão dos assessores, estão sendo agora reco
mendadas.

Não sei S<eos Srs. leram este documento; rece
beram agora.

As sugestões e modificações deste texto são
as seguintes: no art. 5° diz o seguinte, às pág.
2:

"As Comissões e Subcomissões reunir-se
ão ordinariamente,de segunda à quinta-feira,
das 9 às 12:30horas."

Esta sugestão, naturalmente, porque o Regula
mento da AssembléiaNacionalConstituinteprevê
que as Subcomissões e as Comissões se reunirão
pela manhã. Eu acho que é uma hora boa, real
mente, 9 h.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MüLLER 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituintepela ordem.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Essas mudanças que V. EX' está propondo no
texto originaI serão discutidas uma após a outra
ou teremos que pedir destaque para discuti-Ias?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu sugiro
que V. EX's devam orientar a Mesa.Essas normas
não sêo propriamente, digllJTlOS, coisa nova. Elas

são praticamente um resumo do que estã no Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte e
quando este não trata da matéria, no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER 
Faço essa a indagaçoo Sr. Presidente, porque eu
já, por exemplo, não concordo com este art. 5°.
Acho que a dínâmica deve ser outra. Isto é objeto
de um projeto de resolução que encaminhei com
mais de cem assinaturas à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte,na última quinta-feira.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- (Intervençãofora do microfone. Inaudivel.)

O SR.PRESIDENTE (José Uns) - Sua suges
tão era passar as Comissões para as tardes.

Quero informara V. EX' que leveia sua sugestão
também a alguns Presidentes de outras Comis
sões. Entretanto, evidentemente, somente uma
decisão da Mesa ou do Plenário poderia modifi
cá-Ias. De qualquer modo, nós não poderíamos
sugerir, nestas normas, alguma coisa que fosse
incompatívelcom o Regimento.

De modo que, sugiro o seguinte que nós ado
tássemos o texto atual do Regimento e se hou
vesse modificação nós reveríamos, então, essa
norma que não traz transtomo algum. A não ser
que V. EX' tenha outra sugestão.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Eu apenas lembro a V. Ex' que já é objeto de
um projeto de resolução, que deverá ter uma defi
nição.

Fiza indagação para saber se as questões serão
discutidas separadamente ou de forma continua
da, na medida em que V. Ex' for destacando algu
mas mudanças que foram operadas no texto ori
ginai.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu estou
apenas informando ao Plenárioo que está aconte
cendo, depois nós decidiremos como vamos vo
tar, se em bloco, com destaque etc.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- V. EX' está
com a palavra.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Quanto à questão do nosso colega Amaury
Müller, nós assinamos essa modificação no Regi
mento da Constituinte, mas não há nada que im
peça, se aprovarmos isto aqui, porque se a nossa
proposição, lá, for aceita, e eu espero que o bom
senso leve os Constituintes a aceitarem; então,
a modificação aqui será automática, e não há
necessidade de se perder tempo. Vamos aprovar,
porque se houvermodificação,ela se refletirá ime
diatamente aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Líns)- V. EX' tem
razão.

Outra modificação: foi introduzido no § 1° do
art. 14, e este art. 14 dizo seguinte: "Os trabalhos
da Comissão.:" - aí está no plural, evidente
mente, nós temos que falar na nossa Comissão.
A sugestão inicial foi feita para tentar unificaras
normas para todas as Comissões, todavia, aqui,
no momento, nós não podemos falar senão na
nossa.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Pela ordem, Sr. Presidente.
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o SR.PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. CONsmUINTE JONAS PINHEIRO 
Nós estávamos discutindo o art. 5° e que diz que
nós vamos nos reunir de segunda a quinta-feira,
das9 às 12:30 hs, Logo depois diz que, também,
podemos nos reunir das 17 às 20 hs. No art.
70 diz, já no último trecho que: "Em hipótese ne
nhuma as Comissões ou Subcomissões funcio
narão concomitantemente com as sessões plená
rias da Assembléia Nacional Constituinte".

Nós sabemos que no Regimento Interno a reu
nião do plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte começa às 14h 30minutos e termina às
18h 3Orninutos. Então, nós estamos vendo um
choque e quero ver como vamos decidir.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex' tem
razão. Apenas numa reunião que houve, sexta
feira passada, entre os Presidentes de Comissões
e Relatores, ficou acertado que a Mesa passaria
a encerrar seus trabalhos às 17 horas. Evidente
mente que isto não devia constar, no momento,
deste texto, já que a modificação não foi tomada
oficialmente. O nobre Constituinte Amaury Müller
tem razão, certamente.

Neste caso eu até sugeriria que nós cortásse
mos, ou então que deixássemos aí para haver
a confirmação do Plenário.

O que me parece é que, de acordo com o
entendimento entre o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Presidente de Comissões
Subcomissões e Relatores já teria ficado acertado
que o Plenárioda Assembléia encerraria seus tra
balhos às 17horas e que as Comissões, a partir
das 17horas., poderiam se reunir. A sugestão é
interessante e é uma a1temativa à proposta do
Constituinte Amaury Müller. Nós trabalharíamos
de manhã, e de cinco da tarde em diante. De
qualquer modo, é uma proposta alternativa.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Sempre.
Aqui seria um horário normal, de 17h às 20 horas,
podendo ser prorrogado. Por hora, estou apenas
citando as modificações do texto anterior, para
que passemos a discutir o texto.

Estava me referindo ao art. 14, na pág. 3.

"Os trabalhos da Comissão e Subcomis
sões serão iniciados com a presença, no mí
nimo, da maioria de seus membros e obede
cerá à seguinte ordem:

Leitura, discussão e votação da ata; leitura
sumária do expediente; debate da matéria
constitucional."

Aqui no item 1, eu sugiro que naturalmente
alguém do Plenário possa pedir a dispensa da
ata.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MüLLER 
Sr. Presidente, eu considero a ata um documento
histórico da maior importância...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - É uma su
gestão, se alguém pedir e o Plenário julgar...

O SR. CONSmUINTE AMAURY MüLLER 
... lê-Ia, discuti-Ia, e, se necessário, alterá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex"tem
razão. Apenas a sugestão é que se alguém pedir,
o Plenário julgue.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MüLLER 
A menos que fosse distribuída, antecipadamente,

urna cópia da ata a todos os membros da Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Aqui cita
que a ata é uma ata sumária, e que a ata completa
vai publicada no DIárIo do Congresso.

De qualquer modo, é normal pedir dispensa
e, aliás, o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte prevê esta hipótese.

O § Iodo art. 14 especifica que qualquer mem
bro da Comissão ou Subcomissão poderá a ela
apresentar - aí, tem: "propostas". Vamos mudar
a sugestão para compatibilizar com o termo que
está no Regimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Então diz que: "Qualquer membro da Co
missão ou Subcomissão poderá a ela apresentar
propostas, por escrito, até três dias antes da apre
sentação do parecer pelo Relator". Isso é para
deixar os membros da Comissão e da Subco
missão à vontade, porque não é possível, numa
Comissão ou Subcomissão, que um membro
dessa instituição não possa fazer uma apresen
tação de proposta que lhe surja na medida em
que os debates progridem e avancem.

O SR. CONSTITUINTEDENISAR ARNElRO
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (José Uns) - Tem a pala
vra V. Ex'

O SR. CONSmUlNTE DENISAR ARNElRO
Eu estou fazendo uma sugestão, que fizéssemos
proposta, porque sugestão é o que 'faço agora,
e quevamos fazerno decorrer dos trabalhos. Pare
ce-me proposta uma coisa mais abrangente. O
espírito do artigo é, exatamente, de proposta cons
titucional. A parte de sugestão pode ser sugestão
no decorrer do trabalho. Eu sugeriria que ficasse
proposta.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu pediria
a V. Ex' que propusesse na época oportuna. No
momento eu estou apenas indicando as modifi
cações do texto anterior.

Nós solicitamos essa prorrogação em função,
principalmente, dos trabalhos dos Relatores. Os
prazos estão muito curtos, porque o debate é im
portante e o Relator precisa de algum tempo para
se pronunciar sobre a matéria debatida. E o Presi
dente, Ulysses Guimarães, numa reunião que teve
com todos os Presidentes de Comissões, Subco
missões e Relatores sugeriu a formação de uma
Comissão para analisar a questão. Ele pede que
não se prorrogue o tempo final previsto, hoje,
para Assembléia Nacional Constituinte. Nós fize
mos essa segunda reunião com a Comissão e
a Comissão chegou à conclusão de que sem au
mento de pelo menos sete dias, no prazo previsto
para a Constituinte, seria praticamente impossível
melhorar as condições de trabalho nas Subco
missões. Essa matéria está sendo agora analisada
e certamente vai ser levada ao Presidente, para
que se tome uma decisão definitiva.

O SR. CONSmUINTE DENISARARNEIRO
Obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - No artigo
16, as deliberações das Comissões e Subcomis
sões, há uma sugestão para que se inclua, depois
de Subcomissões sobre matéria constitucional;
é o que prevê o artigo 33, do Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte, e que as outras
votações, por exemplo, pedido de destaque, na
votação de qualquer deliberação da Comissão,

mas que não seja matéria Constitucional, possa
ser tomada apenas por maioria simples. final
mente, eu chamo a atenção parajo artigo 24,
na página 4 - isso está implícito, eu acredito,
na sistemática de trabalho das Comissões e Sub
comissões, mas me parece importante de expli
citar: as Comissões e Subcomissões não serão
submetidas a voto e proposições relativas à maté
ria constitucional, salvo após iniciado o processo
de apreciação do parecer do Relator.

Isso é o seguinte: suponhamos que um mem
bro de uma Subcomissão, apresente uma suges
tão, uma proposta, para incluirno parecer do Rela
tor, e que a Comissão vote imediatamente, negan
do ou aprovando. A sugestão é que na votação
o grande trabalho será a apresentação das pro
postas, debate e o Relator deverá anotar em cada
Subcomissão. Depois fará o seu parecer, tradu
zindo o pensamento da Comissão, e somente na
análise do parecer é que as propostas seriam real
mente submetidas a voto, de acordo com siste
mática aqui prevista.

Então estas foram as modificações introduzi
das, e eu pergunto ao plenário, primeiro se temos
número para deliberar.

Nós não temos número para deliberar, mas
poderíamos debater a matéria.

Eu pediria aos colegas que se inscrevessem.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Sr. Presidente, sobre o artigo 23, eu queria um
esclarecimento: não serão admitidos pedidos de
vista da matéria, inclusive dos pareceres profe
ridos. Mas, de forma nenhuma, nem uma hora,
duas ou vinte quatro horas, no máximo? Acho
que isso aí vai nos deixar, às vezes, numa situação
dificil.

O SR.PRESIDENTE (José Lins)-Oproblema
é o seguinte. Os prazos nas Comissões e Subco
missões estão pesados, medidos, contados, e os
pedidos de vista normalmente implicam em dois,
três dias, pelo menos.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Estabelecer-se-ia um prazo máximo. Quer dizer:
dar-se-ia vista de manhã para entregar de tarde.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Ou uma
hora ou duas.

O SR. CONSmUINTE DENlSARARNEIRO
Até para se conversar com os colegas. Para evitar
um debate aqui, paralelo.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - E se cada
um pedir vista de uma hora, nós vamos realmente
sofrer danos no processo de andamento dos tra
balhos.

Há aqui uma válvula que poderia talvez resolver:
a sessão pode ser sempre suspensa por solicita
ção do Presidente ou do plenário.

O SR. CONSTITUINTEDENISAR ARNElRO
Queria somente levantar o assunto.

oSR. PRESIDENTE (José Uns) - Esse dispo
sitivo, se não me en~ano, é também do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte.

Acho que nós podemos anal1sare pôr em vota
ção no momento oportuno e fica registrada a
sua observação.

Concedo a palavra ao Constituinte Amaury Mü
Der.
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a SR. coasrrrcrrre AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou preocu
pado com o texto do artigo 9", das Normas, as
quais V. Ex" submete à Comissão.

"a Presidente de cada Subcomissão fixará
as datas das reuniões destinadas às audiên
cias e entidades representativas e segmentos
da sociedade, cabendo ao plenário das res
pectivas Subcomissões selecionar, para se
rem ouvidas, as pessoas interessadas e os

,especialistas na área de sua competência a
fim de serem expedidos os convites."

a artigo 14, do Regimento da Assembléia Na
cíonalConstituinte, alude de cinco a oito reuniões,
queas Subcomissões realizarão para a audiência
das sociedades civis organizadas.

Primeiro ponto: eu creio que as datas, depois
de selecionadas as entidades que participarão
dessas reuniões, devem ser fixadas pelo plenário,
segundo a conveniência do plenário.

a SR. PRESIDENTE (José Uns) - De cada
Subcomissão.

a SR. CaNSmUINTE AMAURY MÜLLER 
De cada Subcomissão. E eu gostaria de indagar
a V. Ex" se é possível dirimir uma dúvida que
eu tenho: fica a presunção de que, de cinco a
oito reuniões, não significaque sejam apenas oito
entidades, no máximo, as convidadas a participar
dos debates. Eu penso que se houver uma mu
dança no sentido de dar uma reunião contínua
das 14:30, digamos às 20:30, 21 horas enfim,
enquanto houver assunto a debater poderão ser
ouvidas mais de duas entidades em cada reunião,
o que permitiria muito maior cooperação da 50
cledade, nos debates constitucionais.

a SR. PRESIDENTE(José Uns)r: Eu pediria
a V. Ex' para analisar logo isto. E claro que o
Presidente fixaráas datas, mas ouvido o plenário.

a SR. CaNSmUlNTE AMAURY MULLER 
Serial bom ficar isto claro no texto.

a SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu acho
que a Comissão, através do seu plenário é que
tem que tomar a decisão sobre o seu calendário.

O SR. CONsmUlNTE AMAURY MULLER 
O texto esclarece que, apenas a indicação dessas
entidades será competência do plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - E quanto
à sequnda parte da sua primeira indagação, é
claro que aqui não se fixao número de entidades
que devem ser ouvidas. Isso cabe à própria Sub
comissão fazer uma avaliação do tempo dispo
nívele verificarquantas entidades poderiam ouvir,
É claro que lá adiante, em outro artigo, V. Ex'
verá que cabe a porta-voz da entidade dispor de
15 a 20 minutos e a cada membro da Comissão
interpelá-lo ou fazer indagações por 3 minutos,
cabendo, novamente, ao apresentador 3 minutos
para informações. Baseado nesse tempo, natural
mente o Plenário da Comissão irá...

O SR. CONSmUINTE AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, eu ainda não encerrei a minha
intervençâo.

a SR. PRESIDENTE(José Lins) - É claro.

O SR. CONsmUINTE AMAURY MÜLLER 
Art, 10"-

"Aos representantes de cada entidade será
facultado usar da palavra no prazo máximo
de 15 minutos."

A exemplo do que aconteceu na reunião ante
rior eu também acho que os 1Ominutos, original
mente sugeridos eram poucos; os 15 minutos
continuam sendo poucos. De modo que, eu me
permitiria sugerir que se mantivesse aquele lapso
de tempo praticamente estabelecido na reunião
da semana passada, ou seja, 20 minutos. São
temas complexos, a temática econômica é com
plexa em si, e penso que seria impossível, para
alguém fazer uma exposição ampla, pormemo
rízada, de questões importantes, no período de
15 minutos.

Creio que 20 minutos seria um tempo razoavel
mente satisfatório para uma exposição.

No parágrafo único não está estabelecido o
número de pessoas que irão interpelar o expositor.
Se nós deixarmos a critério dado pelo próprio
Plenário,todo o Plenário poderá ouviressa pessoa
e nós teremos uma reunião com este segmento
bastante arrastado. Não sei se é antidemocrático,
mas eu acho que deveria haver um número máxi
mo de interpelantes, porque senão poderemos
passar toda tarde ouvindo uma exposição e os
debates em tomo dela, embora eu reconheça que
os temas são importantes.

É por isso que o Regimento é cauteloso, redu
zindo o prazo dos expositores para 15 minutos.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Quero me referir não ao tempo de interpelação
e não ao tempo que o expositor terá, mas ao
número de interpelantes.

O SR. PRESIDENTE(José Lins)-Eume refiro
à primeira parte da sua proposição e, ao invés
de 10 minutos, passamos para 15, e V. Ex' queria
20. É claro que nós estamos subtraindo tempo
disponívelpelos membros da Comissão e da Sub
comissão para dialogar com o apresentador.

a SR. CaNSmUlNTE AMAURY MULLER 
Esses 5 minutos, Sr. Presidente - desculpe-me
insistir no assunto -, são, a meu juízo, muito
importantes para o expositor e, a sua eliminação
ensejaria, apenas, mais um interpelante, o que
não alteraria muito o conjunto das interpelações,
mas seria um tempo bastante importante para
quem vem expor um tema igualmente tão impor
tante, por isso, insisto em que 20 minutos seria
o tempo ideal, talvez não o melhor, talvez não
o ideal, mas o que melhor se ajusta aos temas
que serão tratados aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço a V.
Ex" que anote as suas sugestões porque, como
não temos número para deliberar, V. Ex" voltaria
'num momento oportuno.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Raquel
Cândido.

A SR' CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO 
Sr. Presidente, para complementar o que o nobre
Constituinte Amaury Müllersugeriu há pouco, vai
apenas uma sugestão: o elemento que convive
aqui com a entidade civil para vir debater o assun
to seja o elemento que traga essa representa
tividade para a Comissão, tendo condição, tam
bém, de encaminhar ou que seja encaminhado
por três ou quatro pessoas, aqui, a entidade repre
sentada para realizar os debates. Então, obvia
mente, nós passamos a nos assessorar, por não

termos condição de convidar e saber da neces
sidade dessa entidade aqui representada a fim
de podermos interpelá-Ia. Somente para que o
nobre Constituinte Amaury Mülleraprecie na sua
interpelação que a pessoa aqui ~ Comissão, ou
os Constituintes que encaminharem a entidade
à propositura, para ouvi-Ia, tenha oportunidade
de encaminhar aqui, também, as perguntas; por
que geralmente será com fundamento para uma
discussão mais ampla de conhecimento da socie
dade civil lá fora. E que, a esses elementos que
fizeram o convite, lhes seja assegurado o encami
nhamento das perguntas. E que nós possamos
fazer os convites, talvez em número de dois, de
três ou de quatro, se houver interesse e seja pro
posto aqui e se abra um leque para o convite
dessa entidade.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte GilCésar.

O SR.CONSmUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, como está explicitado nos arts. 9" elO,
eu consulto ao Plenário, à Mesa, se seria possível
o deslocamento, no caso especíãco, da Subco
missão, para esse ou aquele Estado, para se dis
cutir. Porque me parece que a vinda à Brasílía,
talvez em alguns casos, seja mais dificil do que
a ida de alguns membros. Vamos explicitaro setor
mineral, por exemplo - o Constituinte Fernando
Santana também é muito interessado - e há
colegas, por exemplo. aqui na Comissão e na
Subcomissão e ficariamuito mais fácil- entendo
eu -, se for, inclusive dessa agenda proposta,
de segunda a sexta-feira, se fosse possível revisar
essa ida aos Estados, no sábado, por exemplo,
para se ouvir as entidades a nívellocal; por exem
plo, uma reunião na Assembléia Legislativa. Vou
citar Minas Gerais - nós temos uma Comissão
no setor de energia, no setor mineral. Então, se
fôssemos a Minas, ao Pará ou ao Maranhão ou
a Rondônia, poderíamos ouvir na Assembléia Le
gislativa, as entidades de classe, os Deputados
e, possivelmente, outra pessoa interessada. Isso
não está previsto aqui e eu pergunto a V. Ex'
se seria possível, independente da previsão regi
mental, nós estabelecermos isso, explicitamente
em cada Subcomissão?

a SR. PRESIDENTE (José Uns) - A Mesa
não está preparada para responder a V. Ex", por
que isso depende de aprovação e, inclusive da
execução de despesas, mas a Mesa poderia con
sultar à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, para verificarda viabilidade de aten
der à Comissão e Subcomissão em algum caso
concreto, referente ao assunto levantado por V.
Ex"

a SR. CaNSmUlNTE GIL CÉSAR - Mas a
questão é a seguinte: Eu pergunto a V. Ex' se
deveria essa possibilidade constar do Regimento?

a SR. PRESIDENTE(José Uns) - Essa possi
bilidade só poderá constar do Regimento se hou
ver, digamos, necessidade real. Nesse caso é pre
ferível termos alguma informação da Presidência
porque não vai invalidara análise dessa nota. Su
giro a V. Ex" que a Presidência da Comissão faça
uma consulta à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, para verificar da viabilidade de um
procedimeto dessa natureza.

Alguém mais deseja usar da palavra? (Pausa.)
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oSR. CONSlITUlNTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, o Regimento Interno, da
Assembléia Nacional Constituinte deixa claro que
temos um primeiro tempo dos nossos trabalhos,
que é o tempo das Subcomissões; evidente que
há um interesse desse trabalho integrado das
Subcomissões na própria Comissão. Maso Regi
mento Interno, em alguns dos seus artigos, parece
que está fixando normas para as Subcomissões:
normas de funcionamento, de tempo e de prazo.
E, no nosso entender, cada Subcomissão pode
e deve decidir, no seu plenário, a condução dos
seus trabalhos. Parece que nós teríamos assim
o melhor aproveitamento.

Quanto à questão das audiências públicas, nas
Subcomissões, nós já tomamos uma decisão, nu
ma outra Subcomissão, de fazermos sempre pai
néis. É uma sugestão que eu queria deixar aqui,
também, para as Subcomissões que compõem
esta Comissão, em lugar de ser ouvida uma enti
dade, fazermos sempre painéis com entidades
afins, com três ou quatro expositores do mesmo
setor. Vamos fazer isso numa outra Comissão,
ouvindo quatro entidades, por exemplo, ligadas
ao municipalismo. E com normas já predeter
minadas na Subcomissão, para interpelação, para
debates, com prazo de 20 minutos para exposi
ção. Então, eu queria deixar aqui, também, essa
sugestão, que as Subcomissões organizem os
seus trabalhos de maneira a ter, sempre, mais
de uma visão de uma entidade, assim, fazendo
exposição a respeito do mesmo assunto. E, de
outro lado, eu queria agregar à questão que a
Presidência da Comissão vai levar à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, a respeito
da pergunta do Constituinte Gil César.

E evidente que um grande número das entida
des organizadas tem condição de vir aqui, de mo
to-próprio, a suas expensas, fazer a sua exposição
e trazer a sua contribuição.

Por outro lado é evidente que se formos trazer
qualquer tipo de associação, por exemplo, de con
selhos comunitários, associações de bairros, lá
de Joinville, será importante sabermos se a As
sembléia Nacional Constituinte vai patrocinar a
despesa, principalmente de setores mais carentes
de recursos, de organizações que existem, mas
que não têm condições de arcar com as despesas
necessárias de vir a Brasília fazer a sua exposição.

É esse o adendo que queria fazer à pergunta
que foi colocada pelo Constituinte Gil César.

o SR. PRESIDENTE (José Uns) - Esclareço
a V.Ex"que desde o primeiro momento que nos
reunimos essas normas não são impositivas. Ape
nas, a Presidência acha que as nossas três Subco
missões deveriam trabalhar sob o regime da mes
ma norma que, aliás, não é outra senão aquela
que está implicitamente contida no Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte ou no Regi
mento da Câmara, quando aquele é omisso.
Quanto a isso não há dúvida.

O importante é que tomemos uma decisão rá
pida a respeito disso. Sugiro até, antes que essas
normas sejam aprovadas, se não houver condi
ções de aprová-Ias hoje, agora, que as Comissões
iniciem imediatamente os seus trabalhos, e já há
três delas convocadas, se não me engano, uma
para às 10 horas de hoje -já são 10: 3D, estamos
tomando um pouco do seu tempo ou vamos to
mar daqui a pouco -, a de Princípios Gerais

está convocada para' amanhã às 10 horas, nesta
sala e disse-me o Presidente da Reforma Agrária
que também se reunirá amanhã.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁ.C
QUA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁ.C
QUA - É praxe do sistema de Comissões do
Congresso, Comissões Parlamentares de Inqué
rito, para exemplificar, que o Relator apresente
um roteiro básico de trabalho em cima do qual,
membros da Comissão possam meditar, sugerir,
acrescentar, alterar, de acordo com a decisão do
Plenário.

Sugiro, pois, a V. Ex" que leve ao Relator da
Comissão de Ordem Econômica, e também aos
Relatores das 3 Subcomissões, a sugestão para
que, em data, em sessão, em reunião marcada
por V. Ex" submetam ao Plenário da Comissão
e, posteriormente, aos Plenários das Subcomis
sões esse roteiro básico, porque senão vamos
ficar, todos os membros dentro do plenário da
Comissão quanto dos plenários das Subcomis
sões, fazendo sugestões, alterações, inovações.
V.Ex" trouxe hoje um trabalho louvável, normas
sobre a direção e, de uma forma geral, com pe
quenas alterações. Parece-me que são de bas
tante bom senso mais V.Ex" já viu,pelas sugestões
aqui trazidas pelos nobres Constituintes que cada
um tem um pensamento. Um quer levar a Comis
são a determinados lugares çom relação aos de
bates, à presença das entidades representativas.
Poder-se-ia, talvez, utilizar em parte as normas
pertinentes à convocação de Ministro de Estado
ou um determinado número de inscrições, enfim,
uma série de coisas. Acho que o nobre Relator
poderia apresentar um roteiro básico, Natural
mente esse roteiro já viria após uma discussão
do Relator, com os Relatores das Subcomissões,
e nós apreciaríamos este roteiro básico, em reu
nião plenária da Comissão de Ordem Econômica
e posteriormente nas três Subcomissões.

Era a sugestão que queria fazer a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Em primei
ro lugar, essa norma mesmo chama a atenção
para as fontes de informações ao relator para
iniciar o seu trabalho.

Aqui no art. 14, § 29, citam-se as fontes princi
pais que são as propostas ou sugestões dos mem
bros da Comissão, as propostas formais encami
nhadas através da Mesa da Assembléia e, final
mente as propostas que surgem das entidades
ouvidas. V. Ex" tem razão. Acho que uma vez a
Comissão reunida, ela deve preparar o seu roteiro
e o relator poderá dar sugestões de como encami
nhar o seu trabalho.

O SR. CONSlITUINTE AMAURY MÚLLER 
A sugestão do nobre Constituinte Joaquim Bevi
lácqua está contida no art. 17 do Regimento, da
Assembléia Nacional Constituinte.

"O Relator na Subcomissão, com ou sem
discussão preliminar, elaborará o seu traba
lho com base nos subsídios encaminhados
nos termos estabelecidos neste Regimento,
devendo no prazo de 30 dias apresentar rela
tório fundamentado com o anteprojeto da
matéria."

Acho que o roteiro é exatamente o anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - O roteiro instrumental de trabalho?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - O roteiro
instrumental é da presidência do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Acredito que o nobre colega Amaury Mü
ller não entendeu a proposta que fiz.

Quando falei em roteiro falei, evidentemente,
num roteiro quase que um organograma, um ro
teiro físico. Evidentemente, não se trata já do ante
projeto ou do trabalho substantivo, seria com rela
ção a essas normas apresentadas pela Presidên
cia, hoje. Parece-me, com pequenas alterações
consensuais, em cima dessas normas o relator
apresentará na próxima reunião, ou em uma reu
nião a ser designada, já um roteiro básico. .

O SR. CONSlITUlNTE AMAURY MÜLLER 
Não da matéria substantiva.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁ.C
QUA - Não, não da matéria substantiva, mas
um roteiro de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Tem a pala
vra o Presidente da Subcomissão.

O SR. CONSlITUlNTE DIRCEUCARNEIRO
Devemos tomar com a nossa Subcomissão algu
mas decisões nesse sentido. Isto é, selecionar as
entidades quejá se apresentaram como preten
dentes ou as que a Subcomissão tiver interesse
em indicar para serem ouvidas e agilizar rapida
mente esses contatos, como também o estabele
cimento de um roteiro com prazos, estabeleci
mentos de um programa de trabalho nesse perío
do, que é muito rápido e irá passar muito rápido
também. Acho que é uma preocupação de todos,
do relator, do presidente e de todos os membros
da Comissão. Creio que na primeira reunião será
isso resolvido.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Srs. parece
que já temos número para deliberar.

Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSlITUlNTE NYDERBARBOSA
A matéria não é propriamente da Comissão, mas,
me parece, de ordem geral.

O art. 14 da Resolução n° 2, do Regimento
Interno da Constituinte, em seu § 2°, estabelece
que os Constituintes terão 30 dias, a partir da
promulgação do Regimento, para oferecerem su
gestões para a elaboração do anteprojeto de
Constituição.

De forma, Sr. Presidente, que este projeto foi
promulgado no dia 24 de março, e pelos meus
cálculos esses 30 dias se expirarão no dia 22
de abril.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de consultar a
Assessoria da Casa e a opinião unânime é de
que os 30 dias começam a fluir a partir da data
da promulgação, ou seja, do dia 24 de março.
Logo, nós teremos até o dia 22 de abril para
oferecermos sugestões à Constituinte. Dia 22 de
abril, Sr. Presidente, parece-e que é a próxima
quarta-feira. Ocorre que os assessores da Casa
estão assoberbados com o grande número de
proposições. Então, nós estamos na contingência
de nós mesmos termos que elaborar os nossos
projetos e, muitas vezes, pedirmos às assessorias
para elaborarem um projeto dentro de uma idéia
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que surge, e esse projeto vai para lá e vem incom
pleto, não vem de acordo com a idéia, e tem
que retomar, tem que ser refeito.

Parece-me, Sr. Presidente, que esse prazo preci
saria ser prorrogado.

Acho que não seria o Constituinte que teria
forçajunto à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte e sim, muito mais força teriam os
Presidentes das Comissões e Subcomissões.

Queria deixar a sugestão para que V. Ex" com
seus colegas Presidentes, junto ao Presidente da
Casa, estudassem a possibilidade de adiamento
desse prazo, no mínimo por mais dez dias.

o SR. PRESIDENTE (José Uns) - Conforme
a Comissão tinha sugerido na nossa primeira reu
nião, fizemos uma reunião com o Presidente Ulys
ses Guimarães, com todos os Presidentes das
Comissões, Relatores, e ficou acertado que o Pre
sidente analisaria a possibilidade de prorrogar es
se prezo. Mas de qualquer modo chamaria a aten
ção para o que diz o § 1° do art. 14, sobre essas
normas:

"§ 1° Se o Constituinte não tem condi
ções de apresentar sugestão à Mesa, na sua
comissão, pelo menos, terá o direito de fazê
lo a qualquer hora."

Apenas com uma ressalva, a de que o faça
até três dias antes da apresentação do parecer
do Relator, porque, do contrário, o pr6prio Relator
não teria condições de analisar a proposta.

Mas já foi pedido a prorrogação desse prazo
de um mês a mais.

Maisalguém quer fazeruso da palavra? (Pausa)

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(José Uns)-Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Femando
Santana

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Se:já temos número para deliberar, proponho
que façamos uma votação em prol dessa pro
postei que V. Ex"nos entregou, fazendo destaques,
de minha parte...

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Pediria ao
Secretárío que anotasse os destaques.

OBR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- ... 12entrássemos logo no processo de votação.

O destaque que desejo fazer é apoiando o do
Cons'tituinteAmaury Müller,para o expositor con
vidado ter vinte minutos ...

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - V. Ex"pode
ria citar o artigo?

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- É o 10. Em vez de quinze minutos, elevar
para vinte minutos a possibilidade do expositor
convidado falar.

Em segundo lugar, quero reiterar e dar todo
o meu apoio à proposta do Gil César, quanto
à possibilidade do deslocamento de alguns mem
bros da Comissão para apreciarem logo a questão
mineral, como outras questões importantes que
em cada Subcomissão haverá.

Nã,:> acho que se justifique a falta de recursos
para tal coisa, porque bastaria que nas nossas
comitivas internacionais fosse reduzida pelo me
nos um membro, para que tivéssemos recursos
internos, para fazer todas essas viagens.

O SR. ~RESIDENTE (José Uns) - Sugiro, co
mo essa matéria não é tratada nesse texto, que
V. Ex" fizesse uma proposta objetiva para que o
Presidente da Comissão a levasse à Presidência
da Mesa.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Estamos votando aqui o nosso Regimento Co
mum. Acho que poderemos aprová-lo.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) -Esta Comis
são não tem condições de garantir as viagens
de V. Ex"porque não tem meios materiais.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- V. Ex"não ficará responsável pelos meios. Não
quero responsabilizar V.Ex"em adqúirir os meios,
mas considero que esta Comissão poderá deter
minar, em seu Regimento Intemo, que haja a pos
sibilidade do deslocamento de alguns membros
para verificaremin loco questões, como a mineral
e outras. Então V. Ex" não ficará obrigado a ter
os recursos, mas a Comissão poderá votar esse
dispositivo. El'O o que queria sugerir.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Pediria a
V. Ex"que formulasse a proposta. Não um objeto
de destaque, mas uma proposta nova.

Tem a palavra o nobre Constituinte Gil César.

O SR. CONSTITUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, acho que poderíamos iniciar a votação do
Regulamento, tal como está, sem prejuízo dos
destaques. Os destaques penso que são aqueles,
em relação aos quais V.Ex"já os anotou à margem
de cada artigo; então votaríamos um por um.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - Praticamen
te está iniciado o processo de votação. Vamos
votar o Regimento, em bloco, exceto os desta
ques. Estou dando oportunidade aos nobres
Constituintes para fazerem os destaques que
acharem convenientes.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Peço destaque, Sr. Presidente, para os arts. 5°,
s- elO.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)-Mas alquém
deseja fazer destaque? (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNElli
- Peço para o de rr 24.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Presi
dência submete a votos, o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE EDISONLOBÃO- Eu
proporia a votação de um artigo, o de n° 25.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - V. Ex"pode
ria formular e entraria em seguida a votação. En
tão, submeto a votação, à aprovação do Regi
mento, exceto os destaques.

OS 51'S. Constituintes que estiverem de acordo,
queiram permanecer como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos, então, à análise dos destaques.
Destaque inicial, art. 5°

O SR.CONSTITUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

Vouencaminhar à Mesa a proposição de deslo
camento específico de membros de subcomis
sões aos seus respectivos Estados ou mediante
propostas de um ou mais.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) -Já foi solici
tado, inclusive, a mesma coísa ao Constituinte
Femando Santana.

Está em debate o art. 5°

"Art. 5° As Comissões e Subcomissões
reunir-se-ão ordinariamente de segunda a
quinta-feira, das 9:00 às 12:30 horas e das
17 às 20 horas."

A dúvida neste artigo é apenas no que se refere
ao segundo horário para a reunião, das 17 às
20 horas.

Quero esclarecer ao plenário, como já o fiz,
que há um entendimento tácito de que a Mesa
suspenderia as reuniões às 17 horas. Dequalquer
modo, poderíamos suprimir essa segunda fase
da reunião, para incorporá-la, desde que haja uma
autorização do Plenário ou da Mesa, para isso.

Eu queria saber o objetivo daquele que pediu
o destaque.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Para ressalvar que há um projeto de resolução
tramitando, o qual terá que ter observado os seus
prazos, e que s6 suscitará ou não mudanças nes
sas normas, se for aprovado ou rejeitado.

A sugestão é a de que as sessões plenárias
sejam realizadas pela manhã, reservando-se o pe
ríodo da tarde para as sessões das comissões
e subcomissões. Isso se aplica às segundas-feiras,
no caso a sessão é da Câmara à tarde e as reu
niões das Comissões serão pela manhã, e às sex
tas-feiras também, uma vez que o Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte já funciona pela
manhã às sextas-feiras. Teríamos praticamente
os cinco dias da semana.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - V.Ex" tem
razão.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Gostaria de lembrar que o Regimento Interno da
Constituinte prevê a realização de sessões, tanto
da Câmara, como do Senado e até do Congresso,
em situações anormais, isto é, convocadas ses
sões extraordinariamente, a juízo dos presidentes
das duas Casas, Câmara e Senado. Normalmente
temos tido, no Senado, sessões às quartas-feiras,
sessões que começam às 18 horas. Aí já haveria
um conflito com o art. 5° E todas as segundas
feiras temos tido sessões que se prolongam até
às 18, 19 horas e, às vezes, até mais tarde.

O que proponho é que se faça um acréscimo
ao art. 5°, dizendo que essas sessões das 17 às
20 horas são permitidas, desde que não haja ses
sões dos Plenários da Câmara e do Senado, para
não haver conflito. Essas são as nossas normas
internas; elas não se sobrepõem ao Regimento
Interno; portanto, é bom que se faça uma coisa
com o cunho de legalidade. É a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu suge
riria, em primeiro lugar, que se votasse o art. 5°
como está no texto. Vamos depender da aprova
ção da sugestão do Constituinte Amaury Müller,
que se for aprovada, evidentemente irá modificar
e irá prevalecer sobre este texto, e vamos depen
der também da decisão da Mesa de abrir esse
horário de 17 horas em diante. Finalmente, suge
riria que a solicitação do Constituinte Edison Lo
bão fosse feita no art. 7°:

"Em hipótese nenhuma, as Comissões ou
Subcomissões funcionarão concomitante-
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mente com as sessões plenárias da Assem
bléia Nacional Constituinte ou da Câmara e
do Senado."

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MüLLER 
Porque as sessões extraordinárias, de um modo
geral, serão do Congresso Nacional.

Veja V. Ex' que a lembrança muito oportuna
do nobre Constituinte Edison Lobão se ajusta à
minha proposta; haverá prejuízo necessariamen
te. E temos temas que não podem ser relegados
a um plano secundário, e que deverão ser analisa
dos isoladamente pela Câmara ou pelo Senado
ou em conjunto pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Quem esti
ver de acordo com a proposta da Mesa mante
nha-se como está. (Pausa.)

Aprovada.
Passamos à análise do destaque do art. 9°
O SR. CONSTITUINTEAMAURY MULLER 

Parece que houve da parte de V.Ex"compreensão
quanto ao poder do Plenário de decidir as datas
e as entidades que serão convidadas. Seria apenas
um ajustamento do texto.

O SR. CONSTIT<lINTE EDISON LOBÃO- Pe
ço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Edison Lobão.

O SR. CONSTITUINTEEDISON LOBÃO- O
art. 9"estabelece que o Presidente de cada Subco
missão fixará as datas das reuniões destinadas
às audiências com entidades representativas de
segmentos da sociedade, cabendo ao Plenário
da respectiva Subcomissão selecionar os convi
dados. Quer dizer,a seleçãojá é feita pelo Plenário.
O Presidente terá apenas a atribuição de fixar as
datas.

Eu, aqui, gostaria de ponderar ao meu emi
nente companheiro e amigo Amaury Müller, que
não temos poderes para fixar o dia e a hora em
que o convidado deverá comparecer. Nós convi
damos: ele dirá o dia que poderá comparecer,
e nós, então, à vista disso, estabeleceremos o
nosso roteiro.

Penso que o Presidente da Subcomissão, não
apenas no meu caso, mas nos demais casos tam
bém, agirá sempre em consoMncia com o Plená
rio; ele terá maior mobilidade para tomar essas
providências. De outro modo, a Subcomissão te
ria que ser reunida a cada instante para deliberar
sobre se marca, para amanhã às 10 horas ou
às 11:35 horas, o depoimento do Ministro tal e
qual.

Não haveria nada de mais aqui, o Presidente
ter esta atribuição, apenas com o caráter da mobi
lidade que tem um membro s6 da Comissão em
lugar da Comissão inteira.

Ea ponderação que faço.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)-Com a pala
vra o Constituinte Jorge Vianna.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - De
sejaria, também, nesse § 9" acrescentar, frente
ao pedido do Constituinte Femando Santana, que
caberá ao Presidente da Subcomissão fixar as
datas para as reuniões destinadas às audiências
com entidades representativas dos segmentos e
audiências fora do.;mbito do Congresso Nacio
nal, de acordo com o pedido de acréscimo do
§ 2° do art. 10, que é a proposta do Constituinte
Femando Santana.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Sugiro a
V. Ex' que seja votada de início a proposta do
Constituinte Amaury Müller e que ficasse a de
V. Ex' na dependência da aprovação do artigo
proposto especificamente sobre o assunto. Se
aprovada, por uma ernendade redação, inclui
ríamos.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - A
proposta do nobre Constituinte Amaury Müller é,
concretamente, no sentido de trazer para o âmbito
do Plenário decisão sobre as datas?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Exatamen
te, o Constituinte Edison Lobão sugere que fique
com o Presidente, porque vai haver necessidade
de compatibilizar com a entidade, etc. Facilitaria
para a Comissão.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER 
Mas a presunção, Sr. Presidente, é a de que os
Parlamentares Constituintes tenham vínculo com
essas instituições e poderão, evidentemente, ser
os seus porta-vozes na fíxaçâo dessas datas, o
que, inclusive, facilitariao próprio trabalho da Sub
comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Nesse caso,
de qualquer modo, seria obrigação da Presidência
da Comissão fazer um contato; mas poderia fazer
esse contato também com o representante e
combinar com ele. Se o Plenário votar é provável
até que o representante da entidade perca a vota
ção e não fique assegurado aquilo que ele pre
tendia.

De qualquer forma, parece-me mais fácil de
combinar se ficar na alçada do Presidente que,
certamente, irá consultar os representantes des
sas entidades.

A SR' CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO--
Sr. Presidente, e se nós tivéssemos estabelecido
um calendário logo após essa discussão para,
em data "X", convidarmos as entidades?

O SR.PRESIDENTE (José Lins)V.Ex' vai discu
tir esse assunto na Subcomissão e, certamente,
acertar com os seus pares.

Pergunto se alguém ainda quer se pronunciar
sobre este assunto, senão submeto a votos o texto
do artigo como está, ou melhor, teria preferência
a a1temativa do...

O SR.CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, acho que não precisaria subme
ter a voto, se V. Ex' me permite, porque, realmente,
creio que essa mobilidade da Subcomissão com
o Presidente, facilitaria mais. Marcar com anteci
pação pode não dar certo, acontecer de a entidade
não poder se deslocar, pode faltar isso, pode faltar
aquilo. Então, a Subcomissão também tem o di
reito de votar e decidir com o Presidente. Mas
sempre que possível decidir consensualmente se
rá mais agradável.

Proporia ao companheiro Amaury MiJller, se
possivel, que S. Ex' aceitasse a decisão proposta
pela Mesa, que me parece razoável e que resolverá
as coisas de uma maneira mais prática.

Marcar por antecipação fica meio difícil, acre
dito.

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MÜLLER 
Não estou propondo que haja uma fixação da
data por antecipação. Deverá haver um entendi
mento entre a Presidência da Subcomissão com

os seus membros e as entidades que serão convi
dadas.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex' retira
o destaque?

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MULLER 
Retiro.

O SR PRESIDENTE (José Uns) - Passamos
à análise do art. 100É a questão do tempo dispo
nível pelo representante das entidades.

Está aberto o debate. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO- Pe
ço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex' tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTEEDISON LOBÃO- O
Constituinte Amaury Müller propõe que se eleve
para vinte minutos o tempo destinado aos repre
sentantes de cada entidade. Não vejo nenhum
mal em que se faça essa alteração: elevar de quin
ze para vinte.

Todavia, o que me parece mais grave - S.
Ex"mesmo já abordou o problema - é o debate.
Cada mJ;;bro da Comissão terá três minutos.
Nós somos em média vinte, em cada Subcomis
são, embora algumas tenham mais. Ora, se acres
centarmos o convidado, teremos, então, quarenta
vezes três, são cento e vinte minutos, se todos
se limitarem aos três minutos. Sóaí nesse debate,
teríamos duas horas e não teremos nunca...

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNEW
- Vmte vezes três, sessenta: uma hora.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Mas o debatedor responde a cada interpelante.
Então, são vinte mais vinte: são quarenta. Além
do mais, os Suplentes também têm direito; fora
os Suplentes, todos os Constituintes também po
dem participar do debate das Comissões. Então,
nós levaríamos um séculopara concluir um deba
te dessa natureza.

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MüLLER 
A minha preocupação, se V. Ex' me permite, é
quanto ao parágrafo 1°,parágrafo único do artigo
10.

Temos que limitar o número de debates, a su
gestão que eu faço é de que seja observada a
proporcionalidade de cada bancada, a fim de que
n6s não tenhamos um número excessivo de inter
pelantes, o que prorrogaria demais o debate e
impediria uma participação mais efetiva de outros
segmentos na mesma reunião. -

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Masveja, Constituinte Amaury Muller,como o pró
prio Regimento Interno da Constituinte permite
a cada Constituinte participar dos debates, das
comissões e subcomissões. Então, nós estamos
aí, realmente, diante de um problema grave. Nós
não podemos impedir que os membros da Cons
tituinte, que pertencem a outras comissões e sub
comissões participem do debate; confesso que
não encontro solução para o problema.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNEW
- Se me permite, Sr. Presidente. Esse é um pro
blema de dificil solução. Ninguém pode prever
se os vinte membros vão participar, se teremos
a presença de vinte, se vão participar mais trinta
ou quarenta Constituintes, evidentemente tam
bém com direito à palavra. Parece, Constituinte
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Edison Lobão, que esse é um caso que se deve
deixar em aberto, para a Presidência, a Mesa Dire
tora dos trabalhos, na oportunidade do debate,
julgar, evidentemente que de acordo com a or
dem de inscrição, e com a disposição dos mem
bros da Comissão de continuarem os trabalhos.
Pode ser que haja grande interesse de continuar
mos com os trabalhos por três, quatro, cinco ho
ras.

O SR.PRESIDENTE (José Lins) - Pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO A
proposta do Constituinte Amaury Müllerme ocor
rera também, mas, como bem explicitou o Consti
tuinte Edison Lobão, ela fica vedada pelo próprio
Regimento Interno da Constituinte, que possibilita
a participação, não só dos Suplentes da Comis
são, como dos demais Constituintes. Parece-me
que ;sso deva ficar em aberto, a critério da Mesa
Diretora e, evidentemente, do plenário da Comis
são.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Eu tenho a 'impressão que a solução
estaria no artigo 5', que estabelece reuniões de
nove às doze e de dezessete às vinte horas, isto
é, a reunião não poderia ultrapassar de doze horas,
nem de virite horas, quer dizer, o debate irá se
prorrogar.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Srs. Consti
tuíntes, pediria a V. Ex" que não fizessem debate
paralelo e que se identificassem sempre, eu repito,
porque a gravação está tendo problema. Por favor,
idenlifiquem-se para a gravação.

O SR. CONSTITUINTEAUSSON PAUUNEW
- Eu também fui um daqueles que julgou os
dez minutos, para apresentação desses represen
tantes das entidades, muito pequeno. Mas, por
outro lado, estou verificando que, na questão des
ta proposição de Regimento há um outro fato
que eu julgo preocupante. É que no artigo 18,
item I, os Constituintes, também, para apresen
tarem as suas defesas só têm quinze minutos.

Então, eu perguntaria ao prezado Constituinte
Amaury Müller, se esse representante trouxesse
a sua exposição por escrito, com uma antece
dência de vinte e quatro horas, depois do debate
ele teria tempo suficiente para esclarecer. Assim,
nós teríamos a oportunidade de manter a isono
mia dos representantes e dos próprios Consti
tuintes. Acho que quinze minutos dariam para
ele fazer uma síntese daquilo que irá fazer, e nós,
ao verificarmos a sua exposição por escrito, natu
ralmente também nos limitaríamos às perguntas
daqueles itens em que cada um tivesse dúvida
sobre ele. Acho que seria uma intermediação. Eu
também achei pouco os dez minutos e, se o Cons
tituinte, estiver de acordo, tudo bem. Se não esti
ver, eu vou propor também que nós tenhamos
os mesmos vinte minutos, para uma isonomia,
em termos de representantes de entidades e os
próprios Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a pala
vra o Constituinte LuizAlberto Rodrigues.

O SR.CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, acho que esse assunto
não pode fugir da faixa do bom-senso. É extrema
mente difícil trazer um palestrante, por exemplo,
para falar a respeito da questão da intervenção
urbana, da questão urbana, das regiões metropo
litanas e dar a esse expositor dez minutos para

falar a respeito desse assunto, ou de qualquer
um outro assunto. Eu quero ficar com o Consti
tuinte Amaury Müller- vinte minutos é um tempo
razoável, é um tempo que dará para se fazer uma
exposição. Fora disso é trazer o representante,
para não colocar nem, vamos dizer, o núcleo cen
trai do seu pensamento e fundamentar essa expo
sição.

De outro lado, é evidente que não só os mem
bros das Subcomissões ou das Comissões, mas
todo e qualquer Constituinte, pelo Regimento In
terno, tem direito à voz, a participar, a ir lá, con
versar e debater esse assunto. !'ú nós fugiríamos
da faixa do bom-senso, se não tivéssemos uma
referência e se, de acordo com o desenrolar de
cada exposição, de cada audiência pública, nós
não pudéssemos ter flexibilidadepara dar seqüên
cia aos trabalhos. Se tivermos lá um assunto palpi
tante, cinquenta Constituintes, é preciso que a
Subcomissão possa, no momento, ter flexibilida
de para administrar essa situação. É evidente que
se nós formos querer fIXaI' isso aqui, rigidamente,
num texto de um Regimento Interno, nós iremos
na verdade, fazer alguma coisa para, definitiva
mente, não ser cumprida.

Gostaria de ficar com o Constituinte Amaury
Müller vinte minutos para o expositor, que é a
razão principal da reunião, para ele poder expor
seu pensamento, senão também não adianta ele
vir aqui, trazer sempre, nós podemos pedir, as
propostas de abordagem constitucional, por es
crito. Isso ele pode trazer, mas a exposição ele
irá fundamentar, evidentemente, e terá três minu
tos para perguntas e respostas.

O que exceder a isso, será administrado pelo
bom senso, pelo Presidente da Subcomissão, Re
latores e pela situação do momento.

Vamos supor que o tema seja tão palpitante,
que essa reunião pode até, informalmente, conti
nuar à tarde. Paciência.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a pala
vra o Constituinte Fernando Santana.

OSR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, no ad infinitum que o Edison
Lobão concluiu, apenas acrescentaremos cinco
minutos, porque essa imensidão de tempo seria
a mesma apenas com mais cinco minutos. Quan
to ao argumento do Constituinte Alysson Pauli
nelli, que deveria haver igualdade até nesse caso,
eu lembraria ao nobre Constituinte A1ysosnPauli
nelli, que nós temos quinze minutos todas as ve
zes, todas as horas, todos os dias, em todos os
assuntos que sejam debatidos aqui, nós vamos
ter esse tempo.

Então, um cidadão que prepara um trabalho
sobre um tema importante, não é nada demais
que se dê a ele os vinte minutos, apesar de nós
termos quinze, porque ele só terá vinte minutos
uma vez, e nós teremos quinze minutos em todos
os assuntos que serão debatidos na Casa.

Fica aí a nossa preponderância no tempo, ao
longo de todo o debate da elaboração consti
tucional.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELU
- Nobre Constituinte, só para esclarecer o que
está escrito aqui: uma só vez.

OSR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Sim, nesse dia, mas em todos os dias, aqui
no Regimento diz, nosso Constituinte Paulinelli
que para cada assunto ser debatido, o membro

da Comissão efetivo, ou o Suplente em exercício
terá quinze minutos. Os extras, que são aqueles
que não são da Comissão terão cinco, em qual
quer assunto. Isto está aí no Regimento. Ora, nós
vamos ter, realmente, bastante tempo e esse cida
dão que vem aqui para depor uma só vez, tendo
vinte minutos, não nos coloca, absolutamente,
em nenhuma posição de inferioridade, acredito.
Então, dentro desse raciocínio e também conside
rando os argumentos do Presidente Lins, nós
acrescentariamos a esse infinitum apenas cinco
minutos, o que não é nada demais.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex"tem
a palavra, por favor se identifique.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, embora possa parecer vencida a ma
téria que nós estamos discutindo há já um século,
eu quero correlacionar com o quinto; a mim, me
parece que este tempo de nove às doze há de
ficar um tempo um pouco estreito.

Acho que nós poderíamos antecipar o início
da sessão para as oito horas. Eu concordo com
o Constituinte Amaury Müllerque quinze minutos,
para uma pessoa que vem de qualquer canto
do Brasil falar, não irá expressar nada, não dará
o seu pensamento, jamais! Acho que deveriamos
dilatar um pouco o tempo dessa pessoa e restrin
gir um pouco o tempo do interpelante; em vez
de 3, 2 minutos, e conceder a ele os 3 que ele
tem, para poder responder à pergunta. Para for
mular uma indagação não exige tanto tempo as
sim, a não ser que a pessoa queira, paralelamente,
fazer uma outra exposição. Eu sugeriria que hou
vesse uma ampliação de tempo do início dos
trabalhos, para as 8 horas, se mantivesse pelo
menos os vinte minutos, reduzindo o tempo do
interpelante de 3 para 2 minutos e mantivesse
os 3 minutos para o expositor.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a pala
vra o Senador Severo Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES 
Sr. Presidente, o Constituinte Edison Lobão colo
cou aí uma questão, mostrando que ela é, de
uma certa maneira, insolúvel, quer dizer, o núme
ro de participantes da Comissão e a liberdade
de todos os Constituintes de participar dos de
bates.

Eu traria uma sugestão de que, pelo menos,
os membros da Comissão tivessem a prioridade
para o debate e deixando aberto o espaço para
os demais membros da Constituinte, na medida
em que esses membros da Comissão são os que
têm maior responsabilidade, com relação ao trata
mento do assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mais al
guém quer usar da palavra? (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Quanto
à proposição do colega Jesus Tarja, do Paiui, de
pendemos e acredito que também a maioria dos
aqui presentes, da viação brasileira. Se nós come
çarmos a sessão, segunda-feira às 08: horas da
manhã, nós teremos que obrigatoriamente per
noitar em Brasilia no domingo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Chamo a
atenção de V.Ex'"que o art. 5° já está aprovado.

O SR. CONSTITUINTE GIL cÉSAR - Bem,
mas ele levantou a questão agora.
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o SR. PRESIDENTE (José Uns) - Mas já é
irreversível.

O SR. CONSTITUINTE GILCÉSAR- Já está
vencido, mas é que V. Ex' não respondeu.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Desculpe,
V. Ex" mas já é matéria vencida, eu realmente
me esqueci de esclarecer o assunto.

Acho que o assunto está suficientemente escla
recido, e eu proporia que nós votássemos por
partes.

Eu submeto a votos a ampliação de 15 para
20 minutos.

Os que estiverem de acordo queiram perma
necer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Eu submeto a votos a redução de 3 para 2

minutos para a interpelação. (Pausa.)
Quem estiver em desacordo permaneça senta

do. (Pausa) Rejeitado.
Permanecem os 3 minutos.
Eu submeto a votos, agora, a sugestão também

do nobre Constittuinte Amaury MüLLER de limitar
o número de debates.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY Müller- Sr.
Presidente, eu retiro a questão, uma vez que ela
é lII1ti-regimental. Eu queria apoiar a sugestão
do nobre Constituinte Severo Gomes.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - V. Ex"retira.
Submeto a votos a proposta do Senador Severo

Gomes, no sentido de incluir a prioridade para
os membros da Comissão.

Os Srs. Coostituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Passamos, agora, ao art. 16.

O SR.CONSTITUINTE EDISONLOBÃO - Sr.
Presidente, o art. 10 tem o § 2° do Deputado
Fernando Santana.

O SR PRESIDENTE(José Uns) - Ficará para
o fim. Vejamos o art. 16.

A sugestão aqui é do próprio Presidente.
Esta sugestão ou destaque foi feito pela Presi

dência para incluir as deliberações da Comissão
e Subcomissões, somente aquelas sobre matéria
coostitucional que exigirão maioria absoluta de
votos. Isso está de acordo, naturalmente, com
o art. 33 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte.

V.Ex' quer falar sobre isto? (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Não; eu haveria pedido destaque para o art. 14
do item I. Queira falar sobre a leitura, discussão
e votação da Ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Pediria a
V. Ex'que aguardasse, já que nós estamos votan
do o art. 16 e passaríamos, em seguida, para
o seu destaque.

Eu submeto a votos a modificação proposta
pela Mesa. (Pausa.)

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Passamos ao art. 14, I.
O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 

Aqui diz o seguinte:

"Discussão e votação da Ata da reunião
anterior."

O que eu proponho é que se acrescente:
"Quando não forem dispensados a leitura e a

votação da Ata". Isso se faz,inclusive, em Plenário
do Congresso Nacional, quando freqüentemente
um Deputado pede para que seja dispensada a
leitura da Ata e é atendido.

Isto nos toma um tempo enorme, quer dizer,
é o plenário quem vaise m8!1ifestar. Alguém pode
pedir a dispensa da leitura e da votação, e o plena

'rio decidirá se deseja ou não se dispensar.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVII.ÁC

QUA - V. Ex' me permite.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVII.ÁC
QUA - Acho que isso é da praxe parlamentar;
basta haver um pedido e o plenário é soberano.
Não há necessidade de constar, acredito.

O SR.CONSTITUINTE EDISONLOBÃO- Ve
jam, o eminente Constituinte Amaury Mülleracha
que não se deve dispensar a leitura, não é isso?

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER 
Bem, eu falo como regra. Os debates que se trava
rão na Comissão e nas Subcomissões certamente
terão uma importância muito maior, sob a pers
pectiva histórica do momento em que estamos
vivendo, nas sessões da Câmara, onde há uma
rotina. Salvo em determinados momentos, onde
há denúncias muito graves e essas denúncias de
vem constar da Ata, é que se exige a leitura. Mas
também é rara a dispensa da leitura e discussão
da Ata. Normalmente esta é lida de forma atrope
lada, é verdade, mas é lida e aprovada muitas
vezes sem o próprio conhecimento do Plenário,
dado o caráter dinâmico da leitura da Ata. O Se
cretário ad hoc ou secretário da Mesa lê a Ata
de forma audível.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Não lê, balbucia.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER 
Então, a minha impressão é de que o plenário
terá, como disse o Constituinte Joaquim Belivác
qua e como é praxe nos trabalhos parlamentares,
condições de decidir ou não, pela leitura, discus
são e aprovação da Ata.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO- O
art. 37 do Regimento da Constituinte dizo seguin
te: "Aberta a sessão, o Segundo-Secretário fará
a leitura da Ata da Sessão anterior, que será consi
derada aprovada independentemente de discus
são ou votação". Quer dizer,o próprio Regimento
não exige nem discussão nem votação e a leitura
da Ata se faz de forma resumida; é apenas um
resumo da Ata, exatamente para não se tomar
tempo do Plenário. A íntegra da Ata será depois
publicada no Diário doCongresso.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- Com a pala
vra o nobre Constituinte LuizAlberto Rodrigues.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente só para dar um palpite
sobre esse assunto também. É evidente que se
trata da elaboração de uma Constituição. Um
equívoco nesta Ata sucinta, por exemplo, poderá
na verdade significar aí uma coisa incorrigívelao
longo do tempo. Como se trata de uma Ata sucin
ta, que poderá ser lida brevemente, acho que seríe
desnecessário regimentalizar a dispensa da leitura
da Ata.

Entendo que cada Subcomissão irá trabaIl" ar,
ler essa Ata que não será nada que ocupe rr.als

de 2 ou 3 minutos, essa Ata inicial,que é sucinta
e não vejo por que regimentalizar au institucio
nalizar o procedimento de pedido de dispensa
de leitua da Ata de uma Assembléia Nacional
Constituinte.

Eu fico com o companheiro Amaury Müller.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVII.ÁC
QUA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex' tem
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVII.ÁC
QUA - Apenas para indagar de V.Ex'se os traba
lhos não ficam, além de taquigrafados, ficam tam
bém gravados em fita?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Além da
gravação, é elaborada uma Ata completa, que
sera publicada no DIáriodo Congresso.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlI.ÁC
QUA - Creio,Sr. Presidente, que qualquer dúvida
com relação ao que se passou nas discussões...

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Lendo o
art. 13, V. Ex' poderia entender melhor. E será
também elaborada ao fim de cada reunião, Ata
circunstanciada.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Ex", apenas em abono da tese que não
deva constar a leitura e se houver necessidade,
eu digo ao Constituinte Edison Lobão que serei
um dos primeiros a requerer a dispensa, no caso
de ser desnecessária. Quero lembrar aos colegas
que há gravação das reuniões e em qualquer dúvi
da poderão ser verificadasas gravações do nossos
trabalhos. Não é isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Exato. A
Mesa sugere, para ultrapassar essa dificuldade,
que a redação seja: "Leitura, discussão e votação
da Ata da reunião anterior, se não for dispensada
pelo Plenário". É como diz a expressão latina:
"Quod abundat, non nocet".

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
O caput do art. 37 dispensa a discussão ou vota
ção da Ata. Mas, em compensação, o parágrafo
único dispõe que o Constituinte só poderá falar
sobre a Ata, para retificá-Ia em ponto que desig
nará, e daí por diante.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Mas não
é no momento da discussão.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER
De modo que, a leiturada Ataé peça fundamental.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Mas não
é no momento da discussão nem da leitura.

O SR. C:ONSTITUINTE AMAURY MULLER 
Eu não v~jo como dispensar essa leitura,a menos
que o r lenário concorde.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - É claro,
a 'Jta é o objetivo de leitura. Só se o Plenário
é' dispensar.

O SR. CONSTIT(JINTE AMAURY MÜLLER 
Não a sua leitura. Creio que esta deve ser feita.
Não vai tomar mais do que dois ou três minutos.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESlDNEfE (José Uns) - V.Ex" tem
a palavra, pela ordem.
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o8R. CONS1ITUINTEFERNANDOSANTANA
- Olha, essa pequena Ata não me parece muito
importante, O que é importante, a nosso ver, é
a grande, detalhada, que vai ser publicada.

O SR. CONSTITUINTE AMARURY MULLER 
Mas essa não é uma pequena Ata.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Essa é a
pequena Ata.

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MÜLLER 
Mas não se refere a uma Ata sucinta.

O SR.CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Um momentinho, Constituinte Amaury Müller,
eu estou pela ordem. Se V. Ex' quiser me peça
um aparte, que lhe darei com muito gosto.

Gostaria de dizer que é preciso ficar garantido
no Regimento - eu pelo menos acho assim 
que todos devem ficar obrigados a ler a grande
Ata. E se nessa, o Constituinte observar alguma
coisa que não seja a exata e a fiel tradução do
que se passou, então, qualquer um de nós poderá
ter a oportunidade de levantar a questão, em qual
quer reunião, para retificar a Ata que saiu no Diá
rio tll0 Congreuo, porque isso é importante,
a nD!iSO ver.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Acho que
o assunto está devidamente esclarecido. O art.
2° em: que a Ata lida é a Ata sucinta.

O 8R. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Qual é o número?

O SR. PRESIDENTE (José Lins)-

"Art. 12. Das reuniões das Comissões e
Subcomissão Iavrar-se-ão Atas sucintas, dati
lografadas em folhas avulsas, rubricadas pelo
Presidente;"

"O art. 13 diz: "Será também lavrada, de
cada reunião, Ata circunstanciada, contendo
todos os pormenores dos trabalhos, que será
publica no DiárIo da Assembléia Nacional
C:onstitulnte;"

O art. 14 diz: "O trabalho da Comissão
e Subcomissão será iniciado com a presen
ç:a, etc., etc ..., leitura, discussão, e votação
da Ata da reunião anterior".

Aqui no caso é a sucinta, porque a outra ainda
será feita.

OSR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- 51'. Presidente, é justamente na grande Ata
que se deveria acrescentar alguma coisa, permi
tindo, caso o Constituinte sinta que não foi bem
traduzido o seu pensamento, ou o de outro qual
quer, que ele tenha a possibilidade de levantar
a questão.

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

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Mas isso
está garantido pelo Regimento. Com a palavra
o Constituinte Jorge Vianna.

O 8R.CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Eu
chamaria a atenção do Plenário para a sugestão
que a Mesa dá quanto ao art. 1°: "Leitura, discus
são e votaçãoda Ata da reunião anterior, se não
for dispensada pelo Plenário." Tenho a impressão
de que nós estamos chovendo no molhado. Va
mos ouvir o que a Mesa está dizendo e faço um
apelo para que fiquemos com a sugestão da Mesa:
se o Plenário dispensar, tudo bem! Se for algum

caso grave que não se possa dispensar, vamos
acatar também.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Consulto
o Constituinte Luiz Alberto Rodrigues se ainda
quer usar da palavra. (Pausa.)

Submeto a voto a redação proposta pela Presi
dência, acrescentando-se ao item 1 "se não for
dispensada pelo Plenário".

Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O SR. CONSTIT()(NTEFERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, eu gostaria de saber se fica
garantido a todos nós a possibilidade de questio
narmos a grande ata depois da sua leitura.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regi
mento garante ao Constituinte o direito de ques
tioná-Ia, naturalmente, depois de lê-Ia.

O SR. CONSTIT()(NTEFERNANDOSANTANA
- Eu só queria saber isso. Não quero atrapalhar,
não quero acrescentar nada, porque quanto mais
acréscimo pior.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - É verdade.
Passamos à apreciação do destaque do art.23.
M 23. "Não serão admitidos pedidos de vis-

ta da matéria, inclusive dos pareceres proferidos

A SR" CONSTIT()(NTERAQUELCÂNDIDO 
Sr. Presidente, eu pedi destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Qual é a
sugestão?

A SR"CONSTIT()(NTERAQUEL CÂNDIDO
A sugestão, inclusive, é levantada por um Consti
tuinte eh na frente, com relação à sobrecarga dos
assessores, principalmente na Câmara dos Depu
tados. Pois se nós não estamos tendo sequer as
sessoria para a elaboração de alguns textos cons
titucionais, através da assessoria da Casa, imagi
nem se nós não tivermos condição de pedir vista
aqui deste relatório, já no final de votação. Isso
é uma coisa que me parece muito séria, porque
não serão admitidos pedidos de vista da matéria,
inclusive dos pareceres proferidos. Nós não esta
mos tendo sequer assessoria para elaborar alguns
textos constitucionais. Imaginem no final, se não
tivermos condições de pedir vista, para que nós
possamos pedir por um amigo ou alguma pessoa,
para que se faça uma revisão constitucional, de
acordo com os debates populares que serão in
cluídos e as entidades não terão e não têm condi
ções de apresentar uma propositura, já no final,
e pronta constitucionalmente. Isto me preocupa,
porque nós não temos nem sequer prazo. Quer
dizer, é como se quiséssemos - eu disse isso
no meu último discurso, sexta-feira - colocar num
liquidificador,depois botar no computador e rece
ber tudo prontinho. O negócio é sério. O que
adianta nós trazermos aqui as entidades de classe
para ouvirmos as suas proposituras, se nós não
temos prazo, sequer, para fazermos uma corre
ção, no final de um relatório, a nível constitu
cional? Parece-me que aqui está muito rígido. Eu
pediria que se flzesseuma abertura de prazo, para
que pudéssemos ter vista desses pareceres.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE (José Lins)- Com a pala
vra o Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNEW
- Sr. Presidente, eu venho apoiar a sugestão
da Constituinte Raquel, especialmente pelo pedi
do de vista que fiz ao 24 e que se conecta com
este.

Se nós n,ão conhecemos sequer os pareceres
proferidos, como é que no 24 não serão subme
tidos, à votação, a matéria constitucional? Quer
dizer, nós entraremos no escuro, isso é um vôo
cego. Ou se abre o pedido de vista do 23 ou
se altera o 24; então, as duas coisas.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Eu escla
reço a V. Ex" que há um prazo, depois da apresen
tação do parecer do Relator, para o conhecimento
do texto pelos Constituintes. Haverá esse prazo,
durante o qual, cada um analisará o parecer com
todo o cuidado. Então, a questão do pedido de
vista será, talvez,apenas na hora de votação, numa
segunda fase. Mas os Constituintes já apreciarão
o parecer com conhecimento de causa, porque
disporão de tempo para isso.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNEW
- Que tempo é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - São cinco
dias para a discussão e apresentação das emen
das pelos membros da Comissão. Então, o pare
cer é apresentado à Subcomissão. É o § I" do
art. 17 do Regimento, da Assembléia Nacional
Constituinte.

O parecer é elaborado, apresentado e fica à
disposição de V. E.x"", durante cinco dias e antes
irá publicado em avulso; fica à disposição para
que cada um analise, apresente emendas; depois
nós teremos setenta e duas horas para o relator
analisar as emendas apresentadas. Finalmente,
após isso, se passará a nova apresentação do
parecer e à votação. Em seguida há o encerra
mento da votação e o encaminhamento do pro
jeto à Comissão. Tenho a impressão de que esse
pedido de vista já está concedido pelo próprio
Regimento.

Submeto, então, a voto°texto como está. (Pau
sa.)

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo
tação do 23.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex:' tem
a palavra

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Sr.
Presidente, apesar de todas as explicações de V.
Ex", acho que impedir a vista do processo, da
redação final do projeto, é um cerceamento indis
cutivel do direito de modificar, inclusive, o parecer
finaldo Relator. Eu proporia à Mesa, como Substi
tutivo, exatamente isto: "Serão admitidos pedidos
de vista da matéria, inclusive os pareceres profe
ridos pelo prazo de 24 horas."

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Nós não
dispomos, infelizmente, deste prazo, pois ele seria
anti-régimental. Neste caso, eu sugeriria uma ho
ra.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Por
que não 24 horas? Uma hora não dará nem para
ler.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RO
DRIGUES- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex' tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente é evidente que esse Regi
mento Intemo dos trabalhos das Comissões não
poderá se sobrepor ao Regimento Intemo da As
sembléia Nacional Constituinte. De outro lado,
se numa Comissão temos 63 membros e abre-se
a-perspectiva desse pedido de vista por 24 horas,
para cada um, é evidente que nós iremos extra
polar este prazo. No mínimo fica subentendido
que há uma superposição de prazos, incompatível
com o Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Acho que deveríamos atender à Consti
tuinte Raquel Cândido, e ao Constituinte Jorge
Vianna, mas é evidente que os prazos devem ser
compatíveis, até para ter sentido a votação aqui.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Per
mite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE LUIZALBERTORODRI
GUES - Com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTEJORGE VIANNA - Se
ria aberto, mas limitando-se o número dos Consti
tuintes que pedissem vista.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço que
escutem a Presidência. Quanto a isso não há pro
blema, porque o prazo que é concedido a um
é o mesmo concedido aos outros. O problema
é dispor de prazo no Regimento sem acrescer
ou sem prejudicar a data fmal.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edi
son Lobão.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO- Sr.
Presidente, eu voltaria ao mesmo tema para dizer
o seguinte: quando o Relator apresenta o seu ante
projeto são concedidos dois dias para a publica
ção de avulsos. Em seguida a distribuição dos
avulsos e a partir daí, todos os membros da Co
missão têm cinco dias para discutir o parecer
do Relator. Encerrada a discussão, ainda se tem
dois dias para a apresentação fmal do parecer;
então, esses prazos até são generosos, dentro da
escassez de tempo que temos na Constituinte.
Creio que o pedido de vista seria um pedido suple
mentar, o que viria a complicar, ainda mais, o
funcionamento desta Subcomissão.

A SR' CONSTITUINTE RAQUELCÂNDIDO 
Sr. Presidente, só para contraditar. Quando o rela
tório vem com todos esses prazos colocados e
mais a correria que nós iremos ter, inclusive com
relação às Atas, ele virá amplamente debatido.
Até concordo com V.Ex' mas esta matéria é tão
séria que, às vezes,para abrir um prazo, por uma
vírgula ou coisa parecida, acho que deveria haver
compreensão de todos os Constituintes com rela
ção à brevidade, ao tempo, porque a sociedade
lá fora está a nos cobrar; essa compreensão é
inerente a todos os Constituintes. Então, acho
que é apenas uma prazo de pedido de vísta que
poderá ser uma hora: não vamos determinar mas
se acharem por bem, podemos até deteminar.
Mas parecer-me fundamental que no relatório fi
nal, possamos dar uma vista geral.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GALASSI 
Sr. Presidente, peço a palavra, peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex' tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEVIRGÍUO GALASSI 
Acho, Sr. Presidente, que V.Ex' poderia conceder
vista para a sessão séguinte, o que representaria
no máximo 12 horas; quer dizer, da sessão matu
tina para a sessão vespértína, ou da sessão da
tarde para a sessão do dia seguinte.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Na realida
de, eu quero apenas esclarecer que o Plenário
é soberano, desde que não fira o Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, é claro. Mas,
o parecer do Relator que é sobre a matéria apre
sentada e debatida na Comissão, e não poderá
ser de outra forma, é apresentado, publicado em
avulsos e distribuído para todos nós pelo prazo
de 5 dias; depois ele volta ao Plenário para ser
votado, emenda por emenda. Realmente é difícil,
depois de votadas as emendas e os destaques,
ainda ter alguma coisa que ver. Acho que nós
poderíamos - numa concessão naturalmente à
preocupação de V.Ex"', e para evítar uma dificul
dade momentânea - sugerir um pedido de vista
por duas horas. Porque realmente é um recurso
extremo depois de concedidos todos os prazos.

O SR. CONSTITUINTEJONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Pela ordem,
V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, está previsto no Regimento quando
diz que o Presidente poderá suspender a sessão,
ouvindo o Plenário e que este poderá também
suspender a sessão. Essas duas horas seriam
mais um reforço, porque nesses casos está pre
vista a suspensão da sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Podendo
ser pedido apenas uma vez.

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MÚLLER 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
O pedido de vista é uma forma de obstrução,
configura, portanto, um mecanismo democrático.
Quem pede vista relata o vencido, em qualquer
processo legislativo o voto vencido tem que vir
ao plenário. De modo que, acho razoável estabele
cer-se o pedido de vista, fixando um prazo, duas
ou três horas, mas não se pode eliminar o pedido
de vista.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mas, de
qualquer modo, submeto à aprovação do Plenário
essa proposta.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNElRO
Sr. Presidente, se formos conceder prazo por hora,
quem pedir no início irá devolver dentro da mes
ma sessão. Agora, quem pedir no fim terá que
devolver na outra. Então, para mim, continuo com
o meu primeiro ponto de vista, quando propus,
logo no início, que o pedido de vista se daria
numa sessão e a devolução na outra. Se for na
sessão de manhã, devolver-se-á de tarde; se for
de tarde, devolve-se no dia seguinte pela manhã.
Acho que não há outra solução para podermos
ser coerentes.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) -De qualquer
modo, V. Ex' mesmo prevê que poderia haver

a possibilidade de voltar na mesma sessão. Apro
posta da Mesa permanece como está.

Submeto a votos, esclarecendo a redação que
ficaria: "Não serão admitidos pedidos de vista su
periores, se não uma só vez, por prazo de 2 horas,
uma única vez, pelo prazo máximo de duas ho
ras".

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER 
Sr. Presidente, eu proporia a seguinte redação:
"Serão admitidos pedidos de vista à matéria, in
clusive os pareceres proferidos, um só vez, pelo
prazo máximo de 2 horas".

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Submeto
a voto a proposta do Constituinte Amaury Muller,
que aliás é a mesma coisa da nossa proposta.

O SR. CONSTITUINTEAMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, eu eliminaria o "não", sou muito
contra a negação: "Serão admitidos pedidos de
vísta à matéria, inclusive dos pareceres proferidos,
um só vez, pelo prazo máximo de 2 horas".

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Em vota
ção.

Os Srs. Constituintes que aprovam a proposta,
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos, agora, à apreciação do destaque do

art. 24:

"Art. 24. Nas Comissões e Subcomis
sões, não serão submetidas a votos propo
sições relativas à matéria constituicional, sal
vo após iniciado o processo de apreciação
do parecer do Relator."

Isto significa o seguinte: se alguns dos consti
tuintes, na primeira reunião da sua Subcomissão,
apresentar proposta e ela for votada e negada,
nem o próprio Relator poderá mais apreciá-Ia.
E neste caso o que se sugere, o que está implícito
no Regimento, é que o grande trabalho da Comis
são seja o debate, e que o Relator seja aquele
que procura se aperceber da posição do Plenário,
já que ele vai querer que o seu parecer seja apro
vado pela Comissão, e não que se prejudique
qualquer proposta antes que haja um consenso
sobre o texto geral, e até uma apreciação pelo
Relator sobre a matéria.

Tem a palavra o Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELU
- Fui eu quem pediu o destaque, especialmente
preocupado com a situação do 23, já que ele
tinha um destaque. Mesmo assim, ainda chamo
a atenção para o seguinte: como dizo nobre Cons
tituinte Amaury Milller, o "não" sempre é muito
ruim. Acho que poderia dizer que as discussões
dos assuntos poderiam ser realizadas ...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A votação.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELU
- A votação que seria...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A votação
só seria iniciada. V.Ex' quer primar pelo positivo.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNEW
- Trocaria a redação, retirando a negativa, e diria
que as discussões e a votação podem perma
necer, só.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Acho que
é importante esse "não". Não se deve,realmente,
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votar antes. Mas acredito até que já foi aprovado
o texto como está.

Passamos, agora, à apreciação de sugestões
novas. Pedina ao Constituinte Fernando Santana
que lesse a sugestão.

O SR. CONSmUINTE FERNANDOSANTANA
- Examinamos aqui o art. 9°, fica melhor nesse
do que no art. 10°. Então, cria-se assim o pará
grafo 1° ao art. 9°:

"A Comissão ou Subcomissão poderão
deslocar-se para audiência fora do Congres
so Nacional, em locais determinados, por de
cisão da maioria dos seus membros."

Era o § 1° ao art. 9".

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Está aberta
a discussão. (Pausa.)

O SR. CONSmUlNTE AMURY MULLER 
Faço uma indagação ao Constituinte Fernando
Santana: Maioria simples ou maioria absoluta?

O SR. CONSmUlNTE FERNANDOSANTANA
- Maioria simples, para facilitar.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mais al
guém quer usar da palavra? (Pausa.)

Acho que a Comissão deve assumir proposi
ções que possa cumprir. A não ser que os mem
bros da Comissão estejam dispostos a financiar
as SUéIS pr6prias diárias. O que levanto é um pro
blema de operacionalidade. É difícilpara o Presi
dente aceitar, sem contraditar, uma proposta que
a Comissão não poderá assumir.

Sugeriria que o Plenário autorizasse o Presi
dente a manter entendimentos com os outros
presidentes, fazendo um movimento em tomo
dessa idéia, com as outras Comissões, porque,
na realidade, nós, sozinhos, não temos condições.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Vianna.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Acho muito justo as preocupações de V Ex', mas
a aprovação da proposta do Constituinte Fernan
do Santana não inviabiliza, em hipótese alguma,
aquilo que V.Ex' está propondo. É claro que colo
car aqui e dizer que pode viajar, que pode auto
rizar, €: claro que pode autorizar. Agora, a viagem
só será feita, acertado quem irá pagá-Ia, como
será feita essa viagem etc.

V. Ex· sabe, quando se deseja fazer as coisas,
sempre se tem a forma de fazê-Ias. Precisamos
é da autorização para poder fazer. Isto é muito
claro. De minha parte, não posso abrir mão de
que a Comissão estude esses assentamentos que
estão sendo feitos pelo INCRA, para ver como
se deverá resolver o problema fundiário. Não pos
so abrir mão de que se possa vistoriar projetos
que estão sendo certos ou errados. Isso é funda
mentai, sob pena de n6s decidirmos coisas aqui
por ouvir dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Uma preli
minar, queria pedir ao Constituinte Fernando San
tana que encaminhasse o texto à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Queriél dizer, exatamente, a V.Ex" que as Comis
sões de Inquérito desta Casa ficaram vedadas,
nos 20 anos de arbítrio, porque nos Regimentos
Internos das duas Casas estava determinado que
as Comissões s6 podiam se reunir no interior

do Congresso Nacional. Isso inviabilizou,de certa
forma, de se ver muita coisa Esta foi a maneira
de se vedar a saída e de se encontrar as fórmulas.
Isso aí seria exatamente a maneira de poder-se
abrir o caminho, a fim de vermos as coisas que
iremos discutir aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra à Constituinte Raquel Cândido.

A SR' CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
Para reforçar a propositura e a fundamentação
em defesa do GilCésar, de Minas Gerais e embora
o padrasto seja baiano, o Femando Santana, gos
taria de dizer o seguinte: nós, temos que assegurar
na área minerária e constitucional deste Pais o
problema do garimpeiro, já vistoriado pelo nosso
Relator, especialmente, no Amapá. O Senador Se
vero Gomes sabe que existem diversas peculia
ridades regionais, e tem que ficar assegurado no
texto constitucional a reserva garimpeira. Aqui
tem muito do que se ouviu falar, do que se contou,
e não a visão de uma realidade. Em especial,
quero fundamentar que quando é para se tratar
do problema do povo lá fora, de uma coletividade
enorme, como é a classe dos garimpeiros, sempre
não tem recursos. E o Constituinte Fernando San
tana foi feliz quando disse: quando é para visita
de uma Comissão, corno essa do Ministro Funaro
que partiu, agora, e já o estavam esperando no
exterior, há recursos. O Constituinte não pode
ficar de pires na mão para mendigar, para funda
mentar e retratar a realidade do povo brasileiro.
Eu, em especial, Constituinte Raquel Cândido que
lido com esse problema, que é o indisciplina
mento do estrangeiro, com relação aos alvarás
concedidos e à reserva garimpeira, peço ao Presi
dente que veja isso com carinho junto aos demais
Presidentes, e nós, de modo geral, possamos fun
damentar o que pedimos e com relação aos ou
tros companheiros, como é o caso da reforma
agrária, que precisa ser visto de perto, para sentir
decerto. São dois problemas iminentes. Ternos
que nos deslocar para ver a realidade e até poder
fundamentar principalmente o problema do ga
rimpeiro, que é de ordem social, como aplacador
do problema social e de ordem econômica deste
Pais.

O SR. CONSmUINTE ASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao Constituinte Assis Canuto.

O SR. CONSmUINTE ASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, em reforço a essa tese, iríamos um
pouco mais longe. Acredito que o Congresso
Constituinte tem uma responsabilidade muito
grande, tem uma responsabilidade hist6rica, e o
novo conceito da nova inter-relação entre as na
ções não nos possibilita manter o Brasil isolado
das demais regiões do mundo, que têm proble
mas peculiares e pertinentes aos nossos; inclu- .
sive, se necessário for, faríamos viagens interna
cionais para verificar a similitude com alguns pro
blemas, porque iremos fazer uma Constituição
para o Brasil, mas o Brasil irá viver dentro de
um concerto de nações do mundo todo. Inclusive,
quanto mais restringir as visitas de caráter interno
a regiões problemáticas, como a região de refor
ma agrária, a região de minérios e outras, a re
giões dos índios, acho que devemos dar a maior
abertura possível a esse item, e tenho a certeza

absoluta de que, se houver necessidade, o Presi
dente desta Casa saberá conseguir os meios ne
cessános para financiar esses deslocamentos.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Consulto
o Constituinte Jesus Tajra se está interessado em
fazer uso da palavra, porque parece que V. Ex"
pediu a palavra antes. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, ia pedir para que fosse lida novamente
a proposta, porque durante sua leitura não atentei
bem para os seus detalhes.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Lerei para
V. Ex'

"A Comissão ou Subcomissões poderão
deslocar-se para audiências fora do Congres
so Nacional, em locais determinados, por de
cisão da maioria simples dos seus mem
bros."

O SR. CONSTITUINTEJESUS TAJRA - Está
entendido.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao Constituinte Jonas Pinheiro.

O SR. CONSmUlNTE JONAS PINHERO 
Só para reforçar; talvez sirva até para V. Ex' Já
está previsto no art. 30 do Regimento Interno,
em um dos seus itens, que o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte poderá solicitar ao Pre
sidente da República providências para a abertura
de crédito especial destinado a atender a despesas
com o funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte. Por que não inserir nessas despesas,
nesses dispositivos, também recursos para essas
viagens, muito importantes, das Comissões?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mais al
guém deseja fazer uso da palavra? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar a importância
que tem o podermos estar o máximo vinculado
com a sociedade, com todos os setores, ouvir
a sociedade, conhecer-lhe os problemas. Mas vejo
aqui, desde o princípio da nossa reunião, exata
mente a preocupação com a exigüidade dos pra
zos. E, de repente, abandonamos o nosso trabalho
interno, inclusive deixando de privilegiar, quem
sabe, a audição ou a discussão com as entidades
representativas que deverão ser convocadas para
as Comissões e Subcomissões; penso que, talvez
com isso, se deixe até de fazer a discussão. Não
que se deixe, mas a exigüidade dos prazos não
justifica muito, mesmo porque aqueles constituin
tes, que vivem mais certas circunstâncias ou que
conhecem mais de perto certos problemas, seja
da reforma agrária, seja do problema mineral, seja
qual for, podem oferecer suas emendas, propos
tas e argumentá-Ias, tendo o pr6prio conhecimen
to de um grupo, o que não impede que isso seja
feito. Não vejo razão fundamental para que a Sub
comissão se desloque, neste momento, dada a
exigüidade dos prazos, embora seja a favor da
plena audição e consulta popular.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
o meu preclaro amigo e eminente Constituinte
Vicente Bogo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) -Com a pala
vra a Constituinte Raquel Cândido.
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A SRA CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- A região amazônica é peculiar. Primeiro, as
pessoas têm medo de ir para lá, porque não que
rem pegar malária nem leishmaniose. Não sabem
o que é uma cata, não sabem o que uma batéia,
não sabem o que é uma picareta. Não sabem.
Só sabem de O Globo ou da revista. Isso é uma
realidade. E a região amazônica, a amazônia Le
gai, em especial, é a resposta, quiçá, para o endivi
damento e a salvaguarda da entrega e da vida
que vivemos neste Pais.

Então, é uma realidade completamente distor
cida do que muito se fala por aqui. Temos o
sábado e o domingo. Quer dizer, não nos sobra
tempo para viajarmos numa região dessas? E eu
teria o prazer de, ao propor uma viagem dessas,
convidar eminentes Constituintes do Rio Grande
do Sul para conhecerem a realidade amazônica,
a realidade do Brasil-lá, longiquo, mas é Brasil
-, onde há centralização das maiores jazidas mi
nerais, sendo muitas delas as maiores do mundo,
como é o caso do manganês, do ferro, do ouro
e da cassiterita. E estamos propondo um discipli
namento do capital.estrangeiro correlacionado
exatamente com aquela região.

Temos o sábado e o domingo para ver o que
é, por exemplo, uma garimpagem no rio Madeira,
onde o homem se submete a uma forma de traba
lho com 15 metros de profundidade para pegar
o ouro do aluvião.É preciso que isso seja retratado
aqui, e com muita veracidade, com conhecimento
de causa, para que possamos fundamentar e con
seguir, através dos nossos companheiros, esse
voto mínimo, que é deixar uma reserva garimpeira
para o homem que trabalha e que aplaca os pro
blemas sociais deste Pais, volto a dizer. São 400
mil homens. Acho que o sábado e o domingo
ficariam muito bem.

Fmalizando, já fIZ esta proposta quando da ela
boração do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, tendo sido rejeitado.

Outra coisa que é do desconhecimento de mui
tos, aqui, é o fato de existirem verbas já alocadas
para essas viagens, embora agora esteja-se pedin
do uma suplementação, como colocou o colega.
Já existem - tomei conhecimento - e peguei
a sua rubrica aqui, no Senado, para fundamentar
estudos comparativos de países coirmãos na
América Latina, que têm tese defendida, para que
viessem pessoas expor as suas idéias, na pratici
dade de como foram elaboradas e fundamen
tadas, como é o caso educacional e da saúde.
Temos países coirmãos com exemplos - e não
vou dizer, porque corremos o risco de sermos
radicais. Isso foinegado. Masquando o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte pede verba
suplementar para os estudos constitucionais te
mos que ter prazos. E esse prazo é para a socie
dade brasileira, que talvez não possa aqui parti
cipar, como é o caso dos sem-terras, dos garim
peiros.

O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO - Pe
la ordem, Sr. Presidente. Desejo inclusive congra
tular-me com o nobre Constituinte pela sua expo
sição, no sentido da preocupação com as nossas
reservas naturais, com o nosso garimpeiro, com
o conjunto da sociedade brasileira. Esta preocu
pação é nossa também. Contudo, não vejo como
- nesses prazos de 15, 20 ou 30 dias que talvez
nos restem ainda para concluir o nosso trabalho

na Subcomissão - poderemos ampliar essas vi
sitas in loco a regiões, para dirimirtodas as ques
tões que são fundamentais.

O SR.CONSmUINTE FERNANDO SANTANA
- Se não tiver tempo, não vai.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
Aplaudo a preocupação e me proponho a discutir.

A SR' CONSmUlNTE RAQUEL CÂNDIDO 
Exato. Sábado e domingo estão ai para quê?

OSR. CONsmUINTE FERNANDOSANTANA
- Não precisa tirar do Regimento; se não quiser,
não vai.

o SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Jorge Vianna.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Congratulo-me com a Constituinte Raquel Cân
dido quando coloca aqui exatamente o seu ponto
de vista. Não é só o garimpeiro. Temos que ver
como o homem está sendo assentado no interior
do Brasil,como está sendo marginalizado e aban
donado lá. Não adianta trazer aqui os números
de hectares que foram desapropriados. Precisa
mos ver os homens a quem foram entregues es
ses hectares como estão vivendo.

Nesse fim de semana saímos, um grupo de
Constituintes, e fomos à Guarapuava, no Paraná,
para verificar, sábado e domingo, como estava
funcionando o Projeto de Desenvolvimento de Pe
quenos Produtores.

Então, quem quiser ir, vai. Quem não quiser
ir ou não puder passar o fim de semana fora
de casa, não vai. Agora, é preciso que os que
querem ver tenham oportunidade de vir, ver e
poder falar o que está aí.

Quero dizer inclusive que, seguramente, nós
teremos a participação e auxilio,não tenho dúvida
alguma, de entidades governamentais, que esta
rão dispostas a ajudar essa ida até lá. Inclusive,
tenho certeza de que os aviões da Aeronáutica
ficarão colocados à disposição, no momento em
que esta Comissão os solicitar. Tenho a impres
são de que isso facilmente será feito,dependendo
apenas de que possamos abrir a oportunidade;
não podemos é fechá-la.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Luís Roberto Pon
tes.

O SR. CONSmUINTE Luís ROBERTO PON
TES - Queria que V. Ex" lesse de novo o artigo
para verse não conDitacom o art. 19 do Regimento
Interno, que diz:

"AAssembléia Nacional Constituinte reali
zará os seus trabalhos, salvo motivo de força
maior, na sede do Congresso Nacional, em
Brasília."

O SR.PRESIDENTE(José Lins)-Força maior
é julgada pelo Plenário, e não por nós. Mas vou
ler de novo para V. Ex':

"A Comissão ou Subcomissão poderão
deslocar-se para audiência fora do Congres
so Nacional, em locais determinados..."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joa
quim Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, a pretensão do nobre
Constituinte GilCésar! acolitado pelo nobre Cons-

tituinte Fernando Santana, e tão bem defendida,
a proposição, pela nobre Constituinte Raquel Cân
dido, não é de caráter impositivo. Ela sugere a
possibilidade, evidentemente em caráter excep
cional, de deslocamento da Comissão ou das
Subcomissões, para averiguar um fato de rele
vância.

.Sugiro a V.Ex", data venta, e com a permissão
dos ilustres autores deste parágrafo, que se acres
cente "excepcionalmente". Aí conciliaríamos a
preocupação do Constituinte Vicente Bego com
a preocupação legítima dos autores desta pro
posta, bem como da Constituinte Raquel Cândi~o.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Raquel Capiberibe.

ASRA CONSmUlNTE RAQUEL CAPIBERIBE
- Gostaria de dizer que concordo plenamente
com a companheira Raquel Cândido, minha xará,
mas que também vejo a preocupação do nosso
companheiro Constituinte Vicente Bego, dada a
exigüidade de tempo que temos para a marcha
dos nossos trabalhos.

Como mulher da Amazônia, e que conhece
palmilhando a sua região, quero dizer que, dificil
mente, teríamos a oportunidade de ir in Ioc:opara
constatar e conhecer a nossa realidade amazô
nida. E isso me preocupa, porque sabemos das
dificuldades que a Amazônia nos oferece para
que possamos, um grupo de parlamentares, che
gar a esses locais onde realmente estão situados
os grandes problemas da Amazônia.

Portanto, concordo realmente com a propo
situra do companheiro Joaquim Bevilácqua, de
que conste como sugestão, e não como uma
imposição. Porque na realidade nós sabemos que
jamais teríamos possibilidade sequer de visitaral
gumas regiões de mineração, algumas regiões
com problemas de mineração ou regiões, mesmo
na Amazônia, com problemas e conflitos de terra.
Muito obrigada. . ,

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLAC-
QUA- A minha proposta, Sr. Presidente, é só
para acrescentar a expressão "excepcionalmen
te". Só isso.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Rosa Prata.

O SR.CONSTITUINTE ROSAPRATA-Quere
mos dizer, aqui, que não vemos nenhuma impo
sição na propositura que foi encaminhada pela
Constituinte Raquel Cândido. Esta Comissão, a
Comissão de Assuntos Econômicos tem caracte
risticas muito peculiares, e é dentro desta peculia
ridade que se está procurando meios, formas de
esclarecer e de orientar esta Comissão e as suas
Subcomissões, com assuntos que são muito es
pecíficos. Evidentemente não há nenhuma impo
sição; há uma disposição que se procura colocar
neste nosso Regimento, para que esses assuntos
possam ser conhecidos in loco. Existe aquele
adágio muito popular, e que se adapta muito bem
a esta questão: quem quer vai, quem não quer
manda, ou não vai.Esta é a colocação que gosta
riamos de fazer.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)-Com a pala
vra o Constituinte GilCésar.

O SR. CONSmUlNTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, a proposição inical que eu fiz, antes da
redação elaborada pelo colega Fernando Santa
na, sugeria inclusiveque o plenário normal dessas
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reuniões fossem as Assembléias Legislativas lo
cais 'ou possivelmente a Câmara de Vereadores.
Evidentemente, num país continente como o nos
so, não haveria condições de se ir in loco para
verificar todo esse problema, especialmente na
região amazônica; eu modestamente conheço
uma parte dela. Isso não impede, e eu estou de
acordo com a sugestão do Constituinte Bevilác
qua; acho que o assunto está exaustivamente dis
cutido e a necessidade já foi julgacUt oportuna
pelo Plenário. Vamos votar a proposição.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) -Com a p~a
vra o Constituinte Edison Lobão.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO - Sr.
Presidente, Srs. Membros desta Comissão, enten
do junto com quase todos que compõem esta
Comissão que o nosso prazo é realmente insufi
ciente. Penso que o Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte deveria revê-lo e aumentar por
seis meses, por um ano, não vejo razão para esta
pressa enorme de se votar o texto constitucional
em menos de um aFIO, em cerca de seis, oito
meSE~S. Porém, até que se consiga isto, nós esta
mos submetidos a prazos rígidos, extremamente
exigentes. Penso, portanto, que deslocar uma Co
missão para ouvir pessoas, entidades fora do Dis
trito Federal, seria uma maneira de se gastar mais
ainda o tempo que para nós já é escasso; isto
por um lado. Por outro lado, acho que quando
se sai da lei então caminha-se para o despenha
deiro. E o que diz a lei nesta matéria? Que precisa
ser interpretada e penso que a interpretação é
muito simples, fácil.AAssembléia Nacional Cons
tituinte realizará os seus trabalhos, salvo motivo
de força maior, na sede do Congresso Nacronal.
Qual o motivo de força maior? O Congresso de
repente está em reforma e não podemos usar
os salões.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- E o desconhecimento da matéria?

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO- Pa
ra mim esse é um motivo de força maior

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Onde tem escravidão branca, por exemplo on
de nós temos, lá, corrente das multinacionais e
milícias que matam diariamente. Isso é matéria
relevante?

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO-Re
levante sim, força maior não.

Então, eu próprio, na medida em que puder,
estarei viajando para o meu Estado, sábado e
domingo, onde pretendo ouvir entidades, grupos
de pessoas etc.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para
encaminhamento dessa questão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' tem
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Eu tenho a impressão de nós estarmos há
vinte I~ oito minutos - eu consegui cronometrar
-, tratando desta questão; das sobremaneiras
já analisadas, é uma proposta facultativa; se nós
não podemos definir em vinte e oito minutos uma
questão facultativa, então, não teremos condições
de trebalhar no Congresso. Gostaria que V. Ex',
colocasse em regime de votação, esse assunto

que está por demais esgotado, e nós temos que
facilitar as coisas, e não complicá-Ias.

Gostaria de dizer ao nosso Presidente, ao Cons
tituinte Edison Lobão que efetivamente é aquilo
que ele está colocando mesmo, salvo motivo de
força maior. Pois é, força maior, nós temos que
conhecer a realidade brasileira. Como V.Ex' mes
mo reconhece, V. Ex' passará o tempo para ver
o seu Estado, o Maranhão. Éclaro que se a Comis
são for V. Ex' verá que não é só V. Ex' quem
terá oportunidade de ver isso; todos os membros
da Comissão terão oportunidade de ver a mesma
realidade que os seus olhos vêem, porque eu já
vi. É preciso que todos vejam, para que todos
se convençam daquilo que ouviremos e discuti
remos aqui. É esse o apelo que eu peço a V.
Ex', como está bem escri1:lV como é facultativo;
n6s podemos pedir é que acabe com a imposição
e as amarras que têm no Congresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' tem
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, o nobre Constituinte Edison Lobão,
invocando o art. 19 do Regimento Interno da Cons
tituinte, que por sinal já foi rasgado por várias
vezes, não aqui, mas em função da exigüidade
de prazos que estabeleceu, ele pr6prio nos dá
a saída para esse impasse regimental. Acrescenta
ríamos à emenda, ao invés da expressão excep
cional, nós acrescentariamos ao parágrafo da pro
posta do Constituinte Gil César e Fernando San
tana o seguinte: "Em casos de força maior". Pron
to; está compatibilizado com o art. 1° do Regi
mento.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Eu gostaria
que os colegas pedissem a palavra pela inscrição,
porque estão pedindo pela ordem e na realidade
querem debater a matéria.

Tem a palavra o nobre Constituinte Fernando
Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Eu não quero debater. Eu s6 quero dizer, salvo
força maior, a Constituinte, o bloco, o corpo cons
tituinte, que são 579; mas esse "salvo força maior"
é no caso, por exemplo, como disse o colega
Constituinte Edison Lobão, de que a Casa caia,
que haja um terremoto aqui, então pode sair. Mas
esse corpo Constituinte reunir-se-á aqui, mas as
Subcomissões podem se deslocar, porque não
é a Constituinte que está indo, é um grupo peque
no que irá verificar uma questão importante, co
mo a do setor mineral, do setor agrário etc. Era
só o que queria esclarecer em relação à expressão
"salvo" do Sr. Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a pala
vra o nobre Constituinte LuizAlberto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRI
GUES - É, Sr. Presidente, para dizer que não
existe nenhuma incompatibilidade regimental. O
Regimento da AsSembléia Nacional Constituinte
trata do funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte e será exatamente o caso de uma
Subcomissão, talvez uma Comissão da Subco
missão que irá fazer uma visita.

Por outro lado, eu queria dizer à Constituinte
Raquel Cândido, que citou aqui um rol de mine
rais, parece que nós ainda temos deles lá, em
Rondônia, n6s já tivemos muitos desses em Minas
Gerais, no passado.

Também para lembrar, Sr. Presidente, que os
"lobbíes", as multinacionais, as entidades organi
zadas pagarão viagens para os Constituintes, virão
aqui, nos entulharão - como estão nos entu
lhando - de propostas, de textos, e na verdade
o que nós precisamos é ter oportunidade de sair
mos daqui de uma vez; e de outra trazermos aqui
as entidades que não têm condições de vir. Por
exemplo, um Conselho comunitário de favelas,
um favelado lá do Rio de Janeiro não terá condi
ções de vir aqui ao Congresso Nacional, se não
for financiado, ou tiver as suas despesas de estada
pagas. Então, voto com a Constituinte Raquel
Cândido. Entendo que isto será um instrumento
de negociação para o Sr. Presidente junto à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte e,

, particularmente, junto ao Sr. Primeiro-Secretário.
Entendo que temos que ter essa abertura.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Srs., acho
que o assunto está bastante esclarecido, todavia
a Presidência quer fazer algumas considerações.

A proposta é no sentido de que a Comissão
se desloque, poderá deslocar-se para audiências
fora da sede do Congresso Nacional. É que na
realidade há vários condicionantes. Em primeiro
lugar, uma viagem dessa pode até ser prejudicial
à Comissão, porque nós não estamos aqui para
fazer uma Constituição baseada em casuísmos.
Acho que a visão do Constituinte tem que ser
bem mais ampla, todos nós conhecemos os pro
blemas nacionais, e do contrário, certamente, não
estariamos preparados para discuti-los.

Segundo, acho que surgirão problemas con
junturais agudos - talvez não sejam um bom
conselho - para quem irá fazer uma Constituí
ção, a longo prazo. Mas esta é, apenas, uma obser
vação que a Mesa se acha na obrigação de fazer.
E mais: a redação proposta, de certo modo, a
meu ver, peca um pouco. Seria a realização de
sessões extraordinárias fora de sede, ou simples
mente, uma viagem?

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Uma viagem de verificação, de estudos.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Então não
é de funcionamento da Comissão. Peço a atenção
dos Senhores:

"AComissão ou Subcomissão poderá des
locar-se para audiências fora do Congresso
Nacional em locais determinados por deci
são da maioria."

Por outro lado, há o caso da compatibilização
com o art. 1°. Eu sugiro uma redação, que os
Senhores poderão propor, com o objetivo de
compatibilizar, realmente, para que não firamos
o texto maior, que é o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte. Poderiamos fazer referên
cia ao texto do art. 19, porque é evidente que
somos Constituinte. Não justifica dizer que é o
todo ou a parte que fica no recinto do Congresso
ou fora dele. Sugeriria que a redação, pelos pr6
prios autores, fosse compatibilizada como o art.
1°.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - É a sugestão que eu fiz a V. Ex', data
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venla, que fosse inserido para compatibilizar a
preocupação, inclusive do deputado gaúcho, e
também a preocupação do Constituinte Edison
Lobão, de que constasse ou poderia constar, em
vezde audiência com a anuência dos nobres auto
res, diligência, pois, na verdade, é uma diligência.
E para compatibilizar com o art. 1·, em caso de
força maior, "pois os casos que a Constituinte
Raquel Cândido citou aqui são casos de força,
maior, no meu modo de ver. Aí, a maioria do
Plenário.decidiria.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Neste caso,
pediria a V.Ex"que formulasse a proposta subs
titutiva.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA- Eu proponho esta emenda, só acrescen
tando "diligências", ao invés de audiências.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Então, Co
missões para diligências que não seria a Comis
são toda. Deveremos designar membros na Sub
comissão, para proceder a diligência.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Minha proposta é autorizada, ela não é
impositiva, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Poderá a
Mesa da Comissão autorizar a um ou mais dos
seus membros a fazer diligências. Vamos aos mi
neiros, para vermos se compatibilizamos a reda
ção.

Concedo a palavra ao Constituinte Manoel Cas
tro.

O SR. CONSTITUINTE MANOELCASTRO
Estamos aqui numa discussão bizantina.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Bizantina,
diz V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Bizantina. Porque eu gostaria de esclarecer o se
guinte: todos os jornais, ontem, de Brasília e a
grande imprensa nacional, trazem notícias de que
outras Subcomissões - por coincidência aquela
que trata da parte jurídica do Ministério Público
e do Poder Judiciário já está com Subcomissões
inclusive viajando. Então, estamos inventando o
CNO, redescobrindo a América.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nós não
somos responsáveis pelas outras.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Mas se já temos o exemplo de outra, vamos pedir
aos nossos colegas da outra Comissão que nos
mostrem o artigo da Comissão e resolveremos
isto de uma vez por todas.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Eu pediria
ao Constituinte Edison Lobão que lesse a propo
sição alternativa.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO-Es
ta é apenas uma idéia que resulta dos debates:

"A Comissão ou Subcomissões poderão
designar alguns de seus membros para reali
zação de diligências fora da sede do Con
gresso Nacional."

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Quem esti
ver de acordo com a proposta permaneça senta
do. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Por gentileza, poderia ler mais uma vez?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço ao
Constituinte Edison Lobão que leia mais uma vez
a proposta.

O SR. CONSTITUINTE EDISON LOBÃO 
Como o Constituinte Fernando Santana foi, pare
ce-me, o autor da proposta original, eu gostaria
de ouvir S. Ex"logo após a leitura do texto.

"AComissão ou Subcomissões", portanto,
a Comissão da Ordem Econômica e suas
Subcomissões, "poderão designar alguns de
seus membros para a realização de diligên
cias fora da sede do Congresso Nacional."

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Alguém
gostaria de se manifestar sobre a proposta alterna
tiva? (Pausa.)

Está em votação.
Os que estão de acordo com a proposição per

maneçam sentadós. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Estamos
em votação. V. Ex" pede a palavra para encami
nhar a votação?

Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Nós queríamnos agregar aqui, pelo menos pa
ra ficar vazado na redação desta propositura, que
não vai ficar na dependência apenas da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Da Comis
são, ao Plenário.

Está aprovada a proposição.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, acredito que essas diligências se
rão efetuadas em dias em que as comissões e
subcomissões não estarão funcionando.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Muito bem.
Creio que é bom explicitarmos isto.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA -Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex' tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - V. Ex" deixou para o final a apreciação
de uma proposta que eu queria fazer; mas V.Ex"
entendeu ser oportuno deixá-Ia para o final, que
é acrescentar um artigo a esse elenco, o art. 25.
Eu poderia lê-lo? É a oportunidade para tal?

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - V.Ex"pode
"lê-lo. .

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - A proposta é a seguinte, Sr. Presidente:

"M 25. O Relator da Comissão e os re
latores das subcomissões apresentarão, den
tro de 5 dias, roteiro básico dos trabalhos,
diligências e audiências, a ser discutido e
aprovado pelos respectivos plenários, por
maioria simples."

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Acho que
a proposta é interessante.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Quero apenas justificar, Sr. Presidente.
Penso que temos necessidade de um mínimo
de sistematização, desde já, para os trabalhos das
comissões e subcomissões temáticas; 'porque,

como disse o colega agora há pouco, já há subco
missões viajando, trabalhando, e ~s não temos,
hoje, um roteiro apresentado pela Presidência, de
mocraticamente discutido e aprovado aqui. Ainda
não temos um roteiro básico do nobre Relator
e dos nobres relatores das subcomissões. Então,
acredito que o prazo de 5 dias é suficiente para
que se faça este roteiro básico e, em cima dele,
possamos, as subcomissões e a comissão, discu
ti-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Quem está
de acordo com a proposta? (Pausa.) Pediria a
V. Ex- que lesse novamente.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Mas o roteiro básico contém as diligên
cias, também, até em reforço à proposição de
V.Ex-

Vou ler e provar que isto vem, inclusive, em
reforço à proposição de V.Ex-

"O Relator da Comissão e os Relatores
das Subcomissões apresentarão. dentro de
5 dias, roteiro básico dos trabalhos, diligên
cias e audiências, a ser discutido e aprovado
pelos respectivos Plenários, por maioria sim
ples,"

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A única
sugestão que dou é que não seriam 5 dias, seriam
2. Isto é urgentíssimo.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Eu havia colocadao 3 e aumentei para
5. Se V. Ex" sugere 2, coloco 2 na minha proposta,

O Senador Severo Gomes não está aqui e é
o Relator da Comissão. Mas,Sr. Presidente, a partir
de que dia?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - A partir
de hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA-Mas aí há um empecilho. ASubcomissão
de Reforma Agrária e Política Agrícola não fez
uma reunião sequer. Não tem o nosso Relator
condições de fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Então va
mos votar a partir da primeira reunião da Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Então seriam 48 horas ou dois dias, a
partir da reunião.

O SR. CONSTITalNTE EDISONLOBÃO- Pa
ra nós, seria a partir de hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - A discussão me parece em tomo dos
dias. O Constituinte Fernando Santana propõe
3. Eu havia proposto 5, V. Ex"fala em 2. Gostaria
de que V. Ex" abrisse os debates com relação
ao assunto.

O SR. PRESIDENTE(José Lins)- V.Ex"pode
ria dar a redação.

O Relator apresentará de imediato.

O SR.CONSTITUINTE LUIZALBERTORODRI
GUES - Poderia acrescentai: o seguinte: Apro
vado, pelo recinto do Plenário, por maioria sim
ples, a partir da sessão de instalação. Certo?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Acho que
o importante aí é ficar consignado que o Relator
preparará um documento para submeter ao Ple-
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nário. Os Srs. Constituintes que estiverem de acor
do rnatenham-se como se acham. (Pausa.)

Apr<:>vado.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA.-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte, pela ordem, Edi
son Lobão.

O SR. CONsmUINTE EDISON LOBÃO 
Gostada de fazer uma sugestão de que em todas
as reuniões plenárias da Comissão, pelo menos
os Relatores das Subcomissões estivessem pre
sentes.

O SR PRESIDENTE (José Uns) - E que eles
relatassem alguma coisa dos trabalhos das Co
míssões.

O SR. CONSmUINTE NELTON FRIEDRICH
- E que eles relatassem o que ouvissem também.
Deixo com V.Ex' esta sugestão.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao constituinte Gil César.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA -- Só um minutinho. Sr. Presidente?

O SlR. PRESIDENTE (José Lins) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA -- Sr. Presidente, havia falado em 5 dias
e V. El[' contraditou com 2 e o Constituinte San
tana citou 3. V. Ex' colocou em votação e foi
aprovado 3 dias?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - 3 dras,

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gil
César.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Bem,
é só com referência à colocação das diligências
também há necessidade do relatório apresentar
este roteiro.

O SR. CONSmUINTE NELTON FRIEDRICH
- É um roteiro básico dos trabalhos.

O SIR. CONSmUINTE GIL CÉSAR - Propo
mos que se retire as diligências, porque elas po
dem ser eventuais.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA -- Mas isso poderemos acrescentar...

O SR. CONSmUINTE GIL CÉSAR - Então.
ficaria explícito que o Relator teria que propor
isso.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Srs. Consti
tuintes, terminamos uma etapa importante dos
trabalhos desta Comissão. Sugiro que os Presi
dentes de Comissão. de acordo com os seus cole
gas, reúnam as Subcomissões. imediatamente.
o mais cedo possível. e que seja procedido esse
trabalho do Relator. que seria a ordenação geral
dos itens principais, do trabalho de cada Subco
missão.

Durante os próximos 35. 40 dias, o trabalho
essencial irá se proceder no âmbito das Subco
missões. Naturalmente, sempre que houver con
veniênda ou necessidade. o Presidente da Comis
são convocará os seus membros para uma reu
nião gfiral. inclusive com o objetivo de que tome
mos conhecimento do trabalho de cada uma das
outras Comissões.

Agradeço a presença de todos e chamo a aten
ção de que as Comissões estão convocadas. A
Comissão "B" para uma reunião imediatamente
depois desta reunião. As Comissões "A" e "C"
para amanhã. A Secretaria naturalmente avisará
a todos. A primeira Comissão é "A". Princípios
Gerais que será âmanhã; a "B" que é Questão
Urbana e Transporte, agora; e a "C", da Reforma
Agrária também amanhã.

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

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA FAMfuA,
DA EDUCAÇÃO, Cm..TURA

E ESPORTES, DA
CmrtclAE

TECNOLOGIA E
DA COM(JNJCAÇÃO

SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E DA

COMUNICAÇÃO

Ata da 11' Reunião, ordinária,
realizada em 5 de maio de 1987

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete. às nove horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão de Serviço
Público Civil.Ala Senador Alexandre Costa, Anexo
11 do Senado Federal. reuniu-se a Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob
a presidência do Senhor Constituinte Onofre Cor
rêa, com a presença dos seguintes Constituintes:
Antonio Gaspar, Angelo Magalhães. Arnold Fiora
vante, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares. Fran
cisco Sales, Hélio Costa, Joaci Góes, José Carlos
Martinez, José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro,
Olívio Dutra, Onofre Corrêa, Pompeu de Souza
e Rodrigues Palma. Presente também à reunião,
o Constituinte Artur da Távola. Relator da Comis
são da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Ha
vendo 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 em
reunião ordinária, os Senhores E10irSchenkel, Sa
ra Mariany Kanter, Bruno Cunha, Marta Martinez,
Antonio Sérgio da Silva Arouca e Ormuz Freitas
Rivaldo, representantes, respectivamente, da FE
NAFAF - Federação Nacional dos Farmacêu
ticos, ALANAC - Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Nacionais, CFF - Conselho Fe
deral de Farmácia, CEME - Central de Medica
mentos, Fundação Osvaldo Cruz e EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Encerradas as exposições, os Constituintes Hélio
Costa, Pompeu de Souza e Artur da Távola inter
pelaram o primeiro expositor; os Constituintes An
tônio Gaspar, Ângelo Magalhães, Artur da Távola,
Hélio Costa, Joaci Góes, Cristina Tavares e Men
des Ribeiro interpelaram o representante da ALA
NAC - Associação dos Laboratórios Farmacêu
ticos Nacionais; os Constituintes Antônio Gaspar,
Arnold Fioravante, Cristina Tavares, Hélio Costa
e Joaci Góes interpelaram o rrpresentante do CFF

- Conselho Federal de Farmácia. Em seguida,
os Constituintes Hélio Costa, José Carlos Martinez,
Olívio Dutra e Carlos Alberto Caó interpelaram
a representante da CEME - Central de Medica
mentos; os Constituintes Jo!ft:i Góes, Arnold Fio
ravante, Cristina Tavares, Hélio Costa e Olívio Du
tra interpelaram o representante da Fundação Os
Cesta, Antônio Gaspar, Joaci Góes, Olívio Dutra,

Francisco Sales e Cristina Tavares ínterpelaram
o último expositor da reunião, o representante
da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária Findo o debate com os expositores,
o Senhor Presidente Onofre Corrêa, registrou as
propostas dos Constituintes Aldo Arantes e outros,
Jamil Haddad, Roberto Freire, Mário Maia, Odacir
Soares e Jofran Frejat O inteiro teor dos debates
será publicado, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu as presenças dos conferencistas ao
declarar encerrados os trabalhos, às treze horas
e trinta e cinco minutos, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião, a ser realiza
da, amanhã, dia seis de maio, às nove horas e
trinta minutos, para audiência pública com as enti
dades APPD - Associação dos Profissionais de
Processamento de Dados, UBIP - União Brasi
leira de Informática, Intervideo Comunicação U
da., SUCESU - Sociedade dos Usuários de Com
putadores e Equipamentos Subsidiários, FTITEL
- Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicações e Setor de Pro
dutores Independentes; e debate sobre matéria
constitucional. E, para constar, eu, Heloísa Helena
Dias, Secretária, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

AlYEXOA ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA
DA SUBCOMISSÃODA CIÊNCIA E TECNO
LOGIA E DA COMUNICAÇÃO, REALIZADA
EM 5 DE MAIO DE 1987, ÀS 09:30HORAS,
NA SALADA COMISSÃO DE SERVIÇO pá
BUCO CML, ALA SENADORALEXA/'/DRE
COSTA, SENADOFEDERAL, EA ÍNTEGRA
DO APAlYHAMENTO TAQUIGRÁFICO COM
PaBLlCAÇÃO DEVIDAMENTEAaTORIZA
DA PELOSENHORCONSTITUINTEAROL
DE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA SUB
COMISSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Srs.
Constituintes, eu, na qualidade de Vice-Presidente,
fui convocado a assumir a Mesa, por estar nosso
Presidente ausente. Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos da reunião da Subco
missão da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação.

Hoje teremos seis audiências. Gostana de estru
turar com a Relatora, Constituinte Cristina Tava
res, um esquema. Antes, quero dizer que vamos
dispensar a leitura da ata para que os trabalhos
possam andar mais rápido.

(E dispensada a leitura da ata da reunião ante
rior.)

A Ordem do Dia, hoje, são audiências públicas
com as entidades Fenaf - Federação Nacional
dos Farmacêuticos, A1anac- Associação dos La
boratórios Farmacêuticos Nacionais, CFF 
Conselho Federal de Farmácia, CEME - Central
de Medicamentos, Fundação Oswaldo Cruz, e
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Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária.

Na segunda parte teremos debates sobre maté
ria constitucional. Nossa primeira audiência de
hoje é com o representante da Federação Nacio
nal dos Farmacêuticos, Dr. Eloir Schenkel, que
nos exporá os problemas do setor, enquanto a
Constituinte Cristina Tavares fará as anotações,
para, posteriormente, elaborar seu relatório.

Gostaria, Constituinte CristinaTavares, de con
vidar o Senador Pompeu de Souza para compor
a Mesa conosco para ser o Primeiro-Vice-Presi
dente. Espero que, neste momento, nosso Presi
dente esteja viajando bem, e por ser Vice, sou
um Vice do Maranhão, peço que Deus olhe por
ele.

Hoje,como serão seis audiências públicas, tere
mos duas horas; vamos dividi-Ias como foi feito
da última vez, 10 minutos para a exposição e
10 para as perguntas. Somente faremos um reve
zamento, e dentro dos 10 minutos para as pergun
tas, poderão falar dois Constituintes, ficando, as
sim, mais fácil o nosso trabalho.

Na última reunião, sobre Ciência e Tecnologia,
todos aqui falaram, depois foram feitasas pergun
tas. Hoje iremos inverter o esquema para não
esquecermos o assunto. O convidado vem, expõe,
fazem-se as perguntas, vem outro, expõe, e, logo
após mais dois Constituintes fazem as perguntas.
Assim, tomar-se-á mais prático.

Convido o Dr.Eloir Schenkel, representante da
Federação Nacional dos Farmacêuticos a com
por a Mesa; S. S" terá 10 minutos para fazer a
sua exposição.

Quero avisar aos Srs. Constituintes que serei
rigoroso no tempo porque, da últimavez,o Consti
tuinte OlívioDutra ultrapassou de muito o tempo.
Como ainda não chegou, falarei oportunamente
com S. Ex" de forma que os companheiros vão
me perdoar, serei implacável em relação ao tem
po.

Concedo a palavra ao Dr, Eloir SchenkeJ.

O SR. ELOIR SCHENKEL - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, prezados Senhores:

I. Introdução
As ciências farmacêuticas estão voltadas para

a promoção, manutenção e recuperação da saú
de.

O princípio estabelecido pela 8" Conferência
Nacional de Saúde, de que a saúde é um direito
de todos e dever do Estado, tem como decor
rência imediata a obrigatoriedade do Estado em
promover a capacitação científica e tecnológica
para a assistência integral à saúde e exigea formu
lação de uma política de desenvolvimento para
o setor.

Esse principio pressupõe que somente o Esta
do possua o direito de produzir bens e serviços
na área de saúde, podendo o mesmo conceder
a agentes públicos e privados a participação no
setor, desde que estabelecidos mecanismos efi
cientes de asseguramento da qualidade e de aten
dimento às necessidades nacionais.

Este é um ponto importante. Se o Estado con
cede a uma indústria privada a licença para produ
zir determinado medicamento, deve fazê-lo com
contrato bem claro. A indústria deve manter o
produto no mercado pelo tempo contratado e
com as especificações previstas, sob pena de in
tervenção. Não sendo assim, o suprimento de

medicamentos essenciais estará sujeito a flutua
ções e o Estado não terá cumprido o seu dever.

Do desenvolvimento das ciências farmacêuti
cas depende a capacidade do País no enfrenta
mento técnico, ao lado das demais áreas de co
nhecimento relacionadas, das questões essen
ciais de saúde. Vinculadosa essas questões pode
ríamos apontar como prioritáriosos seguintes tó
picos:

- autonomia tecnológica e industrial para o
desenvolvimento e produção de reagentes, insu
mos e produtos, destacando o âmbito de medica
mentos e meios para o diagnóstico clínico e moni
toramento farmacológico ou toxicológico;

- asseguramento da qualidade de serviços e
produtos para a assistência farmacêutica;

- estabelecimento de uma rede de vigilância
sanitária e epidemiológica para assegurar a utiliza
ção correta de medicamentos, o acompanha
mento de impacto desses sobre a saúde da popu
lação e estabelecer um sistema orientador para
a avaliação de necessidades.

As potencialidades das ciências farmacêuticas
já foram demonstradas em períodos anteriores
da História do País, tanto no setor público como
no setor privado e sãoclaras na estrutura de assis
tência integral à saúde de outros países. Atual
mente, por mais contraditório que isto possa pare
cer, a ciência e tecnologia farmacêutica no Brasil
encontra-se estrangulada, apesar de necessida
des de saúde inadiáveis.

D. Ámblto da assls~ncia fannacêutlca

A capacidade de resposta da estrutura de ciên
cia e tecnologia, para as questões de saúde rela
cionadas com a assistência farmacêutica, envolve
a formação e aperfeiçoamento de profissionais
e pesquisadores para atuar nos setores de:

- desenvolvimento e produção de reagentes,
insumos e medicamentos a partir de produtos
naturais, síntese ou tecnologia biológica;

- formulação e tecnologia farmacêutica;
-farmacologia básica, farmacocinética e far-

macologia clínica;
- vigilânciasanitária e epidemiológica;
- diagnóstico clínico e toxicológico e as disci-

plinas básicas relacionadas: bioquímica, biofisica,
imunologia, microbiologia e parasitologia;

- controle de qualidade de produtos e servi
ços;

- tecnologia para transporte, armazenamento
e distribuição - onde se perde uma grande parte
dos medicamentos da distribuição,através do Es
tado - informação sobre medicamentos - siste
matização de informações ao consumidor/pa
ciente e profissionais da saúde, inclusive através
da informática;

- estudos de utilização de medicamentos
quanto às práticas de comercialização, distribui
ção, prescrição e utilização de medicamentos e
as conseqüências à saúde, econômicas e sociais;

- tecnologia e controle de qualidade na área
de alimentos;

- tecnologia e controle de qualidade de cos
méticos;

- farmácia hospitalar e farmácia clínica;
- farmácia comunitária - com o desenvol-

vimento da atuação na atenção primária à saúde
- são áreas que compõem o âmbito para o qual
as ciências farmacêuticas devem formar pessoal
capacitado para os serviços, para o desenvolvi
mento de pesquisa.

Sobre a estrutura atual de ciência e tecnologia
vou resumir alguns aspectos que são apresen
tados no documento que está sendo colocado
à disposição de V. Ex"' e gostaria, sinteticamente,
de dizer que a pesquisa farmacêutica, no Brasil,
atualmente, está concentrada em instituições es
tatais, universidades e alguns centros de pesquisa;
nas universidades federais existem, de fato, pes
quisas, mas elas não abrangem todas as áreas.
Existem, inclusive, cursos onde a pesquisa não
é desenvolvida sistematicamente.

As deficiências referentes à estrutura atual de
produção de ciência e tecnologia são apontadas
nesse documento.

Vou abordar alguns pontos considerados críti
cos para o desenvolvimento de ciência e tecno
logia para a assistência farmacêutica.

UI. Estrutura atual de produção de ciência
e tecnologia

A pesquisa farmacêutica está altamente con
centrada em instituições estatais, universidades
e centros e pesquisa. Nas universidades federais
ou estatais existem 28 cursos de graduação em
farmácia, a par de 11 cursos, de implantação nos
últimos 10 anos, em instituições privadas. En
quanto que todos esses cursos oferecem a opção
de formação em análises clínicas, um número
significativo não proporciona formação nas áreas
de tecnologia farmacêutica e controle de quali
dade, inexistindo ainda em alguns deles as disci
plinas de química farmacêutica e tecnologica bio
química.

Atividades sistemáticas de pesquisa não são
desenvolvidas em alguns desses cursos, sendo
que na maioria existe de fato pesquisa, mas de
modo geral restrita a algumas subáreas e em con
dições precárias de Infra-estrutura (recursos hu
manos,laboratórios, equipamentos, financiamen
to). Tal situação parece não ser específica dos
cursos de Farmácia, mas decorrente da situação
crítica da universidade brasileira.

Programas de Pós-Graduação a nível de Mes
trado foram estabelecidos na década passada em
3 cursos para a área de medicamentos e insumos
farmacêuticos; em 1 curso para a área de análises
clínicas e toxicol6gicas; a nível de especialização
existem alguns cursos isolados; apenas 1 na área
de farmácia hospitalar, 1 na área de toxicologia,
1 na área de medicamentos e 1 em farmácia
clínica;a nívelde doutorado estã em implantação
o primeiro programa, na Universidade de São
Paulo.

Estritamente envolvidas com a pesquisa e de
senvolvimento na área de insumos e medicamen
tos estão as áreas de química e farmacologia,
em que são raros os centros formadores de recur
sos humanos para a pesquisa, exceto no que se
refere à química de produtos naturais. uma subá
rea com número razoávelde grupos de pesquisas.

No âmbito industrial, basicamente a indústria
transnacional, que domina o mercado abarcando
cerca de 80% do faturamento do setor farma
cêutico, incorpora ciência e tecnologia desenvol
vida no exterior e a indústria nacional ainda não
desenvolve essas atividades significativamente.

Esta situação é altamente prejudicial ao País
pois não há difusão de conhecimento científico
e tecnológico ao restante do setor industrial,impe
dindo com isto um crescimento harmônico.

Neste âmbito destaca-se o desenvolvimento de
tecnologia nacional através de centros com apoio
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do Estado, como o modelo implantado da CODE
TEC/SP com o apoio da CEME.

Os recursos para a pesquisa farmacêutica pro
vêm ele entidades como o CNPq, no apóio direto
a pesquisadores; CAPES, no apoio à estrutura
dos cursos de Pós-Graduação e F1NEP,que apóia
a1guniS projetos institucionais na área; mais recen
temente a CEME passou a apoiar pesquisa e de
senvolvimento através de programas relaciona
dos com a obtenção de insumos e produção de
medicamentos.

IV. ,~DlI pontos critlcoa para o desenvol
vfmelJlto de cI~nda e tecnologia para assls
Undl fannac~utIca

- As potencialidades esboçadas, com a cria
ção das Faculdades de Farmácia como os primei
ros cursos universitários em diversos Estados bra
sileiros durante o século passado (1830-1900)
e com a criatividade demonstrada pelos Institutos
Biológicos (Instituto Butantã, Instituto de Mangui
nhos, etc.) na produção de soros e vacinas, não
foram desenvoMdas ao longo das últimas déca
das. Fatores históricos, como a abertura do mer
cado brasileiro ao capital internacional tiveram
como conseqüência o estabelecimento da indús
tria farmacêutica transnacional, com o aporte de
ciência e tecnologia embutida em seus produtos,
confil;lurando um processo de dissociação da
produção científica e tecnológica nacional e
a demanda do mercado, controlado por esses
monopólios. Isto é, essas indústrias que trazem
a ciência e a tecnologia, do exterior, não neces
sitam de tecnologia desenvolvida no País. Por ou
tro lado, a pouca importância dada pelo Estado,
ainda hoje, à questão de vigilância sanitária, não
atendendo à demanda social quanto à qualidade
dos produtos, permitiu o crescimento de um seg
mento da indústria farmacêutica nacional sem
a incorporação de ciência e tecnologia. No seg
mento estatal, a Central de Medicamentos, que
no seu plano diretor inicial previa pesquisa e de
senvolvimento como atividade primacial, concen
trou-se principalmente na aquisição e distribuição
de medícamentos, Em decorrência, os recursos
humanos formados em universidades com inicia
ção na pesquisa, passaram a ter como principal
destinação a própria agência formadora, configu
rando um processo de esgotamento. A reversão
desse processo de dissociação entre a produção
de ciência e tecnologia e a demanda do processo

. produtivo pode ocorrer através de uma politica
nacional de medicamentos que contemple a
questão da vigilância sanitária e a autonomia para
o desenvolvimento dos produtos de saúde.

- Também relacionada com a baixa demanda
da ciência e tecnologia, não se desenvolveu no
País uma indústria de equipamentos componen
tes e produtos indispensáveis para a ampliação
de atividades de pesquisa e para a assistência
farmacêutíca à saúde.

-A visão imediata dos problemas de saúde,
ignorando o desenvoMmento de pesquisa básica,
como mostra o fato de constantemente verem
sido privilegiados os aspectos de tratamento mé
dico, em detrimento dos demais fatores envol
vidos.
-O tratamento pontual das questões de ciên

cia e tecnologia no País, quando a delimitação
de objetivos estanques em determinados perío
dos retirou do sistema a possíblídade de uma

visão global das necessidades. Os financiamentos
ficaram restritos às áreas ou subáreas mais críti
cas, determinadas como tal por reclamos políticos
e sociais de cada época.

Umexemplo disso era a príorízação, na década
passada, do desenvoMmento da energia nuclear,
quando um grande número de pesquisadores fo
ram incentivados a concentrar-se nessa área. O
mesmo ocorre, atualmente, com relação à ques
tão da biotecnologia, sem se contemplar as disci
plinas, digamos básicas, relacionadas com a bio
tecnologia, como, por exemplo, claramente, o ca
so da botânica.

-A formação de recursos humanos remete
obrigatoriamente aos problemas da universidade
brasileira e especificamente à necessidade de
reestruturação dos cursos de farmácia. Na avalia
ção que se faz neste momento, mesmo nas áreas
onde já existem alguns centros de formação a
nível de pós-graduação, o número desses recur
sos humanos não mantém relação com as neces
sidades de assistência farmacêutica adequada à
situação do País, existindo áreas de atuação com
pletamente a descoberto, como, por exemplo, far
mácia hospitalar, monitoramento farmacológico
ou toxicológico. Por outro lado, os planos de capa
citação de recursos humanos, como recentemen
te propalado pelo Ministériode Educação em rela
ção ao aumento do número de pesquisadores,
devem também ser acompanhados de mecanis
mos para a absorção desses recursos por institui
ções que desenvolvem ciência e tecnologia. Igual
mente, inexiste uma política de educação conti
nuada para os quadros de recursos humanos de
qualquer setor.

Há algumas proposições orientadas com essas
avaliações desses pontos críticos, dos quais res
saltaria a questão de dissociação do processo
cientifico e tecnológico e o processo de produção,
a questão da vigilância sanitária, propiciando, por
um lado, um segmento industrial que não neces
sita desenvolver ciência e tecnologia, por trazê-Ias
embutidas em seus produtos; e, por outro lado,
dentro do segmento da indústria nacional, um
grande número de indústrias que não necessita
desenvolver ciência e tecnologia, por não incor
porar os parâmetros de qualidade que a popu
lação deseja, o movimento de consumidores está
colocando em discussão, e, por outro lado, a pou
ca incorporação de ciência e tecnologia pelo seg
mento estatal configura esse processo de disso
ciação.

As proposições são apresentadas em docu
mento que está à disposição.

V. Proposições

1. É prioritário que se estabeleça uma polí
tica nadonal de desenvolvimento clentfftco

. e teconol6gico para a área das ciências farma
cêuticas; na formulação de tal política devem par
ticipar amplos setores da sociedade, como a co
munidade científica, entidades da área da saúde
e a sociedade civilorganizada.

2. É necessário que a política nacional de as
sistência farmacêutica estabeleça mecanismos de
incorporação de ciência e tecnologia produzidas
nas instituições públicas aos serviços e produtos
de saúde.

3. O Fundo Único de Saúde, proposto pela
8' Conferência Nacional de Saúde deve garantir
a alocação de recursos para o desenvolvimento
de ciência e tecnologia, segundo prioridades a

serem estabelecidas na política nacional desaúde.
4. A gestão de recursos para pesquisa e de

senvoMmento na área da saúde deve ser descen
tralizada, para atender às necessidades regionais
de desenvoMmento e para permitir a utilização,
com maior racionalidade, de recursos e potencia
lidades regionais.

5. No que se refere aos recursos humanos,
faz-se necessário um levantamento quantitativo
e qualitativo; estabelecimento de condições para
seu melhor aproveitamento e a formulação de
programas com a participação de entidades de
áreas da saúde e entidades de fomento, visando
à melhoria do ensino de graduação nas áreas
deficitárias e a formulação de uma política nacio
nal de pós-graduação que contemple todas as
áreas da assistência farmacêutica.

6. Deve ser estabelecida uma indústria quími
co-farmacêutica estatal para garantir a autonomia
tecnológica e industrial na produção e desenvol
vimento de medicamentos, insumos e reagentes
necessários para a assistência farmacêutica.

7. É necessário que a Comissão Permanente
de Revisão da Farmacopéia Brasileira seja dotada
de organicidade e recursos que possibilitem a
atualização contínua da farmacopéia brasileira e
a edição de códigos complementares, incorpo
rando o conhecimento científico e tecnológico
na fixação de critérios e normas, de forma a possi
bilitar o asseguramento da qualidade de medica
mentos e insumos farmacêuticos.

Tendo esgotado o tempo proposto, coloco-me
à disposição para discussão.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Hélio Costa.

O SR. CONSTITUlNTE HÉuo COSTA - Sr.
Eloir Schenkel, inicialmente concordo com as
suas proposições que estabelecem a primeira
prioridade para uma política de desenvolvimento
cientifico e tecnológico, e as outras que o senhor
citou.

Mas gostaria de lhe fazer uma pergunta, basea
da no seguinte princípio: 80% dos mercados es
tão nas mãos das muJtinacionais dos medica
mentos e esse sistema está falido, não atende
às necessidades do nosso povo. Tanto não atende
que durante o Plano Cruzado vimos a aberração
deste País, onde os medicamentos essenciais fal
tavam em todas as farmácias, exclusivamente
porque as grandes indústrias dos medicamentos
exigiam melhores preços.

Segundo, o Governo não faz, absolutamente,
nenhuma pesquisa neste País para tomar a indús
tria farmacêutica independente e nacional.

Terceiro, a pressão dos representantes dos la
boratórios, principalmente estrangeiros, junto aos
médicos em todo o País para vender medica
mentos que são apenas rotulados com outros
nomes, quando, na realidade, são os mesmos.

Os brasileiros servem como cobaia nos labora
tórios internacionais, tenho experiência própria de
ter feito inúmeras reportagens nesse sentido. Me
dicamentos proibidos nos Estados Unidos, proibi
dos na França, proibidos na Inglaterra e proil:>idos
na Alemanha, que são usados no Brasil exclusiva
mente para fazer do nosso povo cobaia dos labo
ratórios internacionais. E a inexistência, puramen
te inexistência, de uma agência de controle de
medicamentos no Brasil, coexiste em todo país
civilizado. É uma piada neste Pais o que existe
de controle de medicamentos.
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Então, pergunto ao Senhor: como represen
tante da Indústria Farmacêutica e dos farmacêu
ticos o senhor não vê a necessidade de uma inter
venção imediata do Govemo e de entidades, esta
belecidas por este Congresso Constituinte na in
dústria farmacêutica, no Brasil, para coibir esses
abusos que todos conhecemos?

O SR. ELOIRSCHENKEL - Deveria ser sub
metido a controle. Agora, quanto a sua avaliação,
concordo praticamente em todos os pontos. Gos
taria de lembrar que o problema com os medica
mentos proibidos que V. Ex' citou, é apenas o
segmento, ou seja, a ponta que mais transparece,
que a imprensa gosta de abordar. Mas, a verdade
é que para o número "X" de medicamentos que
são proibidos em outros países que estão no mer
cado, existe um número 10 vezes maior de medi
camentos no mercado brasileiro que nunca che
gariam a entrar no mercado de outros países.
Por isso que não são medicamentos proibidos
por outros países.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA-Mas
não chegariam, por quê?

O SR. ELOIRSCHENKEL- A imprensa con
centra-se muito no assunto de medicamentos
proibidos em outros países. Mas existe um núme
ro muito maior que não chegaria a entrar no mer
cado dos outros países pelo problema de quali
dade. Como diz V. Ex', praticamente no Brasil
não existe um controle a esse respeito. Concordo
plenamente com a sua avaliação. Esse ponto den
tro da nossa avaliação está relacionado com essa
abordagem dos problemas de ciência e tecno
logia. Por exemplo, na questão de medicamentos
está-se priorizando, atualmente, apenas a questão
de insumos. Mas o insumo em si, não é um medi
camento; só passa a ser um medicamento quan
do tiver uma formulação adequada, propícia, só
passa a ser vantajoso quando tiver um controle
de qualidade adequado. E pode-se dizer que hoje,
no Brasil, não existe controle de qualidade no
que se refere à análise fiscal. Os produtos que
são submetidos à análise fiscal no Brasil são os
produtos da CEME. Portanto, são os que têm
um asseguramento maior da qualidade. Nos ou
tros países é prática comum que os produtos
que estão nas prateleiras sejam submetidos ao
que se chama análise vital. Essa sistemática não
existe no País. Podemos contar nos dedos das
mãos, os grupos de pesquisa em controle da qua
lidade. N~o há desenvolvimento de controle de
qualidade no País, não há apoio nisso. Esse aspec
to está sendo contemplado, digamos, dentro das
propostas da CEME.

Quando, especificamente, à pergunta nesse
sentido, se deveria haver uma intervenção ime
diata, é bastante complicado. Acho que é neces
sário estabelecer uma política nacional de medi
camentos. Também não adianta intervirsem uma
política bem definida para o setor. Essa questão
acho prioritária; uma política nacional de medica
mentos relacionada com a política nacional de
saúde: que contemple esses problemas, que de
senvolva então uma política nacional em favor
dos medicamentos.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA - En
tão, com esta proposta o Sr. é a favor de uma
intervenção imediata?

O SR. ELOIRSCHENKEL- Eu diria que inter
venção imediata deve ser no sentido de estabe-

lecer a política nacional de medicamentos atre
lada a uma política nacional de saúde. Essa é
a questão fundamental. .

O SR.PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Dando
continuidade aos nossos trabalhos, ainda há espa
ço para perguntas. Concedo a palavra ao Consti
tuinte Pompeu de Souza para a segunda pergunta.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Gostaria de fazer uma indagação, que me pare
ce uma indagação fundamental neste momento.
Da exposição objetiva, clara e sucinta do Presi
dente da entidade, verifica-se uma evidência: é
que houve realmente uma degradação e uma de
composição da farmácia no Brasil em todos os
sentidos. Inclusive porque desapareceu a farmá
cia e foi substituída pela drogaria, pura e simples
drogaria, que é uma espécie de supermercado
de remédios ou um minibox; é mais uma loja
onde se vendem remédios.

Por outro lado, desapareceu a figura do farma
cêutico, aquele que manipulava receita, como de
sapareceu a figura do médico que prescrevia a
receita - meu pai foi médico e lembro-me de
que ele fazia aquelas receitas minuciosas, que
tinham todos aqueles componentes, que tinham
todas aquelas expressões latinas e tudo o mais,
quer dizer, enfeitavam mas não eram fundamen
tais. Por outro lado, esse processo de colonização
industrial e comercial que a farmácia sofreu no
Brasil, ao mesmo tempo em que houve a degra
dação do farmacêutico na farmácia, houve a de
gradação da ciência e tecnologia farmacêutica,
é evidente. Parece-me fundamental que se tomem
providências na área do conhecimento. Então,
é preciso reformular - é o problema de quadros
humanos, de recursos humanos. É preciso real
mente que a a Universidade forme farmacêuticos
que não se destinem apenas a ser responsáveis
pela farmácia, de acordo com a legislação brasi
leira, rriâs farmacêuticos realmente que tenham
um conhecimento científico e tecnológico e que
haja um nível de pós-graduação, para que haja
pesquisa - porque não há pesquisa. Que se verifi
que isso numa política de defesa do mercado.
São duas providências paralelas indispensáveis.
Porque também não se pode fazer a defesa do
mercado se não se tiver uma pesquisa própria,
uma pesquisa autônoma e autóctone para que
esse mercado possa ser suprido com fármacos
brasileiros.

É preciso que haja, já não digo a concomi
tância, mas uma pequena precedência, pelo me
nos da formação científica e tecnológica do far
macêutico de alto nível, para que se possa fazer
uma proteção de mercado como se está fazendo,
por exemplo, na área de Informática. O que acha
V. S9

O SR. ELOIRSCHENKEL- Concordo plena
mente com a avaliação de V.Ex', mas está muito
relacionada com a questão da demanda de ciên
cia e tecnologia, como friso nesse documento.
A indústria multinacional traz a ciência e a tecno
logia embutidas nos seus produtos. Grande parte
da indústria nacional, na verdade, também não
incorpora ciência e tecnologia. Não tem necessi
dade, pois não são cumpridas as demandas so
ciais nesse sentido de qualidade dos produtos.
Ela pode colocar qualquer produto no mercado.

Isso é verdade. Se V.Ex' entrar em uma farmá
cia acompanhada de pessoas especializadas, V.

Ex' vai encontrar um número muito grande de
produtos até ilegais. Isso leva a questão para outro
ponto, como V.Ex' citou, do farmacêutico dentro
da farmácia. Naverdade, ele deve ter outra função,
essa função de vigilância sanitária que não está
exercendo na farmácia.

O primeiro papel do profissional farmacêutico,
dentro de uma farmácia, é zelar para que todos
aqueles produtos que estão sendo entregues ao
público sejam produtos que tenham passado pelo
crivo das instituições, do Ministério da Saúde.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Ele não cumpre e nem pode cumprir, inclusíve
isso?

O SR. ELOIR SCHENKEL - Na verdade não
há a pressão, não há a execução da política de
vigilância sanitária das determinações legais. A
vigilância sanitária está em completo descaso. V.
Ex' deve saber, até atualmente como exemplifica
a questão dos sucos, e outras questões recentes
relacionadas ao Ministério da Saúde, em que os
esforços no sentido de impor um rigor de vigilân
cia sanitária foram cortados, de certa maneira,
desrnorellzsndo esse estamento e incentivando
a indústria a não cumprir os preceitos, digamos,
das determinações legais.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Quero
fazer um esclarecimento aos Srs, Constituintes
que chegaram atrasados, no sentido de que a
nossa Ordem do Dia de hoje, na primeira e segun
da horas, serão de audiências públicas, ficando
assim 10 minutos para a exposição e 10 minutos
para as perguntas. Fico constrangido, neste mo
mento, porque os Constituintes Hélio Costa e
Pompeu de Souza já se pronunciaram. O Consti
tuinte Antônio Gaspar, o Professor Ângelo Maga
lhães e o nosso Relator da grandfl Comissão Te
mática, Artur da Távola estão presentes e deseja
riam também usar da palavra, Então, pediria aos
companheiros que não ultrapassem o tempo.

Gostaria que V. Ex'" me perdoassem mas as
outras quatro reuniões serão sobre o mesmo te
ma. Queria pedir aos Srs. Constituintes que estão
inteirados mais do que nós de todos os assuntos,
que não façam grandes considerações, já que
o tempo é exíguo.

Com a palavra o nobre Constituinte Artur da
Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, é uma pergunta pertinente ao
meu trabalho. O ceme da sua exposição foi a
necessidade da junção de uma política nacional
de medicamentos a uma política nacional de saú
de. Eu lhe perguntaria, em termos Constitucio
nais, como o Sr. vê esta junção? Em termos de
texto constitucional, se existe alguma proposta
nesse sentido.

O 5R. ELOIRSCHENKEL - Deve haver pro
postas acumuladas pelas entidades. As propo
sições que não trazemos não abordam especifica
mente essa questão. Mas me parece óbvio que
no texto constitucional deve estar a determinação
da formulação deuma política nacional de medi
camento, que esteja atrelada à política nacional
de saúde.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Perfeitamente. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Agra
deço a participação do Dr, E10ir Schenkel, e a
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nossa Relatora a Constituinte Cristina Tavares já
fez as anotações necessárias. Aqui ficam os nos
sos agradecimentos nesta Subcomissão. Seu de
poimento haverá de nos dar grandes subsídios
para que a nossa Relatora faça uma proposta,
a ser analisada pelos Srs. Cosntituintes. Muito
obrigado, DI'. E10ir Schenkel.

Dando continuidade a esta primeira hora de
audiência pública, está inscrita a representante
da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais, Dr' Sara Mariane, a quem convido para
fazer sua explanação. Lembro aos companheiros
que a questão do tempo é muito importante, caso
contrário, iremos até às 14 horas.

Com a palavra a DI"Sara Mariane.

A SRA.SARAMARlANE - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a Associação dos Laboratórios Far
macêuticos Nacionais agradece a oportunidade
de colocar as quest6es mais cruciais que hoje
debatemos com esta Subcomissão.Vamos fazer
uma breve análise das proposições da indústria
farmacêutica privada, genuinamente nacional, pa
ra a Constituinte.

AALANAC, que é a nossaAssociação dos Labo
ratórios Farmacêuticos Nacionais, é a única enti
dade que congrega exclusivamente as empresas
genuinamente nacionais no setor farmacêutico.
Tem condições de contribuir para uma política
que dê ao Govemo instrumentos para viabilizar
as prioridades sociais na área de assistência far
macêutica e reduzir a dependência externa e insu
mos E:tecnologia. O Estado, deve mobilizar e ins
trumentalizar a empresa privada genuinamente
nacional, considerando-a aliada natural no pro
cesso de correção das graves distorções da socie
dade brasileira.

A Al.ANAC reconhece que o Brasil não pode
permanecer com o quadro de atendimento à po
pulação que atinge somente cerca de 50% dos
que têm acesso ao medicamento, seja por via
estatal ou privada.

Um país nessas condições não deve e não pode
deixar de utilizartodo o seu potencial tecnol6gico
e produtivo num trabalho efetivoe orientado politi
camente para reverter esse quadro revelador do
grau e subdesenvolvimento e de justiça social.

A indústria nacional deve atender aos dois mer
cados básicos existentes no Pais;o mercado priva
do, atendido nas clínicas e consultórios particu
lares, e que tem poder aquisitivo para pagar o
medicamento. E a população carente, através dos
programas e da preferência de compra do Gover
no, programas esses atendidos também pelos la
boratórios estatais.

Asituação de dependência em relação às maté
rias-primas é resultante da reduzida participação
do setor nacional no mercado farmacêutico, o
que il'lviabiliza muitas vezes os investimentos exi
gidos para verticalização da produção. Este qua
dro pode ser revertido totalmente, na medida em
que o Estado passe a atingir a metade restante
da população brasileira, que hoje não tem acesso
ao medicamento e exerça o seu poder de compra
para fomentar o desenvoMmento da pesquisa,
da tecnologia e do parque industrial nacional.

O crescimento da indústria genuinamente na
cional levará a ampliação imediata do mercado
para ()S cientistas e técnicos do País, especia
lizando toda a mão-de-obra restante necessária
à produção de altatecnologia. Este quadro exige

ainda a participação efetivada comunidade cientí
fica e dos centros universitários.

AALANAC ressalta a importância de se desen
volverem pesquisas de produtos para as doenças
brasileiras; medicamentos específicos para as en
demias, manutenção no mercado de produtos
órfãos e de interesse para as ações de saúde no
Brasil. O setor nacional dispõe-se a integrar políti
cas que venham a abranger tais produtos o inte
resse do País.

Para a indústria privada nacional o lucro prove
niente de suas atividades não é um fim em si,
mas um meio para continuar investindo e desen
volvendo o setor como um todo. Aqui vamos nos
permitir fazer uma pausa sobre a questão de lucro.
Fala-se muito a nível de lucro de indústria e de
empresa. Neste País que ainda não definiu, mas
aparentemente vivemos num sistema capitalista
e não estamos estatizando o setor saúde; lucro
é pecado, é veneno.

Agora, o que a indústria nacional ressalta é que
o lucro que se obtém aqui é o de que 100%
do capital investido pelo empresário brasileiro está
no País. Nós não somos uma fatia que represente
5% do mercado internacional como são as indús
trias multinacionais; 5 a 10% de uma fatia de
bolo, onde o lucro é apenas um meio, é um fim
de si próprio. Eles investem para ter o lucro como
fim em si próprios. Para nós é questão de reinves
timento.

Acrescentamos, porém, que a sociedade brasi
leira precisa compreender que o número de labo
ratórios ou o número de medicamentos registra
dos e comerciaIizados no Brasil permite a sobrevi
vência da indústria nacional. Os similares são em
geral os nossos produtos, e através deles atingi
mos o mercado e podemos participar dos progra
mas de aquisição de medicamentos pelos órgãos
govemametais.

Perspectivas: - A indústria farmacêutica priva
da, genuinamente nacional, visualizano momento
perspectivas claras para o desenvolvimento da
produção nacional de fármacos e medicamentos,
consubstanciada nos seguintes fatores: o parque
industrial nacional tem capacidade produtiva e
detém capacitação tecnol6gica para a produção
de medicamentos sob todas as formas farma
cêuticas comerciaIizadas no País, com qualidade
idêntica à dos produtos importados ou de empre
sas estrangeiras.

Forma farmacêutica é a forma pela qual se
apresenta o medicamento; comprimido, drágea,
cápsulas, supositórios, xarope, injetável. A indús
tria nacional detém capacitação tecnol6gica para
fabricar qilalquer fórmula farmacêutica. A indús
tria nacional tem iniciada a capacitação tecnoló
gica industrial para a fabricação de fármacos e
de mais insumos necessários à fabricação de me
dicamentos. A universidade brasileira tem instala
dos, e está desenvolvendo, diversos centros de
pesquisa aplicada voltados para a reprodução de
tecnologia de extração, síntese e biotecnologia
- nós ainda estamos na fase de tentar convencer
alguns setores da universidade, que o Brasil pre
cisa aprender a copiar, que a universidade até
bem pouco tempo atrás ainda era reduto de cien
tistas, se recusava a um trabalho com a indústria,
como se isso fosse ofensivo, porque não se desco
bririanada novo, nós temos que aprender a copiar
agora.

ACentral de Medicamentos - CEME,tem esta
belecido um programa de assistência farmacêu-

tica voltado à população carente, buscando hoje
alcançar a universalização dessa assistência no
plano de atenção básica da saúde. A Central de
Medicamentos e a Secretaria de Tecnologia In
dustrial têm fomentado a pesquisa e o desenvol
vimento tecnológico nas áreas farmoquímicas e
de biotecnologia, integrando as indústrias nacio
nais num programa de produção de matérias
primas essenciais, visando substituir as impor
tações e permitir o atendimento básico universa
lizado de saúde.

A indústria privada nacional é participante de
programa de assistência farmacêutica da CEME
e executante das políticas de desenvolvimento da
produção de matérias-primas pelos Ministériosda
Indústria e do Comércio e da Ciência e Tecno
logia. Os laboratórios farmacêuticos nacionais
identificam nos fatores abaixo mencionados as
razões da sua baixa participação no mercado bra
sileiro:

1- As dificuldades de acesso às matérias-pri
mas e insumos pelas políticas intemas de limita
ção da importação, ou pela produção cativa dos
grupos monopolistas, ou ainda pela dependência
a grandes produtores estrangeiros no País, como
no atual caso dos frascos de vidro em que duas
multinacionais detêm 95% do mercado no Brasil,
ou nos casos da falta de penicilina, tetraciclina,
c1orafenicol, nistatina, dipirona e outras.

2-A inexistência de uma política que defina
o mercado brasileiro como principal estimulador
da produção nacional, e crie mecanismos para
garantir e aumentar a participação nacional no
seu próprio mercado.

3 - A inexistência de uma política estabiliza
dora para que o setor possa investir com segu
rança nas áreas consideradas de essencialidade
pelo próprio Govemo - hoje ninguém pode pro
gramar nenhum investimento para amanhã. Essa
insegurança limita muito o investimento da indús
tria.

A nossa pequena participação no mercado, cer
ca de 17% do mercado global, como determi
nante da limitação dos altos investimentos que
exigem a verticalização da produção. É claro que
se nós vamos fabricar para vender para 17% do
mercado nós não podemos garantir na fabricação
de matéria-prima que as multinacionais nos com
premo Elas comprarão se isso for conveniente.
Então é muito dificil investir para fabricar para
17% do mercado. Não há retomo. A não ser que
haja um mecanismo de Governo protetor, nesse
caso.

A inexistência de mecanismos constitucionais
que garantam às empresas privadas nacionais o
acesso diferenciado e preferencial às políticas de
vigilância sanitária, visando atender ao mercado
governamental estabelecido pela RENAME, e o
mercado privado atendido pela assistência mé
dica particular e, em geral, usuário dos novos
medicamentos pesquisados e lançados no mer
cado internacional. As empresas nacionais, princi
palmente as envolvidas nos programas de substi
tuição de importações e de assistência farma
cêutica à população carente deveriam ter garan
tido em relação a todos os órgãos governamen
tais que exerçam poder homologador sobre as
mesmas, o acesso diferenciado às politicas espe
cíficas.

6 - A inexistência de uma política de preços
que permita margens adequadas. Observa-se que
grandes desenvolvimentos tecnológicos verifica-
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dos nos Estados Unidos e em países desenvol
vidos foi obtido através de uma rentabilidade ade
quada à inversão. Cumpre salientar que um setor
que tenha margens adequadas continuará inves
tindo e adquirirá, de alguma forma, idéias, tecno
logia, equipamentos que desenvolverão os recur
sos humanos para o Pais.

Posso, pelo menos, ler só as propostas? Falta
um minuto.

Então vamos às propostas.
Para implementar as políticas propostas, a AlA

NAC considera fundamental que a Constituinte
inclua as proposições.

1- Fica assegurada a obrigatoriedade de
aq"'isíção, pelo poder público, de produtos farrna
cêutíces e matérias-primas produzidas por em
presas de capítal e controle nacional quando dis
poníveis íntrrnemente, Nós definimos como capi
tal e controle a mesma definição praticamente
da íníormédca,

2 - Fica assegurado a todo setor da economia
em face de desenvolvimento tecnológico, visando
a autonomia industrial a não não privilegiabilidade
referente à propriedade industrial. No interesse
da defesa da soberania, o Pais poderá denunciar
a qualquer tempo os acordos internacionais de
patentes. É imprescindível, é fundamental que
não se reconheça patente nesse setor no País.

3 - Alegislação sanitária privilegiará as empre
sas nacionais quanto ao registro de produtos no
vos e de similares, possibilitando dessa forma a
autonomia interna e o poder público providen
ciará incentivos especificos às empresas nacío
naís que realizam esforços na área de investigação
científica e tecnológica, e que estejam integradas
àspolíticas de saúde do País.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Dando
seqüência a nossa sessão de audiências públicas,
eu quero comunicar que a preferência é dos
Constituintes que ainda não se pronunciaram.
Mas quero lembrar que o nosso Vice-Presidente,
José Carlos Martinez, encontra-se presente. Com
a palavra o nobre Constituinte Antônio Gaspar.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO GASPAR
Df'" Sara, a Senhora disse que o Brasil é um Pais
capitalista Na verdade, o capitalismo brasileiro
é um capitalismo diferente. O que nós verificamos
é a indevida intervenção do Estado em setores
da economia. Mas não vamos discutir esse assun
to, vamos tratar do nosso assunto especifico. Há
uma tendência muito grande em se resgatar parte
da dívida que o Estado tem para com a sua popu
lação; há uma tendência clara em socializar al
guns setores com o fim especial de resgatar a
dignidade do homem brasileiro. Nesse aspecto
observo que há uma tendência na socialização
da medicina, e se isso se concrétízar, evidente
mente, o medicamento faz parte do assunto, e
nesse aspecto, como nós poderíamos entender
a intervenção do Estado na indústria farmacêu
tica? O Estado deve ter o controle da indústria?
Ou o Estado deve fomentar grupos particulares
na produção de medicamentos? E isso, evidente
mente, quando acontecer, e se acontecer, nós
teremos todos esses mecanismos de controle de
lucro e que não interessam à empresa capitalista.
Por outro lado, eu gostaria de perguntar à sr
o que a AlANAC acha da ação do Estado em
alguns fármacos naturais. Vejabem; nós sabemos

que o Brasil é um grande produtor de pílocarpína,
e o Brasil é um grande produtor de dopamina,
parece que nós produzimos hoje 3/4 do insumo
fundamental da fabricação dos medicamentos
utilizados na doença de Parkinson, e me parece
que nós até nem encontramos hoje esses medica
mentos na farmácia. Eu gostaria de saber qual
é a posição da AlANAC com referência a esse

. assunto. Precisamente, que tipo de ação deve ter
o Estado sobre os seus produtos naturais?

ASRA.SARAMARIANE-São duas perguntas.
Vamos por partes.

A primeira eu acho que é uma questão de se
colocar os pés no chão. Se o País tem condições
hoje e se este é o caminho definido de socializar
e estatizar a economia, ou pelo menos de estatizar
o setor saúde, se o País tem condições de adotar
essa política, ele tem que definir. O duro é real
mente a indefinição; é se exigir que a empresa
privada responda ao Pais se a empresa privada
não sabe se vai ser estatizada ou não. E impedi-Ia
de ter lucro, levá-Ia à falência e concordata, a
que foi levado ultimamente um dos maiores labo
ratórios nacionais, com 40 anos no mercado, o
Instituto Químico de Campinas, já integrado em
fabricação de matérias-primas, e outras empre
sas. Então, o Estado precisa definir a sua política.
E se ele vai aproveitar hoje o que ele tem de
capacidade instalada. Nós não lemos a última
proposição nossa que colocava o seguinte: o Po
der Público deverá, através de uma política explí
cita, utilizar a capacitação industrial real do setor
genuinamente nacional, e criar condições para
o desenvoMmento da capacidade potencial.

Então, nós achamos que realmente o Estado
deve utilizar a capacidade que tem, os esforços
que tem, a massa crítica que tem e aprofundá-Ias
- se daqui a algum tempo ele vai estatizar ou
socializar esse País, pelo menos vai ter o que esta
tizar e socializar, porque hoje não tem - deixando
de negar a que brasileiros que estejam interes
sados em trabalhar, desenvolver e pesquisar pos
sam estabelecer isso, possam participar do pro
grama governamental, através da Central de Medi
camentos, possa fornecer medicamentos. O que
a CEME precisa, o que a CEME quer, em 6 anos,
é atender mais de 50% da população que não
tem o acesso ao medicamento. Se é um mercado
hoje de 1.8 bilhão de dólares, é mais 1.8 bilhão
que vai atender como? Com a capacidade insta
lada, fomentando o crescimento dessa capaci
dade industrial instalada e através do laboratório
estatal. Nós achamos, por exemplo, que o Estado
deve ser dono absoluto de todos os produtos de
campanhas de saúde pública, tais como vacinas.
O que for de campanha de saúde pública o Estado
deve realmente ter sua produção e controle, ele
deve ter mecanismos de controle de qualidade
e produto muito bons, deve viabilizar esse con
trole. E nós não temos tempo, há uma série de
conceitos que foram emitidos que não são bem
assim. A indústria é muito controlada sob o ponto
de vista de preço; há 40 anos que nós temos
o preço controlado, tributos e uma série de coisas.
Qualidade a nível fiscal, realmente não há. Agora,
o registro de produto no Pais, essa não é uma
pergunta que veio agora, mas existe um controle
muito grande. Que tipo de ação deve ter o Estado
sobre os fármacos naturais? Nós, trabalhando há
uns 4 anos num seminário sobre plantas medi
cinais em São Paulo, no Sindicato da Indústria

de Produtos Farmacêuticos no Estado de São
Paulo, trouxemos gente, inclusive uma pesqui
sadora italiana que estava aí, entuliasmada 
porque a indústria nacional sempre utilizou as
plantas medicinais brasileiras, sempre teve inte
resse nessa área-e tivemos na época do próprio
Secretário Nacional de Vigilância Sanitária, da
gestão anterior ainda, na última palestra um ba
nho de água fria,quando ele colocou que as plan
tas medicinais eram um folclore medicinal brasi
leiro, e que portanto o MInistério da Saúde deveria
olhar o folclore como folclore, quer dizer, como
quem diz: - "Eu dou uma colherinha de chá,
etc ..." Foi uma atitude, nascida na indústria, de
trabalho da indústria, e recebeu do próprio Minis
tério da Saúde, em 1982, uma conotação de que
isso era apenas folclore. Nós achamos que isso
deva ser trabalhado, pesquisado, hávárias indús
trias nacionais ligadas ao setor de plantas e o
Estado deve aproveitar demais, porque ele expor
ta muitas toneladas de plantas medicinais para
a Europa e importa princípio ativo, depois de ex
traído, a um preço altissimo. Isso é um absurdo,
isso é preciso acabar. Mas aí precisa integrar uni
versidade com a indústria e Governo.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Dando
seqüência à parte de perguntas, o Constituinte
Angelo Magalhães tem preferência. Com a palavra
S. Ex-

O SR. CONsmillNTEÂNGELO MAGAl.Iii.Es
- Conheci um ilustre professor de terapêutica
que discutia com seus alunos tipo de receita; re
ceita para rico, e receita para pobre: o professor
Fernando São Paulo, luminar da medicina baiana,

. a quem rendo homenagens neste instante, fazen-
do esta referência.

Os remédios atingiram preços proibitivos para
uma faixa da população. Não poderiam, labora
tório e Governo fazer uma reunião salutar, ao meu
ver, para baixar os preços? Essa capacidade de
produção ociosa não poderia ser contratada, entre
gov~moe laboratório para produzir aqueles medi
camentos mais necessários à população carente?

A SR' SARAMARIANE - Dr. Ângelo, essa per
gunta vai ser muito bem respondida pela DI'" Mar
tha Nóbrega, presidente da CEME, que está pre
sente, isso hoje, já se faz. Acontece que a CEME
não tem condição hoje de atender ao universo
da população carente. Quer dizer, existem dois
tipos de mercados; o mercado privado, aquele
que pode pagar; e o preço do medicamento é
proibitivo para o mercado carente. Em termos
de indústria, hoje, o preço, pelo menos do grupo
nacional, da indústria nacional, que no último au
mento que houve, se os Srs. tiverem paciência
de olhar as multinacionais foram muito bem aqui
nhoadas e os preços das nacionais não acompa
nharam o mesmo fator. Então, o Governo tem
condições e quer aumentar esse atendimento
paulatinamente e conta com a indústria nacional.
E a indústria nacional tem atendido, na medida
do possível, na medida de conseguir matéria-pri
ma, de conseguir material de embalagem, e de
ter preço para poder competir e tem atendido
à Central de Medican1entos.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Carrêa) - DI'"
Sara, o tempo está se esgotando, mas temos que
dar toda preferência aos relatores, principalmente
o Relator da grande Comissão, o Constituinte Ar
tur da Távola, que quer fazer uma úhirna pegunta.
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o SR. CONSmUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- DI" Sara, como a AUtNAC vê a publicidade
de qualquer forma de produtos farmacêuticos em
rádio e televisão?

ASR' SARA MARIANE - Primeiro, os produtos
que não veiculados são aqueles definidos pelo
Ministério da Saúde como produtos populares,
são aqueles que não exigem receituário médico,
então podem ser veiculados pela televisão. É uma
questão do laboratório, do Ministérioe do Estado.
Se o Estado permite que haja veiculação por tele
visão, se as empresas acham interessante investir,
porque isso daria um grande retomo. Como far
macêutíca acho que deveria ser olhada com mui
to cuidado a questão, talvez não da veiculação,
a forma da veiculação. Até poderia se veicular
medicamento popular, desde que essa veiculação
não induzisse a um erro no consumo, um erro
no uso. Não cabe à AUtNAC, pelo menos nós
não temos entre os nossos associados de 300
a 400 laboratórios nacionais e nós temos 70 labo
ratórios na associação, são laboratórios identifi
cadas com essa política do País; vemos como
urna questão de o Estado permitir.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Eu
gostelliade agradecer, em nome da Subcomissão,
a sua presença. E vamos passar para o momento
da terceira audiência de hoje. Agradeço a sua
presença e estamos à sua inteira disposição.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA- Peço
li pahlVrapara uma questão de ordem, Sr. Presi
dentE!.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA - Es
tou preocupaclíssimo, porque se fosse um repór
ter dei uma cidadezinha do interior, de um peque
no jornal, de uma pequena emissora de rádio,
ainda assim estaria frustrado. Há uma preocu
pação muito grande de se fazer as coisas muito
depressa Eu não sei se os Membros da Mesa
ou os Constituintes aqui presentes têm algum
compromisso ao meio-dia. Eu acho que o tempo
está, muito curto. É impossível ter-se aqui repre
sentantes, como a DI"Sara Mariane, da Associa
ção dos Laboratórios Nacionais, e nós não poder
mos fazer todas as perguntas pertinentes. lamen
to prclfundamente que o tempo tenha sido encur
tado tanto, e eu infelizmente, como disse nosso
Relator-Geral, não tenho condições de ser breve.

ASR'RELATORA(CristinaTavares)-Gostaria
de fazer um esclarecimento. Na realidade, Srs.
Constituintes, talvez tenhamos até que nos clírigir
à Presidência da Assembléia Nacional Constituin
te. Esta Subcomissão devereia ouvir, e ouvir aten
tamente e a fundo, os diversos segmentos que
fazem as políticas de ciência e tecnologia e de
comunícaçâo no País. No entanto, teremos que
encerrar nosso trabalho amanhã, e com esse acú
mulo de personalidades que foram convidadas,
não dará tempo. Assim, deixaremos de ouvir seg
mentos muito importantes; tecnologia nuclear,
tecnologia espacial - nós vamos espremer, hoje
ainda, a tecnologia da agricultura, com 10 minu
tos para falar e dez minutos para ouvir - então,
qeería eximir a Presidência da Subcomissão des
sa responsabílídade,

Acho que a Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte permitiu que muito tempo fosse gas-

to nas discussões preliminares, para discutir as
disputas entre relatores e sub-relatores de Comis
sões, Subcomissões, da Comissão de Sistema
tização, e brigas entre partidos políticos maiores
e menores. E a parte substantiva da Assembléia
Nacional Constituinte, a mais rica, que é justa
mente essa, que nas Subcomissões vamos ouvir
hoje, os depoimentos da sociedade civil, elas es
tão absolutamente fechadas e trancadas.

Quero me solidarizar, eximindo da responsa
bilidade a Presidência dessa Mesa. Ternos seis
debates. Seguramente vamos passar o tempo
previsto. E poderia, com muito prazer, levar à Pre
sidência da nossa Comissão, assim como às ou
tras Subcomissões, a manifestação desse Plená
rio; deveríamos até prolongar mais o períodode
audiência. Eu, como Relatora, estou muito preo
cupada como poderia receber emendas até na
quinta-feira que vem, ouvir depoimentos, ter que
viajar - porque vários depoimentos nós não po
demos ouvir aqui - e na segunda-feira já apre
sentar um relatório. Eu acho que é uma grave
responsabilidade da Assembléia Nacional Consti
tuinte essa exigüidade de tempo.

Ao mesmo tempo em que quero me solidarizar
gostaria de dizer que esse é um ponto que nós
temos aqui, que talvez colocar, após os depoi
mentos em discussão para levarmos à Presidên
cia da Assembléia Nacional Constítúínte, mas que
nada tem a ver com o nosso Presidente, que está
apenas cumprindo um Regimento que lhe foi im
posto. Devemos nos insurgir contra o Regimento,
concordo.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Gos
taria de dar um esclarecimento.

Concordo plenamente com o Constituinte Hélio
Costa em relação ao tempo. O que estou fazendo
aqui, hoje, é nada mais nada menos, do que seguir
o mesmo roteiro, que foi seguido quando recebe
mos aqui o Ministro da Ciência e Tecnologia, Re
nato Archer. Se os companheirçs deliberarem eu
farei caso e ireijunto ao Presidente da Constituinte
reclamar e solicitar a S. Ex' que prolongue mais,
como disse a nossa Relatora.

Quero ouvir o Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 

Apenas uma informação: se a Presidência da Casa
e se a Relatora já chegaram a uma conclusão
para a data em que nós vamos discutir o esboço
de relatório, e como será votado o relatório.

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - O Re
gimento da Constituinte prevê que na segunda
feira será apresentado o relatório para apresen
tação de emenda, discussão e votação, e 72 horas
depois esse relatório seria votado definitivamente.

Eu acho que é absolutamente irresponsável a
manutenção desse calendário. Sinceramente,
vendo o escopo das coisas que temos que analisar
e ápos as audiências públicas, eu havia reservado
o tempo para discussão interna entre os Consti
tuintes dessa Subcomissão, para que pudésse
mos levar, junto à Presidência da grande Comis
são e da Comissão de Sistematização, a nossa
posição comum, aqui, de que estamos todos as
soberbados, espantados com universo que temos
de debater, discutir, decidir e votar, e a falta de
tempo para que isso seja feito.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - De
qualquer forma, é até segunda-feira a apresen
tação do relatório e a votação final 72 horas de
pois?

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) -Aliás,
dia 11 de maio o Relator apresentará o antepro
jeto; no dia 12 de maio, que é uma terça-feira,
distribuição dos avulsos, aí teremos 24 horas; na
segunda-feira discussão do anteprojeto e recebi
mento das emendas; dia 19 a 21 demaio o Relator
emitirá o parecer sobre as emendas. Quer dizer,
a fase de participação da sociedade civilterminará
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Mas
e o relatório final?

A SRARELATORA (CristinaTavares) - O rela
tório final para a votação seria no dia 24 de maio.
Mas o anteprojeto começa a ser apresentado na
segunda-feira que vem, no dia 11.Teria que apre
sentá-lo no dia 11,na segunda-feira que vem.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, queria saber que dia nós vamos ouvir
o Ministro das Comunicações aqui na Subcomis
são.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Não
participei da elaboração do calendário, mas a Re
latora pode muito bem lhe dar essa informação.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Pelo
Regimento Interno, os Ministros não têm obriga
ção de vir às Subcomissões. Eles vêm quando
têm algo a dizer para a Subcomissão e para o
País. Não foi o caso do Ministro das Comuni
cações, que se recusou a vira esta Subcomissio.
Tivemos o prazer de ouvir o Ministro da C~ncia

e Tecnologia, porque outros Ministros compare
ceram a outras Subcomissões, mas o Ministro
Antônio Carlos Magalhães não se dignou a vir
falar perante uma Subcomissão de Ciência e Tec
nologia e Comunicação da Assembléia Nacional
Constituinte. Talvez o temperamento do Ministro
Antônio Carlos Magalhães não se coadune bem
com os projetos democráticos que estão sendo
discutidos aqui.

Voltaráa ser convocado pela grande Comissão,
onde ele terá a obrigação de vir.

O SR.CONSTITUINTEJOACI GóES - Gosta
ria, então, de pedir a palavra para uma questão
de ordem.

Quando estiveram aqui os Presidentes dos Cor
reios e Telégrafos, da RADIOBRÁS e da TELE
BRÁS, levantei essa questão, e o Constituinte Ân
gelo Magalhães, falando em nome do Ministro,
declarou que este não compareceu naquele dia
porque foi avisado muito em cima da hora, mas
que não abriria mão do seu comparecimento a
esta Casa. Lembrei que essa era uma elogiável
disposição de S. Ex' até porque teria ocasião de
responder perante esta Subcomissão, a respeito
das graves acusações que pesam envolvendo o
Ministério,e, particularmente, a pessoa do Minis
tro, em alguns dos casos mais gritantes de corrup
ção que temos conhecimento neste País.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Peço
uma intervenção aos companheiros.

O assunto interno da nossa Subcomissão, po
deríamos, ao final das audiências, permanecer
e discutir sobre esses pontos.

Gostaria de dar seqüência aos nossos traba
lhos, e lembrar que o art. 16 diz o seguinte:

"Os Ministros de Estado e dirigentes de
entidades da administração pública poderão
comparecer perante as Comissões, quando
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devidamente convidados para prestarem in
formações àcerca de assuntos relacionados
com a elaboração do projeto de Constitui
ção."

Vou expor ao Sr. Presidente que reuniremos
a Mesa depois desta audiência para deliberarmos
sobre o rumo a ser seguido.

ASR"RELATORA (CristinaTavares) - Existem
duas categorias de Ministro,Sr. Presidente: uma,
que Vemàs Subcomissões, e outras não. O Minis
tro Renato Archer é da categoria que vem demo
craticamente às Subcomissões e o MinistroAntô
nio Magalhães é da categoria que não vem. Isto
está no Regimento Interno e não é problema. Vá
rios Ministrosvieram aqui. S. Ex"não veio porque,
provavelmente seu conceito de democracia não
se coaduna com o da maioria desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Gos
taria de passar adiante nossos trabalhos. No final
se os Srs. Constitumtes quiserem iremos discutir
e deliberar.

Convido o Dr. Bruno Cunha a proferir a sua
palestra, representando o Conselho Federal de
Farmácia.

O SR. BRUNO CUNHA - Sr. Presidente, Sr'
Relatora e Srs. Constituintes:

Se o desenvolvimento e a pujança econômica
de um país são a razão de ser de todo o trabalho
que nele se desenvolve, então não temos, nós
os brasileiros, do que nos queixar, somos a 8"
maravilha do mundo modemo, pois a nossa é
a 8" economia mundial. O que diriam os
5.500.000 portadores de esquistossomose, ou o
milhão de chagásicos ou ainda os 220.000 porta
dores de hanseníase, que convivem conosco den
tro de nossas fronteiras? Será que demos aos'
210.000 brasileiros, que morreram de doenças
cardiovasculares, ou as 700.000 pessoas das
quais 10% vieram a falecer, que sofreram de con
taminação hospitalar (dentre 05 12.000.000 inter
nados em hospitais conveniados com o lNAMPS)
uma atenção compatível com o que seria de se
esperar na 8" economia do mundo civilizado?

De acordo com a UNICEF, na América Latina,
nossa taxa de mortalidade infantil (80 por 1.000
nascidos vivos) só é superada pelo Haiti
(110/1.000) e Bolívia (130/1.000). Nestes países,
entretanto, o PNB per capita não chega a 25%
do alcançado pelos brasileiros. Para ficarmos ape
nas na América Latina, países como o Paraguai,
EI Salvador, Guatemala, República Dominicana,
Costa Rica,Cuba, com um PNBper capita signifi
cativamente inferiorao do Brasilapresentam taxas
de mortalidade infantil muito mais baixas.

Cuba, por exemplo, apresenta uma mortalidade
infantil de 19 por mil nascidos vivos e um PNB
per capita de US$ 1.410.00. Jamaica tem uma
taxa de mortalidade de 16/1.000 nascidos vivos
e o PNB per capita de US$ de 1.180, pratica
mente 50% do PNB brasileiro (2.220 dólares).

Em 1983, 05 gastos diretos com assistência
médica no Brasil atingiram valores equivalentes,
na época, a 6 bilhões de dólares, dos quais 1,5
bilhão foi gasto na aquisição de medicamentos.
Presentemente o valor do mercado de medica
mentos no Brasil é estimado em 1,8 a 2 bilhões
de dólares, e os custos de importação da ordem
de 400 milhões de dólares. Se o considerarmos
que, historicamente, o valor das importações pela

indústria de medicamentos representa 20% do
valor total desse mercado no Brasil, que em 1977
o valor do mercado era da ordem de 1.368 mi
lhões de dólares, e com um crescimento vegeta
tivo de 2,5%, levando ainda em conta que as
exportações brasileiras de medicamentos não são
significativas, a contribuição da indústria farma
cêutica instalada no Brasil para o aumento da
divida externa nesses 10 últimos anos ascende
a 4,5 bilhões de dólares. Em outras palavras, além
de adicionarmos anualmente 400 milhões de dó
lares ao nosso débito externo - devido às impor
tações -, contribuímos com um outro tanto no
aumento da dívida externa. A nossa insuficiência
tecnológica químico-farmacêutica custa atual
mente cerca de 800 milhões de dólares por ano
ao Brasil.

O Brasil domina inteiramente a tecnologia far
macotécnica. Além das indústrias transnacionais
que aqui operam, e que em suas filiais operam
dentro dos parâmetros intemacionalmente acei
tos, as indústrias nacionais em nada deixam a
dever e se ombreiam com padrões de qualidade
e atualização terapêutica perfeitamente compa
tíveis com o estágio atual de desenvolvimento
mundial no setor.

Apesar de nos valermos de insumos farmacêu
ticos como excipientes, estabilizadores, edulco
rantes, etc., ainda não produzidos no Brasil,temos
05 recursos para abrasileirar esses auxiliares de
formulação, em prazo relativamente curto. Vale
mencionar, à guisa de exemplo, trabalho desen
volvimento na Faculdade de Farmácia da Univer
sidade Federal da Bahia, sob o patrocínio do
CNPq,visando a utilizaçãode amido de mandioca
como excipiente para comprimidos. O sucesso
do projeto mostra claramente que, em termos
de auxiliares de formulação, temos um potencial
a ser realizado na regionalização das fórmulas,
de modo a permitir uma plena utilização de nos
sos recursos. Outros exemplos poderiam ser
mencionados para enfatizar o alcance de nossos
recursos não explorados e a criatividade e visão
de nossos cientistas e pesquisadores.

De outro lado, quando se pensa em termos
de síntese de princípios ativos, a Situação é mais
problemática. Como um todo, 86% <lositens con
sumidos na produção de medicamentos, repre
sentando um valor 58% da demanda setorial, são
importados.

O problema não é novo. Já se tentou equacio
ná-lo e propor modos de encontrar soluções que
aliviassem o garrote que asfixiao sistema nacional
de saúde. A nível executivo foi criada a Cerne,
que a princípio esteve ligada diretamente ao gabi
nete da Presidência da República.

Já são históricas as modificações que sofreu
e que a impossibilitam de executar plenamente
as funções que justificaram a sua criação. A nível
de legislativo, encontram-se ainda no Congresso
Nacional, aguardando discussão, a mensagem do
executivo que engloba o programa nacional da
indústria químico-farmacêutica e projetos de lei
que tratam da nacionalização da indústria farma
cêutica.

Conclui-se, pois, que a tentativa de solução por
meio de ação legislativa, ou mesmo por ações
do Poder Executivo estão sujeitas a pressões e
percalços em sua tramitação e implementação.

Se há interesse em se encaminhar soluções
é necessário que se contemple a necessidade de

se inscrever na Constituição os princípios básicos,
que venham assegurar ao País a possibilidade
de dar a todos 05 brasileiros a garantia, a atenção
à saúde, direito básico, fundamental e intrínseco
de todo ser humano.

Para que isso se tome realidade é necessário
que se assegurem 05 recursos indispensáveis pa
ra se alcançar esse objetivo, e que sejam estabe
lecidas diretivas que o tomem exeqüível.

Aclasse farmacêutica brasileira, cônscia de sua
responsabilidade para com a saúde, não poderia
eximir-se de trazer aos nobres Constituintes a sua
contribuição, para que fique gravado no texto
constitucional o direito inalienável à saúde e os
princípios fundamentais que possibilitem sua
consecução.

Se até o presente, os recursos normalmente
disponíveis não têm possibilitado o financiamento
do desenvolvimento do setor, toma-se índíspen-

- sável a criação de mecanismos que assegurem
esses recursos. Propõe-se a fixação de uma alí
quota de 5% sobre 05 custos de transferência
e assistência técnica do exterior,pagos pelas filiais
e associadas de empresas multinacionais, desti
nando-se esses recursos à pesquisa científica e
tecnológica nacional na área de saúde.

Apesar das alegações divulgadas por entidades
do setor industrial farmacêutico de que esta ativi
dade depende de dispêndios vultosos em pesqui
sa, na planilha de custos de produtos farmacêu
ticos, levantada pela CPI da indústria farmacêu
tica, a alíquota destinada à pesquisa correspondia
de 0,02 a 0,038% do custo-fábrica do medica
mento. Níveis absolutamente incompatíveis com
a realização de algum progresso significativo.Tor
na-se, pois, necessário destinar-se um percentual
do faturamento das indústrias farmacêuticas pri
vadas e estatais à pesquisa e desenvolvimento
da tecnologia nacional no setor.

Não basta, entretanto, que recursos sejam des
tinados. É um dever do Estado promover os
meios necessários para o desenvolvimento da
pesquisa, produção e controle de qualidade de
produtos farmacêuticos. Mais do que isso é im
prescindível que as autoridades do setor, em es
treita colaboração com a comunidade de profis
sionais da área de saúde, estabeleçam uma lista
de produtos e medicamentos prioritários, no que
tange à capacitação nacional para sua produção.
,Oconceito de uma Relação Nacional de Medica
mentos Essenciais - Rename - baseada na no
sologia prevalente em nosso País, já foi abraçado
pelo setor de saúde. Toma-se essencial uma pla
nificação que venha tomá-la amplamente aceita
e adotada no sistema de saúde e que permita
progressiva capacitação nacional na produção de
bens essenciais ao atendimento de saúde.

Toma-se imperioso que o Brasil mantenha a
sua não-adesão ao tratado de reconhecimento
de patentes de fármacos e medicamentos, bem
como mantenha a política da similaridade de me
dicamentos, com a adoção de medidas que visem
a racionalização do uso de produtos farmacêu
ticos.

A reserva de mercado é importante, no que
diz respeito a medicamentos essenciais, e a pro
paganda de medicamentos que estimula a auto
medicação, no nosso modo de entender, deve
ser proibida nos meios de comunicação de mas
sa.
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oSR.PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Dando
sequência aos nossos trabalhos, abrimos o tempo
para debates, fixado em 10 minutos.

Concederemos a palavra ao nobre Constituinte
Antonio Gaspar.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIOGASPAR
Quero parabenizar o expositor pela sua sucinta,
mas muito objetiva, explanação, dizendo que o
medicamento faz parte da minha preocupação
fundamental. O que eu gostaria de saber é se
V. S" concorda com a inserção na Constituinte
de um conceito de medicamento, sob o ponto
de vista social, considerando que entendemos
que saúde é o privilégio de quem nasce, não de
quem pode comprar e considerando também que
o Estado tem obrigação fundamental de promo
ver saúde, gostaria de saber se o senhor entende
que I:> medicamento é de fato um direito da popu
lação, e de que forma poderemos conceituá-lo
- sob o ponto de vista social - para que possa
mos utilizá-locomo veículo de promoção da saú
de, não como uma mercadoria comum de acesso
a quem pode comprá-Ia.

O SR. BRUNO CUNHA - Sr. Constituinte, o
que ocorre é o seguinte: se o brasileiro tem direito
à vida, tem direito ao medicamento, porque é
um fator essencial. O que ocorre é que o medica
mento não se completa em si, é necessário que
seja acompanhado da informação adequada, e
o que não temos neste País é isso. Vê-se com
muita freqüência - existem trabalhos que de
monstram - que bulas de medicamentos absolu
tamente iguais são completamente diferentes en
tre sl, Muitas vezes se considera que sejam "bur
las" de medicamentos. É essencial também, e
o brasileiro tem todo o direito, de que a dispen
sação de medicamentos seja feita,única e exclusi
vamente, pelo profissional farmacêutico. Esse é
um princípio existente em todo e qualquer país
civili7.ado e aqui, no Brasil, é absolutamente des
respeitado. (Palmas.) De modo que o medica
mento se completa na dispensação dele, na orien
tação que é dada pelo profissional farmacêutico
e no acesso, que o médico deve ter, às informa
ções sobre o mesmo.

SFt. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Arnold Fioravante.
Antes, porém, a Presidência esclarece ao Consti
tuinte OlívioDutra que estamos seguindo o mes
mo critério usado na época da explanação do
Mini&tério da Ciência e Tecnologia, ou seja, são
concedidos 10 minutos para o expositor e 10
minutos para as indagações. De forma que não
quero ser chamado de fiscal do tempo, nem dita
dor, quero somente seguir a norma.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD AORAVAN
TE - Sr. Expositor, V. S· cita aqui o número
de 5 milhões e 500 mil portadores de esquistos
sornose, os 220 mil chagásicos, as 700 mil pes
soas hospitalizadas, das quais 10% faleceram por
contaminação hospitalar. Vejabem, Sr. Expositor,
a minha pergunta: será que temos direito de retar
dar .:I. salvação dessas pessoas? Perto do ano
2000, fala-se em reserva de mercado, e sabemos
muito bem que isso, em certos aspectos, teria
que existir,mas sabemos que vai atrasar este País
- que já é bem atrasado nesses termos - em
maís 10, 20, quiçá, 50 anos, ou nunca alcança
remos um desenvolvimento necessário para sal-

var esses doentes, porque eles existem e conti
nuarão a existir em números, talvez, maiores do
que hoje. Como V.S' vê reserva de mercado em
cima de sofrimento? Como V. S' vê reserva de
mercado em cima do que citou aqui?

O SR. BRUNO CUNHA - Sr. Constituinte, se
me permite jogarei a pergunta de volta. Como
V. Ex" vê deixarmos a nossa saúde ao sabor da
boa vontade de fornecedores internacionais de
medicamentos? Haja vista o exemplo do que
ocorreu no ano passado - que foi mencionado
pelo Constituinte Hélio Costa - em que medica
mentos essenciais faltaram à população, porque
as empresas transnacionais se recusaram a colo
ca-los à disposição para o atendimento de casos
de perigo de vida. Houve, por exemplo, falta de
munossupressores em que transplantados corre
ram sério risco de vida porque as empresas multi
nacionais, detentoras desses produtos, se recusa
ram a colocar o produto na praça. De modo que
nós - a reserva de mercado, de medicamentos
essenciais - aqui no Brasil, tenhamos o poder
de decidir o que fazer, como fazer, quando fazer,
para atender às necessidades de nossa popula
ção, é absolutamente essencial, se quisermos dar
a todos os brasileiros o direito de viver. Mas, quan
do? Já temos a capacitação farmacotécnica para
produzir qualquer medicamento neste País.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD AORAVAN
TE - Mas como estamos nesta situação?

O SR. BRUNO CUNHA - Ainda não temos
a capacitação químico-farmacêutica para a pro
dução de todos os princípios ativos. Não existe
nenhum país no mundo que seja absolutamente
auto-suficiente em princípios ativos, mas existe
um mercado internacional onde esses princípios
podem ser adquiridos. Areserva de mercado seria
para os medicamentos essenciais e para o desen
volvimento de capacitação nacional para a sua
produção. porque, por enquanto, do modo que
a coisa está, infelizmente não pude chegar nesse
ponto, mas, inclusive, projetos, que foram estimu
lados por interveniência da CEME, de produção,
de 72 matérias-primas, 12 já estão em estágio
de produção. Mas como são elaborados por em
presas nacionais, não têm mercado, porque as
empresas multinacionaís, que dominam 80% do
setor, recusam-se a comprar matéria-prima pro
duzida por indústrias nacionais.

O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Sr.
Presidente, é uma questão constitucional. Peço
apenas 30 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Faça
mos o seguinte; toda a preferência aos Relatores,
nesse bloco darei mais 5 minutos. Quero agir
o mais democratizante possível para atender aos
dois propositores. Ainda temos os Constituintes
Joacir Soares, você, Hélio Costa e Olívio Dutra.
Pensei em prorrogar mais 5 minutos, pois faltam
ainda três audiências para hoje.

Então, com a palavra a Relatora Cristina Tava
res. Os Constituintes Joacir Soares e Hélio Costa
passarão para o bloco seguinte.

Peço que sejam sucintas as perguntas.

A SR· RElATORA (Cristina Tavares) - A mi
nha pergunta e as minhas considerações vão exa
tamente no sentido oposto ao do nobre Consti
tuinte Arnold Fioravante. Nós tivemos até hoie,

na prática, uma reserva de mercado para empre
sas transnacionais e o resultado é esse: são os
milhões de chagásicos, os milhões de equistosso
móticos, esse é o resultado de uma política de
abertura completa aos milagres das empresas
multinacionais. Na indústria da informática este
Congresso teve a sabedoria, e hoje nós temos
uma tecnologia nacional funcionando, e na far
macêutica temos nada. Entre o pequeno e o nada,
eu fico ... (inaudível)

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Esta
mos atrasados.

A SR' RElATORA (Cristina Tavares) - Mais
atrasados do que nós estamos, meu caro Consti
tuinte ... nem sei qual é o estado de saúde pior
do que nós estamos.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Mas
nós temos que fazer uma Constituição para o
ano 2000. Se nós não temos competência para
fazer computador, vamos fazer uma boa agricul
tura.

É claro! A senhora pode ri.

A SR" RElATORA (Cristina Tavares) - Não,
eu estou achando graça porque nós temos com
petência para não chegar ao ano 2000 como um
país colonizado. O problema é esse.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Tem
56 anos que estou rindo e estou vendo a mesma
coisa. Estou assistindo à mesma catástrofe. Vejo
que é uma questão só de protecionismo.

A SR· RELATORA (Cristina Tavares) - Dos
56 anos, 20 nós passamos num regime auto
ritário.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
não tem importância, eu pensei assim mesmo,
eu consegui pensar, meu cérebro não parou. En
tão, o que nós estamos vendo é isso. Vamos fazer
reserva de quê? Para segurar o quê? Produzir o
quê? Nós temos é que ganhar onde nós podemos,
onde temos força para ganhar.

A SR· RElATORA (Cristina Tavares) - Eu es
tou exatamente fazendo a pergunta ao expositor...

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
a senhora disse.que ia responder a minha.

A SR· RElATORA (Cristina Tavares) - Não,
eu não disse. Eu disse que ia fazer uma pergunta
no sentido contrário da sua. Há constatação de
que no momento em que fizermos a abertura
para as empresas multinacionais, elas não estão
mteressadas em fazer medicamentos baratos
nem medicamentos para doenças de massa. E
que o País, através dos Constituintes ou se volta
para o problema, para a doença de massa ou
não vamos ter nada. Minhapergunta é nesse senti
do. Nós não temos hoje soro, e já tivemos há
algum tempo uma indústria farmacêutica bas
tante próspera neste País, que foi asfixiada justa
mente por determinada mentalidade que surgiu
neste País, de que tudo que vier do estrangeiro
é bom, e tudo que for nacional é ruim. Façamos
reserva de mercado para a inteligência e para
a tecnologia estrangeira, e não tem importância
que milhares de brasileiros morram de doença
de Chagas, porque, de qualquer maneira, a elite
está se servindo de medicamentos com nomes
estrangeiros, E eu pergunto: qual a razão que
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o nobre depoente vê para essa d~inuição, esse
-quase massacre da indústria nacional e como
poderia, num texto constitucional - eu sei que
patriotismo não se consegue com um texto cons
titucional, é uma coisa diferente - mas eu diria
o que poderíamos conseguir a nível de estimulo
à indústria nacional?

o SR. BRUNO CUNHA - Acho que a nobre
Relatora já diagnosticou muito bem o problema.
Quer dizer, nós temos atualmente uma reserva
de mercado ao contrário, pelo poder econômico
de empresas transnacionais. Conhecem-se vários
casos de empresas que, enquanto eram nacio
nais, tinham a capacidade de produzir certos prín
cipios ativos. Assim que elas foram absolVidas
por empresas multinacionais perderam essa ca
pacidade. Se me permite um exemplo, vou men
cionar uma: a Laborterápíca, quando era empresa
nacional produzia insulinaina, quando ela foicom
prada pela Brístol, e como a Brístol não é a deten
tora internacional no mercado de insulina, não
se interessou mais na produção de insulina e per
deu-se essa capacidade. Um outro exemplo de
síntese de matéria-prima nacional, foi a sintese
do piroxican. A detentora internacional do mer
cado é a Pfízer, e ela cobrava 12 mil dólares por
quilo. Uma empresa nacional conseguiu desen
volver a tecnologia, e como tem um mercado
dela, produz por um preço inferior a 10% desse
que a Pfizer cobrava.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Como
eu disse, eu vou, nesse bloco, já que foram tantas
as solicitações, abrir 5 minutos para os Consti
tuintes Joaci Góes e Hélio Costa fazerem suas
perguntas.

Com a palavra o nobre Constituinte HélioCosta.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Eu
queria apenas, Sr. Presidente, dizer que o Dr. Bru
no Cunha respondeu uma das perguntas que eu
queria fazerpara a Dr' SaraMariane,mas eu queria
uma explicação que tem relação direta com o
texto constitucional. V. Ex" disse, no seu depoi
mento, que na planilha de custos de produtos
farmacêuticos levantada pela CPIda indústria far
macêutica, a alíquota destinada à pesquisa corres
pondia a 0,02 a 0,038 do custo-fébríca do medica
mento. Absurdo total e absoluto para um país
que quer a independência no ramo de medica
mentos. Então, como especialista no assunto, co
mo V. S' vê o que se poderia fazer, em termos
de texto constitucional, quanto deveria ser estabe
lecido, especialmente para as multinacionais, que
têm 80% do mercado de medicamentos no Brasil,
quanto elas têm que aplicar na pesquisa farrnaco
lógica no Brasil?

O SR.BRUNOCUNHA - Sr. Constituinte, creio
que forçar-se a indústria a aplicar na pesquisa
interna - ela mesma desenvolver a pesquisa é
contraproducente - porque...

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOCOSTA- Mas,
não me refiro a isto, não. Eu estou querendo que
ela dê dinheiro para as universidades, para os
pesquisadores, para todos os institutos brasileiros
que possam fazer pesquisa em cima de medica
mentos, caso contrário, nós vamos, uma vez mais,
continuar com o que estou chamando de "AIDS
nas indústrias", que é a Síndrome da Imunode
ficiência Administrativa Adquirida.

O SR. BRUNO CUNHA - Muito obrigado pelo
esclarecimento. Em primeiro lugar, acho que não
se deve colocar um imposto sobre o lucro da
indústria, porque é interessante como as empre
sas transnacionais aqui instaladas primam pela
contratação de gerentes incapazes que fazem
com que elas não produzam lucros. Então, se
nós colocarmos imposto sobre o lucro, nós va
mos taxar mais a empresa nacional. Umimposto,
uma ahquota deve ser colocada sobre o fatura
mento. E aí acho que não é SÓ sobre a empresa
privada, é também sobre a empresa estatal, que
afinal está vivendo à custa .de recursos do povo
brasileiro. Então, uma alíquota a ser estabelecida
pelos nobres Constituintes.

Apenas para que tenham uma idéia; atualmente
o custo do desenvolvimento de um projeto de
produção de um principio ativo é da ordem de
100 mil dólares. O mercado brasileiro é da ordem
de 2 bilhões de dólares. Se colocássemos aí, por
exemplo, uma alfquota de 5%,já teríamos a possi
bilidade de desenvolver a tecnologia nacional em
prazo relativamente curto.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Com
a palavra o Constituinte Joaci Góes. Peço a V.
Ex"que seja breve.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V.EX'
não faça comigo o que o juiz fez com o oficial
de justiça: condenou-o nas custas.

Mas Srs. Constituintes e Dr. Bruno Cunha, na
semana passada, quando o MinistroRoberto San
tos esteve na Subcomissão de Saúde, formulei
uma questão que já tive oportunidade de fazê-Ia
em várias outras ocasiões de minha vida, indu
sive, em 1981, quando a Comissão de Defesa
do Consumidor da Câmara fezum seminário para
examinar abusos contra o consumidor, e a ques
tão dos medicamentos veio à baila, e eu fui um
dos debatedores. Eu disse, nessas ocasiões, que
se nós imaginássemos dois brasis, um brasil pre
cisamente como este que aqui está, e um outro
brasil onde, por via da educação, do saneamento
e da educação, nós não tivéssemos essas pragas
de hanseníase, de chagásicos etc. e etc, e neste
outro brasil fosse proibida a prática da medicina
e proibida a venda de remédios, eram dois brasis.
Sempre afirmei que neste segundo brasil sanea
do, educado e alimentado, onde fosse proibida
a prática da Medicina e a venda de remédios a
saúde do povo iria muito melhor do que neste
brasil real que nós vivemos.

Com isso eu quero dizer que a saúde do povo
Brasileiro não depende de remédios, absoluta
mente não depende de remédios. O que os remé
dios podem resolver diz respeito a um segmento
muito reduzido das doenças, e naturalmente é
uma coisa importante, é uma coisa pela qual nós
devemos lutar. Mas de tal sorte o regime de co
mercialização dos medicamentos no Brasil é irres
ponsável - o Brasil é um dos países que têm
um dos maiores números de remédios, todos nós
sabemos que é uma desordem completa, não
estou ensinando o Padre Nosso ao vigário; sabe
se que um conjunto pequeno de remédios, apro
ximadamente 500 remédios são capazes de resol
ver pracificamente todas as doenças conhecidas.
Noentanto, no Brasil não sei o número hoje 
mas em 1981 era de 16 mil o número de medica
mentos comercializados no Brasil,e era surpreen
dente. A Revista Veja publicava, àquela época,

uma pesquisa que revelava que 15%,numa cida
de, e 17% na outra cidade, no Rio de Janeiro
e São Paulo, compravam medicamentos por
anúncio de rádio e de televisão. Isso significa dizer,
portanto, que a exposição da população Brasileira
a essa quantidade vertiginosa de remédios, esse
regime liberal na aquisição de remédios no Brasil,
tenho a impresão que causa mais danos à saúde
da população do que propriamente beneficios.

Mas quando dessa área específica e entrando
numa outra de caráter econômico, propriamente
dito, eu não vejo segmentos da atividade econô
mica, não conheço um requerimento onde o de
senvolvimento da atividade nacional seja tão favo
rávelquanto neste, de remédios. Inclusive,porque,
neste segmento, podemos aprender com o que
já está aí no mercado e não devemos ter vergonha
de fazer o que muitas nações avançadas do mun
do fazem. Todos nós sabemos, por exemplo, que
o grande desenvoMmento do Japão, e a capaci
dade que o Japão tem de competir no mercado
intemacional, derrotando, inclusive, os Estados
Unidos, Alemanha, França e etc. tem sido em
grande parte o quê? Verificaro que esses países
fazem, porque há uma compreensão crescente
de que os beneficios advindos das conquistas
científicas não são necessariamente beneficios
que devam ~er repartidos com seus autores, mas
são benefícios que devem ser distribuídos com
a humanidade. Então, o Japão vai nessas feiras
- só para citar o exemplo que costumo mencio
nar, do trator Komatsu - foi e pegou protótipos
da CaterpiUar, que eram os tratores mais eficien
tes, melhor equipados, desmontou esses tratores
lá no Japão, eliminou os defeitos que tinham es
ses tratores, e o Kamatsu, hoje, compete com
a CaterpiUar dentro do próprio Estados Unidos.
É por essa via que o povo japonês cresce e pros
pera.

Por essa razão é que reelmente escapa à minha
compreensão, e queria que V. S' me respondesse
essa pergunta: que razões de ordem técnica pode
riam impedir que o Brasil tivesse um avanço signi
ficativo nessa área de comercialização de remé
dios? Já que nós sabemos que a saúde do povo
Brasileiro não depende basicamente desses re
médios, e sabemos que temos uma tecnologia
no Brasil suficientemente desenvolvida para
aprender e, em alguns casos até melhorar, porque
adaptando às nossas circunstâncias - e quem
fala é alguém que toma pouco remédio, que nas
ceu numa fazenda e que só veio saber que tinha
remédio em farmácia quando tinha 15 anos de
idade, porque estava habituado a recorrer, como
ainda hoje recorre, à rica flora Brasileira.

O SR.BRUNOCUNHA-Procurarei responder
telegraficamente. Em primeiro lugar, dos milhares
de medicamentos que existem, o j3rasiJtem apro
ximadamente três mil princípios ativos. O que
ocorre é que existem muitos medicamentos se
melhantes com laboratórios diferentes. Isso é ab
solutamente essencial para a sobrevivência da in
dústria nacional, ela lança medicamentos simila
res. O que haveria necessidade é de se estabelecer
uma identificação do produto. V.Ex"mencionou
o exemplo do Japão, permita-me citar o Servan
Schreiber, quando falou sobre o milagre japonês,
e ele, já preocupado, dizia que o que o Japão
nos convida não a imitá-lo, mas a procurar as
nossas soluções, como soube procurar as dele.
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Q'Janto ao uso de recursos naturais, o Consti
tuint,e Antônlo Gaspar sabe perfeitamente que o
Estado dele é o maior produtor mundial de pilo
carpina. Agora, o que ocorre é o seguinte: existe
uma indústriamultínacíonal, a Merck,que domina
a plantação de jaborandi, que faz a extração da
pilocarpina. A pilocarpina está em falta no mer
cado brasileiro.

o SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Dr.
Bruno, agradeço a atenção de todos, sua partici
pação, estamos ao seu inteiro dispor. A Relatora
acolheu todas as suas informações. Muito obri
gado.

APresidência convoca os Srs. Constituintes pa
ra a próxima reunião ordinária a realizar-se no
'dia fi de maio, às 9 horas e 30 minutos com
a seguinte pauta: nas primeiras duas horas ou
audiência pública com as entidades, Associação
dos !Profissionais de Processamento de Dados,
União Brasileira de Informática, Sociedade dos
Usuários de Computadores e Equipamentos Sub
sidiálios, Federação dos Trabalhadores em Tele
comunicações e Setóres de Produção Indepen
dentes. Na terceira hora, debate sobre matéria
constitucional.

Dando seqüência à nossa audiência de hoje,
vamos convidar a Presidente do CEME, Central
de Medicamentos, Dr' Marta Martinez.

A SR"MARTA MARTINEZ - Sr. Presidente, Sr"
Relatora, demais membros da Mesa, Srs. Consti
tuintes, companheiros da questão tecnológica e
nacionalízeção dos setores industriais, principal
mente aqueles que estão ligados à segurança so
cial elo País:

Os .expositores que me antecederam coloca
ram muito bem a questão farmacêutica no con
texto tanto da saúde quanto do segmento tecnol6
gico-industrial., Nós aqui vamos apenas reforçar
questões sobre uma política nesta área e as nos
sas propostas à Constituinte, que são à seme
lhança dos demais que nos antecederam.

Distribuímos aos senhores esse documento, in
titulado "Os Caminhos da Autonomia". Todos os
temas relacionados ao medicamento, tanto da
assistência farmacêutica, a questão de como, ho
je, nossa população está atendida, até a questão
da posslbllídade de termos autonomia nesse cam
po estão colocadas de uma forma bastante discu
tida. Nós, da Central de Medicamentos, nos colo
camos à disposição para participar de qualquer
debate que se faça a nível tanto das Subcomis
sões, como também a nível individual de comu
nídade.

Sabemos que, hoje, apenas 48% da população
brasileira têm acesso ao medicamento e que 35%
dos custos com medicamentos no Brasil são fei
tos pelo Govemo. Isso representa 630 milhões
de dólares, uma vez que o mercado global de
medicamentos representa 1,8 bilhão de dólares!
ano. O Govemo arca, então, com 35% dessa par
cela.

Nós, contudo, não temos domínio nem de 42%
do que o próprio Govemo adquire, porque a CE
ME e as instituições governamentais adquirem
o medicamento padronizado, que é o da Relação
Naci()nal de Medicamentos Essenciais, uma pa
dronfzação nacional constituída de 378 itens, ou
seja, aqueles que são de maior essencialidade
para 11 maioria das doenças que acometem a nos
sa população,incluídos aí tanto os medicamentos

de preservação, como as vacinas, quantos os cu
rativos e diagnósticos.

Esses 378 medicamentos também não estão
ainda sob o controle do Governo, porque a Rela
ção Nacional de Medicamentos Essenciais não
está sendo utilizada por todas as instituições de
saúde, em sua grande maioria conveniadas.

A Central de Medicamentos, juntamente com
o Ministério da Indústria e do Comércio e o da
Ciência e Tecnologia, a partir de 1984, partiram
para um programa de desenvolvimento tecnol6
gico, uma vez que já tínhamos uma experiência
isolada em cada uma dessas instituições, segun
do a qual a universidade brasileira e alguns cientis
tas brasileiros poderiam vir a desenvolver aqueles
medicamentos que importamos e que, sabemos,
oneram tremendamente nossa balança comer
ciai. São 400 milhões de dólares que importamos
para fabricar esses medicamentos. Já vimos aqui
que, em termos de itens, isso representa 86%
dos componentes que entram no medicamento.
Nossa dependência externa é muito grande.

Partimos, então, para um programa conjunto,
onde se reuniriam não apenas os cientistas liga
dos às universidades, como empresas dispostas
a financiar e utilizar essas tecnologias desenvol
vidas no País, assim como a capacitação interna
na área da engenharia e de toda a parte de mate
riais envolvidos, como a indústria de equipamento
em paralelo. Sabemos que, hoje, só temos uma
indústria que fabrica reatores para a área de quí
mica fina, em que a farmacêutica está incluída:
é a Faulin.

Todos esses insumos indispensáveis para se
ter uma tecnologia nacional foram discutidos com
a comunidade científica, com o empresário nacio
nal e com as instituições governamentais, partin
do-se, então, para um programa de nacionali
zação na área de insumos quimico-farmacêuti
coso

Esse programa não foi divulgado por uma
questão de estratégia. Só agora, que já foi com
provado que é possível desenvolver tecnologia
no Brasil nesse campo, estamos começando a
divulgar, não só colocando esse programa como
uma posição decisiva dentro desse foro, como
também buscando, junto ao Executivo, uma
maior alocação de recursos para que essa expe
riência possa se multiplicar na capacidade interna
de agregar cientistas, empresários e tecnólogos.

De 1984 para cá, a CEME gastou 14 milhões
de dólares, o que é muito pouco, mas que, junta
mente com os 18 milhões aplicados por outras
instituições de pesquisas governamentais e o em
presariado nacional - este ó1timo gastou 10 mi
lhões e 169 mil dólares - nos permitiu colocar
aqui para V.Ex'" essa experiência concreta. Desde
já convidamos V. Ex'" para visitarem alguns desses
centros que já estão implantados no Pais.

O primeiro centro foi a CODETEC - Compa
nhia de Desenvolvimento Tecnológico - que é
ligada à Universidade de Campinas, mas com a
característicajurídica de empresa privada sem fins
lucrativos. É toda composta dos professores da
pniversidade de Campinas e dirigida por um cole
giado, por uma questão de flexibilidade. A esse
centro estão agregadas 16 empr~s nacionais
do setor farmacêutico e que já vinhàm operando
no setor químico brasileiro.

Estamos desenvolvendo, hoje, 144 matérias
primas, das quais - conforme já foi dito - 32

já deram resultados. Até o ano passado, foram
financiadas 74 tecnologias, às quais foram agre
gadas outras, de forma que hoje completam 114
tecnologias, estando as demais em desenvoM
mento.

O que podemos tirar disso tudo? Em primeiro
lugar, tendo participado de vários seminários in
ternacionais durante os mais de 15 anos que es
tou nessa área, verifiquei que as multinacionais,
que sabemos são um setor oligopolizado, criaram
o mito de que era impossível se fazer matéria
prima farmacêutica no Terceiro Mundo. Copiar
já sabemos, e muito bem. Estamos com 32 pro
dutos, dentre eles, por exemplo, a azatiopina, pro
duto utilizado para pacientes transplantados que
foidesenvolvido, no Brasil, com tecnologoia abso
lutamente nacional, por um grupo da UFRJ.

Que caminho seguir? Temos a tecnologia, mas
existe o mercado? Há uma temdência, por parte
das empresas que ocupam 80% desse mercado,
a não adquirirem os produtos de empresas nacio
nais. Essa é a realidade. Que mercado será esse?
Para que esses esforços? Como está se investindo
em pesquisa? Quais são as perspectivas? São es
sas que estamos trazendo aqui para V.Ex", que
estão com a missão de estudar as propostas da
nossa comunidade para trazer ao Pais uma maior
autonomia, num campo em que devemos ter se
gurança social para todos os programas da área
de saúde, que são fundamentais.

Nossa proposta é a seguinte: hoje, o Governo
entra no mercado farmacêutico com 35%; a po
pulação que tem acesso ao medicamento repre
senta 48%; o parque industrial farmacêutico,
constituíudo em sua maioria por empresas estran
geiras, demonstrou que não tem capacidade para
atemder às necessidades da nossa população.
Veja-se a última crise que tivemos e que não termi
nou ainda. Há falta de medicamentos ainda. Os
que estão aí são os mais rentáveis, mas aqueles
que não conseguiram um preço adequado ou
qualquer situação de rentabilidade para a empre
sa estão faltando nas prateleiras.

Sabemos, então, que as indústrias não têm ca
pacidade para atender a toda a população brasi
leira, e que essa população que está à margem
não é a que tem poder aquisitivo, pois esta já
foi à farmácia, ao mercado, que é cativo das em
presas estrangeiras. Nossa proposta é no sentido
de que esse mercado governamental em expan
são, ou seja, o mercado oriundo das conquistas
sociais, seja colocado para a expansão do seg
mento nacional. Ele é maior do que esse mercado
que está aí, em termos de população atendida.
Em termos quantitativos não, porque, conforme
já foi colocado aqui, há a questão da autorne
dicação, na qual não vou entrar no mérito. Sabe
mos, contudo, que é necessário que o Governo
gaste mais 600 milhões de dólares para atender
a totalidade da população brasileira.

Pergunto a V. Ex": vamos deixar, mais uma
vez, que esse mercado governamental, uma con
quista nossa, não seja colocado para o desenvol
vimento interno tecnológico e industrial e o cresci
mento desse segmento nacional?

Nossa proposta é que o Poder Público asse
gure, a todos os brasileiros, a prestação da assis
tência farmacêutica, no plano da atenção básica
de saúde, ou seja, todos aqueles 378 medica
mentos essenciais que têm que estar à disposição
de toda a população.
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Nos setores da economia em que a autonomia
tecnológica e industrialainda não houver atingido
grau compatível com as necessidades de desen
volvimento do País, como é o caso farmacêutico,
deverá ser dado tratamento preferencializado às
empresas genuinamente nacionais, em termos
de incentivos fiscais, financeiros e de exploração
do mercado, nos casos definidos em lei.

Acrescentaria que somos um dos poucos paí
ses em que o segmento nacional não tem privilé
gios - vide legislação americana e de países
adiantados.

Aterceira proposta é que as aquisições de pro
dutos farmacêuticos para uso público recairão
nos artigos produzidos por empresas nacionais,
quando disponíveis intemamente. Hoje, a admi
nistração da Ceme defende essa teoria, mas não
pode colocá-la em prática, porque a legislação
não permite que se comprem os medicamentos
para uso público de empresas nacionais.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Muito
obrigado.

Antes de passar para as perguntas, quero pres
tar um esclarecimento aos Srs. Constituintes. Es
tava em Imperatriz,quando o Constituinte Arolde
de Oliveira me pediu que viesse dirigir esta reu
nião. Fiz questão de fazer toda a maratona, ir
a Belém e chegar aqui às 6 horas da manhã.
Por quê? Porque pertenço a uma região do Nor
deste, onde existe uma reserva natural- permi
tam-se os companheiros - propícia ao remédio,
pois lá as doenças proliferam muito mais. Qúal
a causa? A fome. Para se ter uma idéia, na região
de Imperatriz, uma das mais ricas do Maranhão,
parte da população se alimenta, durante um terço
do ano, com manga, que lá tem o nome de valen
ça; ela se vale da manga.

Lá existem umas indústrias próprias também,
que precisavam exportar. Haviaum empacotador
de Melhorai,só que ele estava empacontando giz.
Hátambém a automedicação, o abuso. Na minha
cidade, que é a segunda do Maranhão, cada quar
teirão tem duas farmácias. A causa disso atríouo
à fome que está predominando no nosso Nor
deste. O remédio é um paliativo; temos que com
bater a causa.

É uma opinião minha. Foi por isso que fizques
tão de fazer toda uma maratona para chegar aqui
neste momento. Na nossa região, o povo que
vivia do remédio indígena, com toda aquela flora
natural, hoje tem que assimilar essas drogas ma
nipuladas para outras gerações. O certo é que
Antonio Gaspar juntamente comigo somos prova
de que, no Maranhão, a causa principaldas doen
ças está na fome mesmo.

Queria pedir desculpas por essa intromissão.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Sr.
Presidente, preciso de um pequeno esclarecimen
to de V. Ex" A Subcomissão fez convite a algum
representante das multinacionais para compare
cer aqui? Se o fez,qual foi a multinacional convi
dada e por que não compareceu?

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Vou
passar essa resposta para a Relatora.

A SRA. REL4.TORA (CristinaTavares) - O en
tendimento que prevaleceu até então é o de que
para se escrever a Constituição brasileira não pre
cisaríamos de idéias de empresas multinacionais.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA- Co
mo vamos discutir com elas, Sr-Relatora?

A SR" REL4.TORA (Cristina Tavares) - Foi o
entendimento que prevaleceu, de maneira que
não só nesta, como em nenhuma outra audiência,
não convocamos a empresa multinacional para
depor.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA - Se
elas representam 80% do mercado, por que não
vão comparecer? Elas têm que viraqui responder
a essas perguntas.

A SR" REL4.TORA {Cristina Tavares) - Esse
foio entendimento, ConstituinteHélioCosta. Além
dísso, dentro dos prazos que temos, é impossível
fazer novas convocações.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Peço
desculpas, mas pela minha interinidade,não pos
so dar uma solução imediata. Estou me valendo
muito, então, da nossa Relatora.

Vamos dar preferência aos Constituintes que
ainda não fizeram perguntas. Temos inscritos ain
da os Constituintes OlívioDutra,José Carlos Mar
tinez e HélioCosta. S. Ex"s têm a preferência neste
bloco para usar a palavra.

Dispomos de 10 minutos para as perguntas.
Podemos ser elásticos quanto ao tempo, pois não
quero ser nem ditador nem escravo do tempo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, gostaria também de ser
inscrito depois do Constituinte Olívio Dutra.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Escla
reço que temos 10 minutos para exposição e 10
para as perguntas. Serei tolerante, para não ser
tachado de ditador do tempo.

Com a palavra o Constituinte José Carlos Mar
tinez.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ- D...Marta, gostei muito da sua exposição,
foi muito brilhante.

Tenho acompanhado, ao longo desses anos,
o trabalho da Cerne, muito mais como Deputado
municipalista, e atendendo aos municípios, do
que propriamente dentro do desenvolvimento da
ciência e tecnologia. Queria fazeralgumas coloca
ções que me parecem importantes.

Em primeiro lugar, só agora especificamente,
D...Marta, é que está sendo criada, na sociedade
brasileira,uma expectativamuito grande, por cau
sa da propaganda que está sendo feita na televi
são. Essa propaganda, pelo menos no meu Esta
do, o Paraná, não é real. Ela está dizendo que
estão à disposição, em todos os municípios, medi
camentos de graça, para que a comunidade deles
se utilize, quando, na realidade, o que enfrenta
mos, hoje,são postos de saúde fechados em prati
camente todos os municípios, por falta de recur
sos. A dificuldade do atendimento, hoje, é muito
grave.

Lembro-me que no ano passado, quando fiz
uma visita ainda à Ceme e fui recebido, talvez,
pelo seu substituto, a pessoa que estava lá no
momento, me levou a visitartodas as instalações,
que eu já conhecia; visitamos área por área. Ele
me lembrou que existiam na Ceme, se não me
engano, 278 funcionários, ou um número pare
cido com esse.

Eu lhe disse que os ministérios recém-criados
e em cuja utilidade ficamos pensando muito, so
bre sua real utilidade, têm 3, 4, 5 ou 6 vezes

mais do que aquele número e a saúde básica
nacional, que deveria ter um atendimento muito
maior, tem 200 funcionários.

Acho que com 200 funcionários deve ser dificil
até para se distribuir os remédios que se possui
para todo o Brasil.Portanto, não acredito, vou-lhe
dizer D... Marta Martinez, não acredito, hoje, no
trabalho da Cerne, porque não vejo condições
para que ela possa representar esse trabalho. Não
acredito nisso.

Em segundo lugar, queria lhe fazer uma per
gunta que, dentro do entendimento desta palestra,
seria importante.

Então, primeiro gostaria de consignar o meu
protesto pela propaganda. Acho que essa propa
ganda que está sendo feita pela televisão, do Go
vemo, é mais nociva, até, do que a propaganda
que vemos dos remédios, porque estamos crian
do na população uma ansiedade pelo remédio.

V. S"imagine o que é a tristeza de um individuo
que mora no interior do Paraná, do meu Estado,
que está doente e assiste na televisão a propa
ganda de que o remédio existe e, na realidade,
vai procurá-lo, e ele não existe.

E a segunda preocupação que tenho é a se
guinte: já que defendemos a indústria nacional
com tanto vigor, defendemos a participação, até
como um imposto sobre o lucro ou sobre o fatura
mento, na ciência, na tecnologia e no desenvol
vimento de novos produtos, pergunto à Dra. que
me diga com bastante realidade: Éé mais caro
ou é mais barato o Estado fabricar os produtos
de que precisamos? Será que compete ao Estado
distribuir os produtos, organizar a fabricação na
cional- veja bem que digo sempre a fabricação
nacional - e atuar como mediador nessa área,
ou compete, também, ao Estado, entrar direta
mente na fabricação dos produtos? E será que
essa fabricação não fica mais cara para nós, que
pagamos o imposto duas vezes,porque pagamos,
primeiro, para que o produto seja desenvolvido,
e, depois, para que possamos adquiri-lo?

ASRAMARTAMARTINEZ-Bem, em primeiro
lugar, Sr. Constituinte, quero dizerque a estrutura
da CEME, como órgão, não foi colocada aqui
porque a questão da ciência, da tecnologia e uma
política nacional nesse campo nos pareceram
mais apropriadas.

v. Ex" já sabe que a estrutura em que hoje
a Ceme opera está muito aquém da realidade
de um órgão que deve ter um peso, corno é a
Ceme e as funções para as quais ela foi criada.

Agora, o seu fortalecimento é uma questão fun
damentai. Estamos fazendo um trabalho, a ser
apresentado, agora, ao Executivo, no sentido de
que possam ser dados instrumentos e mecanis
mos para que a Ceme funcione e cumpra bem
o seu papel.

No referente à propaganda que está aí e diz
que a Ceme começou a distribuiros medicamen
tos da farmácia básica, infelizmente, não trouxe
mos aqui para V. Ex" a farmácia básica, porque
não imaginávamos que seria um dos temas. Mas
vamos buscá-Ia, para ver se até o finaldo período
V. Ex"S a tenham e saibam o que está sendo distri
buído.

Então, a Ceme começou a distribuir a farmácia
básica, e os municípios que a quiserem receber
têm que se dirigiràs ações integradas de saúde.
Todos os municípios com população urbana
abaixo de 20 mil habitantes já têm aquele elenco
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de 35, produtos nas suas unidades. Quando lança
mos 11 propaganda, o medicamento já estava nas
unidades dos municípios com população urbana
abaixo de 20 mil habitantes. Os municípios maio
res, eté o final do mês de maio, já estarão com
o medicamento-em todas as unidades de saúde
que E~StãO integradas às ações de saúde, porque
não podemos mais discutir o medicamento isola
do de uma ação de saúde.

Então, a nova fdosofia da Cerne é que o medica
mento tem que estar ligado diretamente a uma
ação de saúde, ele não pode ser colocado nas
mãos de um município onde não haja um progra
ma assistencial adequado, onde, realmente, o me
dicarnento vai causar aquele efeito que é sua fun
ção: a efetividade do ato médico.

Dois mil e cem municípios já o receberam e
estamos distribuindo 19.200 farmácias básicas.
Cadal uma é suficiente para atender a 3 mil habi
tantes durante 6 meses.

A comunidade, sabendo que o Governo já ini
ciou um programa dessa natureza, vai buscar a
continuidade desse programa.

Nós fizemos questão de colocar a propaganda,
porque era uma forma de o Governo se sentir
acionado para a continuidade do programa. E
gostuia de dizer que, até agora, não recebemos
o rec:urso suplementar para, a partir do próximo
ano, ter a garantia do medicamento que vai ser
distribuído em 1987. Em 1987 nós temos segu
rança e precisamos que em 1988 também tenha
mos. E a comunidade solicitando, através dos
seus representantes, buscando, através do seu
Estar:lo, de todos aqueles que foram eleitos por
ela, é que vai fazer com que a Cerne se fortaleça
e esse programa não morra, corresponde, real
mente, a um fator de melhor adequação à saúde
daqueles municípios que estão recebendo.

Infelizmente, são apenas 35 medicamentos,
quando deveriam ser58. Porque o setor produtivo
não nos atendeu e gostaria, aqui, de colocar que
desses 35 produtos, só tivemos 4 atendidos por
multinacionais, os demais foram todos por em
presas nacionais.

E produtos essenciais, como penicilina, nista
tina, não estão presentes, e deveriam estar, porque
o setor produtivo não atendeu aos anseios da
Cerne de comprar os produtos. Então, só temos
35 e deveriam ser 58.

Esperamos que na segunda etapa da farmácia
básica, que será distribuída em agosto, tenhamos
o elenco de 58. Esperamos que o setor produtivo
nos dê a resposta. Se não tiver, todos saberão,
porque vamos divulgar e mostrar que é impos
sível, com a estrutura de produção que está aí,
não ser atendido em pelo menos 58 itens básicos.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Quero
lembrar que nosso tempo está-se esgotando.

Peço que a doutora seja breve, porque há outras
pessoas querendo fazer perguntas.

A SR- MARTA MARTINEZ - Perfeito. A outra
questão é quanto à participação do Estado na
febrícação, provavelmente, dos medicamentos e
matérias-primas.

A 'estrutura que temos hoje é a seguinte: 20%
das empresas são nacionais. Desses 20% , 22 são
estatais e 78 são privadas. Já vimos que teremos
que triplicar essa capacidade instalada para atingir
o atendímento universalizado da população.

Essa triplicação vamos fazer o quê? Com o
capital externo ou com o capital interno, tendo

todas as garantias de urna autonomia? Porque,
de qualquer forma, as instalações que estão aí
não permitem, do lado estrangeiro e do nacional
também, atender à demanda governamental, que
vai-se expandir.

Então, a tríplícação da capacidade, ou seja,
duas vezes o que temos ai - temos que buscar
isso, com autonomia - é necessária para sermos
colocados numa outra situação. Agora, sabemos
muito bem da- aplicação dos recursos governa
mentais. Apopulação, sabendo que os seus recur
sos estão sendo aplicados numa questão de segu
rança social dela mesma, acredito, vai,ela mesma,
aplaudir qualquer programa que venha a ter esse
uso dos recursos públicos.

Se vão ser colocados dentro de empresa 
entendi que o que V. Ex' queria colocar é que
vão ser colocados dentro de empresa estatal e
que ela não iria administrar bem esses recursos
-, sabemos que nem sempre é assim. O impor
tante é aprovarmos o programa em que saibamos
o que vai ser feito com o capital e tenhamos
todo o seu acompanhamento, buscando o resul
tado daquele incentivo. Portanto, vamos precisar,
tanto do segmento nacional privado, quanto do
segmento estatal, dos recursos da comunidade,
em forma de empréstimo, porque o próprio setor
estatal, com a venda do produto para o Governo,
que teria que comprar, de qualquer forma da mul
tinacional, pagará aqueles investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Gos
taria de pedir aos próximos inquiridores que fos
sem breves, porque o tempo me preocupa muito.
Concedo a palavra o Sr. Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA - Df"
Marta Martinez, também apreciei suas colocações
pela defesa do interesse nacional, pela defesa da
pesquisa nacional, pela defesa da construção de
uma política nessa área, com soberania, com au
tonomia, com independência brasileira; a de
monstração que fez, também, de que temos con
dições e capacidade para isso e que, se deixás
semos assim como está, a saúde do povo brasi
leiro estaria na dependência da vontade das multi
nacionais que fabricam os medicamentos, o que
é uma questão de segurança social, além de ser
uma questão de segurança nacional.

Portanto, acho que é inequívoco que uma polí
tica de reserva de mercado se faz necessária e
isso é o novo, isso é o moderno. O arcaico, o
atrasado, é manter a coisa como está, no domínio
do grande monopólio de medicamentos interna
cionais.

Mas queria colocar uma questão, para ver a
posição da Cerne, através da Dr' Marta Martinez.

Na Informática, por exemplo, foi mais fácil, em
bora não se deixou de travar uma dura batalha
contra interesses multinac:ionais. Mas a Informá
tica, no caso brasileiro, é uma indústria nova, ain
da não dominada pelo grande monopólio.

No caso da indústria químico-farmacêutica, o
campo está dominado, praticamente 80% dele,
pela grande indústria multinacional.

Desmontar isso é uma tarefa de todos nós e
vejo que é uma preocupação da Dr' Marta Marti
nez e, provavelmente, da Cerne.

Penso que para desmontar isso e ter uma polí
tica construída no interesse nacional, de curto
prazo, de médio prazo, o Estado tem que intervir
efetivamente, com muito mais forças do que pos-

sa estar intervindo na área da reserva de mercado
na Informática.

E aí acho que a Cerne não está estruturada
para isso.

Hoje, a Cerne não passa, descalpe-me Dr' Marta
Martinez, de um entreposto de medicamentos,
uma espêéíe de um armazém de medicamentos,
que não são produzidos aqui, na sua grande maio
ria - ela passa a ser um supermercado para
vender o medicamento produzido pela multina
cional, o interesse dela, do seu lucro, e sem uma
politica adequada, o que faz com que até mesmo
05-378 medicamentos essenciais, básicos, não
estejam sob o nosso controle.

Então, gostaria de ouvir da Dr' Marta Martinez
algo mais do que ela já disse a respeito da estru
tura da Cerne, que está, se não me engano, ligada
ao MInistério da Saúde, no sehtido de democra
tizar e de fortalecer esse trabalho, fazendo com
que a universidade participe dele, a comunidade
cientifica participe dele, o mundo do trabalho par
ticipe do controle do reforço da ação da Cerne
e de outros instrumentos do Governo nessa área.

Também, como a Dr' Marta Martinez vê essa
posição que estou expondo de que a reserva de
mercado, na área de química farmacêutica, tem
que ter uma presença muito forte do Estado, e
que, quando falamos no Estado, naturalmente
não é o Estado técnico-burocrático-militar, é o
Estado democrático, permeado pela sociedade
civil - esse Estado controlado pela sociedade
civil tem que controlar uma área como essa e
com muito mais empenho do que possamos estar
fazendo hoje em outras áreas, em particular na
área de Informática.

A SR- MARTA MARTINEZ - Bem, Sr. Consti
tuinte, realmente, a Central de Medicamentos, ho
je, não congrega todos os instrumentos para a
execussão de uma política, a qual estamos trazen
do a esta subcomissão, que seria uma política
no campo tecnológico industrial e assistencial.

Gostaria, antes, de colocar o perfil adequado
de um órgão, que seria a Central de Medicamen
tos, para a coordenação desse sistema, e uma
outra questão, que é a da reserva de mercado.

Conforme já dissemos, o Estado terá que assu
mir essa parcela da população que está, hoje,
à margem do medicamento, e que, dentro dessa
responsabilidade do Estado, já estamos vendo
que é a maior fatia.

O que estamos colocando aqui como reserva
de mercado êo poder público, o poder de compra
do Estado, vir a viabilizar toda uma política de
autonomia interna tecnológica e industrial.

Então, estamos buscando dirigir esse mercado
a essas empresas nascentes, sejam elas no setor
químico-farmacêutico cuja situação é muito ruim
no Brasil - já vimos que apenas 22% do que
necessitamos é produzido aqui, o que é diferente
do setor farmacêutico - quando, também, do
farmacêutico. Nós temos que ter uma indústria
farmacêutica nacional para poder ter uma indús
tria de insumos também nacional, que é uma
indústria químico-farmacêutica nacional.

No referente a como a CEME vai assumir esse
papel, precisamos não só rever a questão jurídico
institucional da CEME - hoje ela é um órgão
da administração direta, com todos os entraves
de que dispõe - como rever a questão da política
de pessoal. Temos, como vimos, apenas 200 pes
soas. E qual é o perfil dos técnicos da CEME
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hoje? Temos 5 pessoas que comandam a política
de nacionalização, tenho que falar baixo, porque
só são 5; na questão da distribuição, só temos
8. Realmente, esse perfil tem que ser mudado.

Por sua vez, os recursos alocados à universa
lização têm que existir. Hoje, o nosso orçamento
está na ordem de 4 bilhões, para aquisição de
medicamentos, desenvoMmentos de pesquisa e
todo o aparelhamento do sistema de distribuição.

Então, sem todos esses pontos não teremos,
realmente, uma politica nesse campo, porque
quem está dominando nunca irá dar essas con
dições.

Realmente, a presença do Estado, coordenan
do todas essas ações, é fundamental, e uma CE
ME fortalecida é indispensável para que esse pro
cesso ocorra.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Srs.
Constituintes, observem bem: a abertura do tem
po tem promovido injustiças, ora com um, ora
com outro. Gostaria de contar com um crédito
de confiança dos Srs. Constituintes Hélio Costa
e Carlos Alberto Caó, para que fiquem inscritos
para o próximo bloco, pois o tempo já está avan
çado.

Peço desculpas e agradeço à Dr'Marta Martinez
por essa belíssima palestra, que a nossa Relatora
anotou e, naturalmente, vai passar, mais adiante,
todo esse leque de informações.

O SR. CONSTITOINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, pela ordem.

Comprometo-me em fazer uma pergunta dire
ta, jornalística.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) -Jorna
lística? Sim; Oaro!

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - A de
mocracia é isto. Como Presidente interino sinto
me meio constrangido. Peço que V.Ex"seja breve.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Estou aguardando que o Presidente me
conceda a palavra.

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

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Serão duas perguntas, Sr. Presidente,
com muita objetividade.

Aqui ficou evidenciado que este mercado é alta
mente concentrado e centralizado internacional
mente mas, nem por isso a Espanha, na época
do Franco, deixou de praticar uma política autô
noma, e a Jtáliae o Japão. Recentemente, tivemos
um exemplo limite que foi o da Argentina, na
guerra das Malvinas:os mercados europeus e nor
te-americanos fecharam e tiveram, segundo me
informaram, que recorrer ao Brasil para a impor
tação de insulinas. Então, a questão da soberania
nacional é um ponto central e é inerente a qual
quer estado ou nação democrática, não demo
crática, mais liberal, não liberal, mais socialista
e menos socialista. Então, gostaria de formular
duas perguntas, com objetividade: Primeira - a
DI'" Marta mencionou que o nosso dispêndio em
divisas para importação de insumo no setor, atin
ge cerca a 400 milhões de dólares. A minha per
gunta, então, é se este é o mesmo dado de 1981
ou se tem algum dado recente. Porque fomos
informados de que já há alguns anos que a CA
CEXnão libera dados sobre esta matéria. Asegun
da questão se refere a um medicamento, se não

me engano, cujo nome é A1domete - a informa
ção que nos foi dada é de que a substância ativa
desse medicamento, a a1fametildopa, esse insu
mo era suprido, internamente, de forma mono
pólica pelo Laboratório Merck. E graças a um
apoio pouco representativo em termos de custos
de 500 mil cruzados, três cientístas de Ribeirão
Preto desenvolveram a rota sintética desse medi
camento. Em função disto, os preços elevados
do Laboratório Merck, que vendia praticamente
ao Governo cerca de 40% do que era importado,
baixaram substancialmente.

A SRA. MARTA MATINEZ - Os dados de 400
milhões de dólares sáo atualizados, porque a CA
CEX abriu as suas informações apenas para ór
gãos de Governo. Então, estamos tendo acesso
e conseguimos levantar que são 400 milhões de
dólares. Realmente, desde 1982, a CACEX está
fechada para que não saibamos o que o Brasil
importa nesse campo. Este é um ponto que em
todos os fóruns se tem colocado de que é impos
sível, sem saber quais são os valores e como
se importa, a empresa se motivar a fabricar algu
ma coisa aqui no País. Nós estamos tendo acesso,
agora, a esses dados para esse programa de na
cionalização. Conseguimos e já estamos divul
gando para aquelas empresas interessadas. Em
1981, as importações brasileiras eram da ordem
de 320 milhões de dólares. Então, houve um
acréscimo e, agora, já estamos em 400 e a ten
dência com o programa governamental, se nós
não nacionalizarmos, imaginem só de quanto será
as nossas importações. Então, hoje, sem ter 52%
da população brasileira sem ser atendida, já im
portamos 400 milhões de dólares. Imaginem com
o progrma adequado à saúde da nossa popula
ção, de quanto será a nossa importação se não
tomarmos uma medida! O outro aspecto é o refe
rente à Metildopa - o nome que o Senhor usou
é um nome comercial e há outros nomes comer
ciais - estamos, lutando para que o nome do medi
camento seja o genérico - todo mundo conhece
a Metildopa, da Merck, Sharp e Dohme, que
tem esse nome que o Senhor disse. A metilpoda
é de outro laboratório e que terá outro nome.
AMetildopa, realmente, foi pesquisada pelo grupo
do professor Gino, em Ribeirão Preto, e já está
começando a ser utilizada no País. É lógico que
todo insumo, quando começa a ser fabricado no
País, por um passe de mágica o preço cai, e,
às vezes, até bastante porque existe interesse, tam
bém, do duplng para mostrar que a produção
Então, temos vários pontos, aí, que merecem,
realmente, um pouco mais de tempo do que te
mos, agora, para discutir condições específicas.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Agra
deço a participação da Dr"Marta Martinez e estou
ao seu inteiro dispor.

Srs. Constituintes, temos, ainda, mais duas au
dências hoje, uma, com a Fundação Osvaldo
Cruz, representada pelo Dr, Antônio Sérgio da
Silva Arouca, Presidentem, e, pela EMBRAPA 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Dr. Ormuz Freitas Rivaldo.

Convido, neste momento, o representante da
Fundação Osvaldo Cruz a ocupar lugar à mesa
e fazer a explanação para todos nós.

O SR. ANTÔNIO AROUCA- Sr. Presidente,
Srs. membros da Mesa, Srs. Constituintes: em
primeiro lugar, gostaria de dizer que não só a

situação de saúde do nosso País é dramática,
como já foi anunciado aqui, mas, associado a
essa situação dramática das condições de saúde
da população brasileira, nós, também, temos um
sistema de saúde absolutamente dramático. É um
sistema de saúde absolutamente incompetente,
desorganizado, descoordenado, que não conse
gue e não conseguiu atender e resolver as ques
tões básicas de saúde da nossa população, inclu
sive nem as mais simples, como é o caso do
controle das doenças que são prevenidas porvacl
nação.

Dito isto e considerando que existe todo um
movimento, hoje, no Brasil, que propõe a neces
sidade de uma profunda reforma sanitária neste
País, para que se possam coordenar e integrar
os reforços e os recursos existentes para um ver
dadeiro sistema integrado de saúde que possa
ser unificado, municipalizado e modernizado, efe
tivamente nós nos enfrentamos nesse quadro
com um problema extremamente sério que é o
desenvolvimento do que chamamos da compe
tência tecnológica e científica nacional. A todo
o sistema de saúde ou a toda área específica,
no nosso entendimento, deve corresponder uma
área sólida, desenvolvida de uma forma harmô
nica, do conhecimento básico e científico, do co
nhecimento aplicado e da possibilidade de desen
volvimento de tecnologias. Gostaria, para discutir
isto, nesses 10 minutos, de um forma absoluta
mente sintética e rápida, de tomar a Fundação
Osvaldo Cruz como exemplo.

A Fundação Osvando Cruz, como V. Ex'" sa
bem, em anos próximos, passou por um verda
deiro massacre, reconhecido como massacre de
Manguinhos, onde os principais dos seus pesqui
sadores foram cassados e aposentados e a grande
maioria deles teve que sair do País e foi formar,
durante vários anos, cientistas e pesquisadores
nos Estados Unidos e na França. A partir de 1975,
a Fundação Osvaldo Cruz passa por um processo
de recuperação que vem, até a nova República,
conseguindo recuperar os seus laboratórios, con
seguindo trazer grupos de pesquisa, ampliando
a sua área de produção, de tal maneira que em
1985, podíamos dizer encontrava uma Fundação
Osvaldo Cruz que, talvez, represente uma síntese
de todas as instituições que têm alguma coisa
a ver com a área de saúde. Na Fundação Osvaldo
Cruz, simuItaneamente, trabalhamos com a pes
quisa básica, com a pesquisa aplicada, se faz con
trole da qualidade - toda essa discussão sobre
alimentos contaminados, a questão do registro
de medicamentos, o Instituto Nacional de Con
trole de Qualidade, sem sombra de dúvida, talvez
seja o Instituto de mais alto nívelde complexidade
tecnológica em controle de qualidade que exite
em toda a Árnerica Latina. Ela forma recursos
humanos, praticamente forma todos os especia
listas de saúde pública deste País com recursos
em todos os Estados, de forma regionalizada,
além de formar mestres e doutores na área da
biotecnologia, na medicina tropical de controle
de grandes endemias, a tal ponto que, sozinha,
a Fundação Osvaldo Cruz forma mais especia
listas do que qualquer universidade, hoje, no País.
Além disso, tem todo o movimemto de preser
vação da história da saúde pública, recuperação
de documentos e de pesquisas arqueológicas e
de pesquisas sobre condições de saúde do traba
lhador, de pesquisas sobre condições de saúde
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indígena, enfim, é uma instituição que está abso
lutamente vinculada a tudo o que acontece de
saúde neste País. Além disto, possui dois núcleos
de produção - em Manguinhos - que faz com
que todas as vacinas, hoje, em que o País é auto
suficiente, sejam produzidos, lá.

Hoje,nós já estamos produzindo 20% da nossa
necessidade na vacina para poliomielite, pratica
mente somos auto-suficentes na vacina de saram
po, produzimos todas as vacinas necessárias para
a miningite, febre tifóide, cólera e estamos mon
tando um verdadeiro complexo industrial para
que nos próximos três anos o Brasil seja euto-su
ficent.e na produção da vacina tríplice e do soro
antidiftérico e do soro antitetânico. Não só isto,
mas possui, também, uma ãrea de produção de
produtos farmacêuticos em que o fundamental,
trabalhando de forma associada com a Ora Marta
Martinez,estamos trabalhando, também, na sínte
se de rnedícamentos básicos, os chamados medi
camentos ótimos, que são trabalhados, principal
mente, na área de saúde pública e que não são
lucrativos e que, portanto, não são enfrentados
por nenhuma empresa privada.

Durante a Nova República, conseguimos fazer
um salto orçamentário. A Fundação tinha 25 mi
lhões de cruzados, em 1985, e pulou, em 1986,
para 210 milhões de cruzados. E desses 210 mi
lhões de cruzados, em 1987 passou para um orça
mento de 1 bilhão e 200 milhões de cruzados,
sendo que - e é aí que gostaria de chamar
a atenção - somente 40% dependem de recur
sos dloTesouro: 60% desses recursos são capta
dos por projetos desenvoMdos na Fundação Os
valdo Cruz pelos nossos pesquisadores. Na FI
NEP, Organização Mundial da Saúde, Organiza
ção Panamericana, Fundação Ford, enfim, qual
quer tipo de agência de financiamento que esteja
trabalhando na área da ciência e da tecnologia.
O nosso quadro de pessoal é um quadro que,
pratícamente, é semelhante ao que existia em
1985, - não aumentou • e trabalhamos, além
disso, com um adicional de pessoal contratado
pelo projeto, em volta de 500 a 700 pesquisadores
que dão um quadro na Fundação Osvaldo Cruz
de 3 milfuncionários, entre pesquisadores, tecnó
1og0l; e pessoal administrativo. Por que estou di
zendo tudo isto? Porque, talvez, um dos proble
mas mais sérios a serem enfrentados na Consti
tuínte, além da defesa da questão da tecnologia,
da produção, da defesa das nossas reservas, da
defesa do meio ambiente, para que o BrasO não
itóric. para experiências nucleares, para que se
possa ter um projeto de defesa da vida, temos
que ler a defesa da competência nacional. O Bra
sil, hoje, está fazendo uma política de um verda
deiro sucateamento dos seus recursos humanos.
Gostaria de continuar exemplificando isto na Fun
dação Osvaldo Cruz. No ano passado, tivemos
a possibilidade de reintegrar os pesquisadores
que haviam sido cassados no famoso "massacre
de Manguinhos" - pesquisadores do mais alto
nível de competência, no final de sua carreira,
de prestígio e padrão intemacional, que teriam,
em qualquer país do mundo um salário em volta
de 3 a 5 mil dólares - eles foram reintegrados
na Fundação Osvaldo Cruz pelo salário de 13
mil e 700 cruzados em tempo integral e dedicação
exclusíva, A políticasalarial de não assumir a defe
sa da competência nacional, de não garantir que
os nossos pesquisadores, que são formados no
exterior, regressem e possam ser contratados, e

contratados de forma digna, para que possam
exercer na forma de tempo integral e dedicação
exclusiva o seu trabalho, uma política salarial que
não está permitindo que lucros que foram forma
dos com 10 anos de investimento, possam, num
prazo de 30 dias, ser destruídos. Há um núcleo
da Fundação Osvaldo Cruz, que é o núcleo da
área de Biologia Molecular e de Biotecnologia,
que foi criado nos últimos 10 anos, pesquisadores
que se formaram no exterior, com doutorado nos
principais centros de pesquisa destes Países, que
regressaram, trabalham em tempo integral, fazem
pesquisa básica, estamos fazendo pesquisa apli
cada no controle de questões como da dengue,
associada a questões como o desenvoMmento
da vacina da febre amarela, em diagnósticos de
Chagas e esquistossomose, no desenvoMmento
de novas tecnologias de prevenção, desenvoM
mento de novas vacinas relacionadas a grandes
endemias. Esse grupo, que conseguiu captar mi
lhares de dólares em equipamentos, que erradi
cou os banheiros porque, para poder desenvolver
os seus laboratórios, como o espaço fisico já não
dava mais, a única forma de aumentar os labora
tórios era destruindo os banheiros e estão chegan
do quase que à erradicação completa - só sobra
um banheiro no Departamento de Biologia Mole
cular e, provalmente, ele deve ser destruido nos
próximos dois ou três meses - existe uma pro
posta de um pesquisador em colocar um banheí
ro portátil do lado de fora - esse grupo, simples
mente, vai ser dizimado, porque o maior salário
desse grupo, de uma pessoa já com 15 a 20
anos de formado e que teria um salário a qualquer
nível de uma empresa privada de 5 mil dólares
no exterior, ganha na Fundação Osvaldo Cruz
25 mil cruzados.

Então, gostaria de ser bastante rápido e sinté
tico no que quero dizer. O desenvolvimento de
ciência e tecnologia no País, no que conceme
ao desenvolvimento da competência tecnológica
está baseado em cérebro, está baseado numa
politica de desenvolvimento de recursos huma
nos, que garanta a formação de recursos huma
nos de forma adequada, nos melhores centros
do País e que possibilite a manutenção desses
recursos humanos, trabalhando em Território na
cional, no exercício da sua plena capacidade. E
que no instante em que esses pesquisadores pos
sam formar os seus discípulos, existam condições
efetivas - que esses discípulos sejam absorvidos
ao nível dos nossos centros de pesquisa e ao
nível das nossas empresas nacionais. Se isto não
acontecer, não adianta nenhuma política de inves
timentos e instituições, não vamos conseguir fazer
nada na defesa de uma área de medicamentos,
não vamos conseguir desenvolver competência
tecnológica em canto algum, vamos continuar
sendo subdesenvolvidos e dependentes, porque
sem cérebro, sem competência tecnológica, sem
formar geração de pesquisadores, sem incorporar
a cultura da ciência como uma prioridade efetiva
e não prioridade no discurso, não vamos avançar
em nada.

Os recursos, hoje, que são destinados à ciência
e à tecnologia estão no mesmo nível que era
no estágio de 1979. Portanto, para chegarmos
a 2% do Produto Intemo Bruto vamos ter que
avançar muito. E se não tomarmos medidas ime
diatas de proteção da competência tecnológica
nacional, que significa garantias das instituições

de pesquisa, que estejam trabalhando com salá
rios dignos, com uma política de formação de
quadro com uma politica de absorção desses
quadros, com uma politica de possibilidade de
desenvolvimento funcional na carreira, vamos
acabar com o pouco que nós temos.

Então, terminando, para não me alongar muito,
gostaria, rapidamente, dizer que a Fundação Os
valdo Cruz está muito de acordo com o docu
mento que já foi entregue a esta Subcomissão
e que foi trabalhada com um grupo de Ciência
e Tecnologia na Constituinte para o desenvol
vimento social. Quanto ao documento que já foi
entregue, tenho uma única restrição: é a de que
coloque que todos os investimentos, toda a aplica
ção de recursos, só se deve dar às instituições
e universidades públicas. Considero que pesquisa
se aplica na área de competência, independente
de ser público ou privado. Quem é competente
deve receber dinheiro, esteja no privado ou esteja
no público. Quem é incompetente não deve rece
ber dinheiro, nem no público e nem no privado
para pesquisar. Pesquisa, no meu entendimento,
é uma questão de competência. Agora, ao mesmo
tempo, é fundamental que naquelas áreas, abso
lutamente criticas de segurança e desenvolvimen
to nacional, que haja um desenvolvimento públi
co. Em segundo lugar -quero chamar a atenção
de V.Ex'" -, estamos numa profunda negociação
salarial na Fundação Osvaldo Cruz,neste instante,
e estamos negociando ao nivel do Ministério da
Fazenda a possibilidade de rearticulação salarial.
As análises de mercado feitas por uma empresa
privada, absolutamente idônea e não comprome
tida com a Fundação Osvaldo Cruz, demonstra
que o salário da Fundação Osvaldo Cruz é 100%
mais baixo do que o salário de qualquer estatal,
e que, portanto, a ser mantida a situação, estamos
correndo o risco de que a Fundação Osvaldo
Cruz,que é um patrimônio deste País, passe para
um segundo massacre neste momento, o massa
cre é econômico em que vamos perder anos de
investimentos em pesquisadores, anos de investi
mento em equipamentos, porque equipamentos
sozinho e prédio não produz ciência - ciência
com cérebro e os cérebros estão indo embora.
Ao fazeresta proposta, que a Constituinte coloque,
realmente, posições firmes de defesa do patrí
mônio íntelectual e da inteligência deste País, ga
rantindo a possibilidade de desenvolvimento da
pesquisa básica, da pesquisa aplicada e recursos
às instituições públicas que trabalham na área
de pesquisa, ligada a desenvolvimento crítico
deste País, gostaria, também, que a Subcomissão
solicitasse o apoio às reivindicações salariais que
hoje a Fundação Osvaldo Cruzvem fazendo, para
que ela, a chegar ao ponto que chegou, não entre
no profundo processo de decadência. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Pas
sando à segunda fase dos nossos debates, quero
dizer que dispomos de 15 minutos para as per
guntas.

Concedo a palavra ao Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSillOINTE JOACI GÓES - Sr.
Expositor, quero formular algumas perguntas
muito concretas. Primeiro, qual é o orçamento
atual da Fundação Oswaldo Cruz? E qual deveria
ser, na sua opinião, esse orçamento?
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SeglU'ldo: Quem é que formula a política do
Instituto Oswaldo Cruz? E terceiro, de quem de
pende a liberação desses recursos?

O SR. ANTONIO AROUCA - O orçamento
da Fundação Oswaldo Cruz hoje é de 1 bilhão
e 200 milhões de cruzados, sendo que deste orça
mento, aproximadamente, 40% dele vêm do te
souro, e os outros 60% são recursos de projetos.

Diriaque hoje a necessidade fundamental nos
sa não é recursos. A Fundação, ao contrário das
universidades que estão gastando com pessoal
praticamente 90% dos seus recursos, e só sobra
10 para custeio e para realização de pesquisas,
só gasta 20% com o pessoal. Quer dizer, 80%
dos recursos da Fundação são, efetivamente, para
pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Acre
dito que o orçamento adequado da Fundação
é um orçamento que depende de projetos em
que estejamos envolvidos, como é o caso hoje
deste projeto e auto-suficiência em vacinas. Pro
vavelmente, a partir do ano que vem nós vamos
estar envolvidos em um grande projeto que é
o chamado Bio - Rio, que é uma associação
da fundação Oswaldo Cruz com as empresas de
bioeecnologia qu~ atuam no Estado do Rio de
~. Então, o orçamento dá um saho mas
por projeto. Na realidade, acho que o ponto crítico
hoje não é o orçamento total e quanto temos
.... pesquisar. Mas é o recurso do tesouro que
~os nossos pesquisadores, hoje se dá ao nível
do f'Wstério da Fazenda, e da Secretaria de Con
trolede Empresas Estatais - SEST, que é quem
de&1e o nosso padrão salarial.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - E
quanto aos salários, quem é que fixa os salários?

O SR. ANTONIO AROUCA - É a SEST 
Secretaria do Controle de Empresas Estatais, que
é dependente, hoje, do Ministério da Fazenda. E
li poIitica da Fundação Oswaldo Cruz - que é
um órgão dependente do Ministério da Saúde
- é estabelecida em função dos programas prio
ritários que hoje são desenvolvidos no Brasil. En
'tão, trabalhamos com malária, Chagas, AIDS e
dengue. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz,
hoje, produz 80% de toda a produção mundial
da vacina de febre amarela, isso com 20 técnicos,
16 duas pessoas de nível superior,

O SR. CONSmUlNTE JOACI GÓES - Que
tipo de interferências tem o Ministro da Saúde
1111 fixação dessa política de salário?

O SR.ANTONIOAROUCA- Nenhuma. Quem
controla o salário das estatais é a SEST, e-só

. participa como elemento de negociação.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedoa palavra ao nobre Constituinte Amold Fiora
vante.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Quero fazer uma rápida intervenção, so
mente para cumprimentar o ilustre expositor pela
maravilhosa visão que deu do problema. Meus
parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Mais
algum Constituinte?

A SR' RELATORA (Cristina Tavares - Pergun
taria ao Dr,Antonio Arouca qual o percentual dos
recursos da Fundação Oswaldo Cruz que vai para
os SllIários e qual o percentual que vai para as
pesquisas.

O SR. ANTONIO AROUCA - 20%. Gostaria
de chamar especial atenção para este ponto. O
que levou, praticamente, a um retrocesso de vá
rias universidades para a impossibilidade de pes
quisas foi, exatamente, porque os salários chega
ram perto de 90%. Gastamos 20% com os salá
rios e 80% aplicamos em produção, desenvol
vimento, tecnologia, formação dos recursos hu
manos, prestação de serviços. Temos, além disso,
2 hospitais, um centro de neumatoIogia, no Rio
de Janeiro, e um hospital de controle de doenças
transmissíveis, e isso tudo sendo feito com o mes
mo quadro de pessoal de 10 anos atrás.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Pela
sua exposição, então, se é de 1 bilhão e 200 mi
lhões de cruzados, se 20% são destinados a pes
soais e se os recursos alocados para pesquisas
são suficientes, mas o que está prejudicando é
a política de pessoal e se nós admitirmos que,
apenas para mencionarmos um a1garismno, que
esses salários deveriam ser modificados por 3,
por exemplo, isso significa dizer que bastaria que
esses recursos fossem elevados em mais 33%
do-momento, ou seja, de 1 bilhão e 200 para
1 bilhão e 600, que estaríamos com a questão
resolvida.

O SR. ANTONIO AROUCA - Exatamente. A
Fundação Oswaldo Cruzjoganesse quadro crítico
de saúde do Brasil, na identificação do tigre asiá
tico, no sistema referência para confirmar se uma
pessoa tem AIDS, se não tem AIDS, controle da
hanseníase e produção de medicamentos para
controle da hanseníase, quer dizer, laboratórios
de referência latino-americano para poliomielite,
para retrovirus, formação de especialistas para
toda a América Latina em AIDS.A proposta que
estamos fazendo, que é uma proposta muito mais
modesta que multiplicar por 3, realmente, a aná
líce de mercado nosso, estamos defendendo o
incremento de 150% para chegar no que as esta
tais estão ganhando hoje; só diminuiu o déficit.
Isso significaria, em termos de orçamento, uns
míseros 300 milhões de cruzados ao ano, só, para
impedir que a Fundação Oswaldo Cruz entre em
um processo de decadência.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Hélio Costa.

O SR. CONSmUlNTE HÉUO COSTA- Que
ria apenas fazer uma observação a V.Ex'" Conhe
cendo, praticamente, o mundo inteiro, encontra
mos nos consulados brasileiros no exterior, em
número excessivo, evidentemente, uma secretária
ganhando 3 mil dólares. Então se valeria apenas
uma sugestão em termos de Constituinte que um
cientista da Fundação Oswaldo Cruz ganhasse,
no mínimo, o que uma Secretária do Governo
brasileiro ganha no exterior.

O SR. ANTONIOAROUCA - Queria dizer que
não existe ninguém hoje na Fundação Oswaldo
Cruz que ganhe como a Secretária que more no
exterior.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte OlívioDutra.

O SR. CONSmUlNTE OÚVIO DUTRA - Re
conheço, Presidente, que temos que aproveitar
melhor o tempo, particuJarrnente quando temos
companheiros, como os que estão hoje nos trans
mitindo informações e conhecimentos na area
quimico-farmacêutica.

Dr. Arouca, gostaria de saber do senhor corno
agem os laboratórios muhinacionais ou estran
geiros com relação à Fundação Oswaldo Cruz
e às suas pesquisas. Eles desenvolvem algum
mecanismo de pressão, enfim, de esvaziamento
no trabalho, de criar dificuldades à Fundação, utili
zaram-se de pesquisas da Fundação? Acho que
seria interessante nós sabermos se existe esse
tipo de pressão ou de manobra ou de aproveita
mento das multinacionais com relação ao traba
lho das multinacionais com relação ao trabalho
da Fundação Oswaldo Cruz.

O SR. ANTONIOAROUCA - Diria que a área
de atuação da Fundação Oswaldo Cruz é uma
área tipicamente estatal. Quer dizer, as pesquisas
que estamos desenvolvendo, o tipo de trabalho
que fazemos, por exemplo, na área de vacinas
humanas, praticamente, o setor privado todo reti
rou-se. O setor privado e as multinacionais se
dedicaram a vacinas ligadas ao setor animal e,
praticamente, hoje, todo o mercado de vacinas
humanas é suprido, no Brasil, pelo setor público,
seja na Fundação Oswaldo Cruz ou instituições
como qInstituto Butantã ou laboratórios ligados
a Governos estaduais, corno o Instituto de Tecno
Iogia do Paraná, InstitutoVitalBrasil.Praticamente,
hoje, a área de produção de vacinas é uma área
de básica atuação do setor público.

Estamos enfrentando algum tipo de pressão
no instante em que a Fundação está desenvol
vendo toda essa área de biotecnologia. E a área
da biotecnologia passa a ser para a área de saúde
o que é a área de informática. De tal maneira
que hoje começa uma grande disputa no merca
do, pelos processos de produção de reagentes
e diagnósticos. E aí, sim, a coisa começa a ficar
complicada, mas isso é muito recente na Funda
ção Oswaldo Cruz. O exemplo, talvez, mais forte
que estamos vivendo está sendo com o Kit de
diagnóstico para a AIDS, pois estamos desenvol
vendo essa tecnologia e, simultaneamente, está
havendo uma competição do mercado por essa
tecnologia. Acreditamos, do ponto de vista da
Fundação Oswaldo Cruz, que o seu papel é o
desenvolvimento da competência. Não cabe à
Fundação Oswaldo Cruz a disputa da produção,
a não ser nessas áreas tipicamente públicas, esta
tais, como é o caso da produção de vacinas ou
produção de determinados produtos órfãos, liga
dos à fílariosa, à hanseníase, a tratamentos de
grandes endemias. Anossa linha está muito ligada
ao que foi exposto pela Ora. Marta Martinez: do
desenvolvimento da tecnologia e a associação das
tecnologias a projetos de empresas nacionais. Es
tamos fazendo isso com bastante êxito com a
Norquisa. Nós desenvolvemos a sintese de medi
s a nível de laboratório, passamos à Norquisa,
e a Norquisa vai para a área de produção. Estamos
em entendimento com a Bíobrás, e já estamos
começando a participar de um projeto bastante
ambicioso no Rio de Janeiro, que é a Bío-Río,
onde entra a Universidade Federal do Rio de Ja
neiro e a Fundação Oswaldo Cruz, com a Central
de Medicamentos, com os Ministériosda Indústria
e do Comércio e com o Ministério de Ciência
e Tecnologia e ç.om as empresas nacionais. No
caso, ainda está uma discussão se as multina
cionais entram ou não entram nesse projeto de
criar um pólo de desenvolvimento de biotecno
Iogia no Rio de Janeiro. Acredito que os nossos
problemas nesse nível são problemas que vão
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começar a partir do desenvolvimento dessa área
de biotecnologia. Até agora, realmente, o nosso
nível de relacionamento com as multinacionais
é muito pequeno.

Quero dizer, em nome da Fundação Oswaldo
Cruz, que estamos nos sentindo bastante honra
dos com a idéia de que esta comissão irá visitar
a Fundação Oswaldo Cruz, no momento que esti
ver no Rio de Janeiro. V. Ex" poderão olhar as
condições concretas e objetivas como está se .
dando o trabalho dos nossos pesquisadores, a
produção de vacinas e o esforço que está se fazen
do lá. Isso pode ser uma excelente ilustração, sem
contar com o contato direto com os nossos pes
quisadores.

. O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Dr,
Antônio Arouca, V.S' nos honrou com a sua pre
sença. Gostaria de transmitir a V.S'a nossa solida
riedade. A sua convocação, tenho certeza, será
por nós atendida. Leve o nosso abraço a todos
os cientistas desse instituto e pode ficar certo de
que aqui nós estamos, para defender a ciência
nacional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - No
esquema de reunião de hoje haveria o debate
sobre matéria constitucional. Entretanto, informo
aos Srs. Constituintes que toda a matéria foienca
minhada à Relatora, portanto, vm:nos dispensar
a terc:eiraparte. Porém, a última audiência de hoje
é com o Dr. Ormuz Rivaldo, da EMBRAPA 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a
quem convido para sentar à nossa mesa e fazer
a suei explanação.

O SR.ORMUZ RIVALDO -Sr. Presidente, Sras.
e Srs, Constituintes, sabemos que o tempo é curto
e tentaremos resumir ao máximo a nossa inter
venção.

Antes de iniciar quero dizer da satisfação que
temos de ter tido essa oportunidade.

Ouvimos o representante da Fundação Oswal
do Cruz. Quero além de parabenizá-lo, dizer que
talvez S. S' tenha me ajudado muito com esta
palestra, porque essa filosofiatambém a EMBRA
PA -- Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária, adota: capacitação do seu pessoal. Aíresi
de o nosso maior potencial.

Apenas para que V. Ex"s, tenham uma idéia,
a Embrapa, hoje inverteu uma situação que pos
suía quando foi criada em 26 de abril de 1973.
Àquela época tínhamos apenas 15% de pesquisa
dores com pós-graduação, mestrado e doutora
do, e 85% apenas com curso superior. Hoje, a
Embrapa possui 85% do seu pessoal com cursos
de mestrado e doutorado e apenas 15% com
curse. universitário. Tudo, porque ela investiu ma
ciçamente nisso. A Embrapa sempre teve uma
política agressiva de preparo do seu pessoa\. Esta
mos hoje com 400 doutores PHD,com 700 mes
trados. Isso representa uma riqueza de cérebro
importante para que o Brasil tenha também a
sua tecnologia no setor agropecuário. Mas não
quero aqui falar muito sobre a Embrapa, porque
perderia tempo precioso em dizer como a Embra
pa funcíona e qual o seu modelo. Vou dizer o
que a Embrapa já fez ao longo desses 14 anos.
Mas apenas para que V. Ex" tenham uma idéia,
a Embrapa é uma empresa que foi criada com
4 objetivos principais: primeiro, para desenvolver
e realizar pesquisa de produtos e recursos; segun
do, para se associar a empresas de pesquisas

estaduais no sentido de ganhar tempo e, também
economizar recursos, que são escassos; terceiro,
associar-se também às Universidades e à iniciativa
privada para desenvolver pesquisas; e, quarto, a
Embrapa tem de realizar uma cooperação inter
nacional.

A respeito do que representa a Embrapa para
o País, poderíamos também dizer aos Srs. Consti
tuintes que - podemos até citar um exemplo,
muito objetivo, muito oportuno: mais ou menos
na metade do século passado, um dos Presiden
tes dos Estados Unidos determinou que se insta
lasse em cada um dos 52 estados americanos
uma universidade em que tivesse uma faculdade
de Agronomia e Veterinária e que ali se desenvol
vessem as pesquisas. Hoje, se sabe que quando
essa pesquisa da Universidade chegou ao campo
aconteceu o que aconteceu: Os Estados Unidos
são o maior produtor de alimentos do mundo.
Então, quando ouvíamos o setor farmacêutico
falando aqui em remédios, em doenças, nós, não
de uma forma antagônica ou paradoxal, acho que
a Embrapa representa um pouco da esperança
de tudo isso, no sentido de consumirmos no futu
ro menos remédio, produzindo alimentos mais
saudáveis. Este é o nosso compromisso com a
sociedade brasileira, porque a Embrapa tem esse
objetivo:buscar a criação de tecnologia para sub
sidiar, para contribuir para a polftica agrícola, e
logicamente, uma política agrária, no sentido de
produzir alimentos para o nosso povo. V.Ex'" sa
bem que há milhares de irmãos nossos que ainda
não têm alimentos. Pois a Embrapa já tem tecno
logia para que se possa produzir em qualquer
recanto do País esses alimentos e já estamos pro
duzindo. Costumo citar alguns exemplos que
acho até que são novidades para muita gente
a respeito do que a Embrapa já tem em tecno
logia. O exemplo do trigo é um. Tivemos este
ano a maior safra de todos os tempos, de trigo,
mais de 5 milhões de toneladas. 70% das varieda
des são criações da Embrapa. Então, este exem
plo me parece que é muito oportuno, para dizer
que a Embrapa, realmente, é uma instituição que
busca a objetividade. Mas é, lamentavelmente,
uma instituição muito pouco conhecida, talvez
por culpa nossa. Precisamos tomar essa institui
ção mais conhecida. Acredito que este ano, um
ano de Constituição, é muito oportuno para que
se busque conscientizar a sociedade brasileira e,
também, os próprios Constituintes no sentido de
buscar um respaldo para que essa instituição seja
permanente, que ela tenha, principalmente recur
sos definidos. Temos propostas que vamos deixar
depois, Sr' Relatora.

Mas, o que a Embrapa realizou nesses 14 anos?
O que realmente ela produziu em termos de tec
nologia? Quais as suas realizações?

Cito alguns exemplos. Antes quero c!izer que
daqui para a frente os peíses poderão ser divididos
em 2 grupos: aqueles que dominam a tecnologia,
principalmente, tecnologia de ponta, e aqueles
que não a dominam. Esta empresa e esta institui
ção, é mais importante para as gerações futuras,
porque se descuidarmos das pesquisas hoje, os
nossos filhos, os nossos descendentes, amanhã,
irão nos cobrar. Precisamos ter uma instituição
forte. Aqui se fslou em multinacionais, aqui se
falou em problemas com gastos de importação
de produtos essenciais à saúde humana e outros,
mas, também gastamos com tecnologia. Hoje,
no Brasil ainda gasta-se 500 milhões em tecno-

logia e em importação de equipamentos, em im
portação de insumos, em importação até de pes
soal capacitado.

Quando falei em cooperação internacional,
também buscamos fora alguns cientistas que vêm
aqui nos ajudar a desenvolver uma tecnologia.

A Embrapa produziu ao longo desses 14 anos
uma série de trabalhos que acho que até já conse
guiu se pagar, já conseguiu repor ao governo,
à sociedade brasileira aquilo que já gastou.

Em termos de biologia de solos, hoje temos
pesquisas que diminuem ou praticamente não
há necessidade de utilizardeterminadas culturas
fertilizantes nitrogenados, porque desenvolvemos
pesquisas capazes de fazer com que a própria
planta retire nitrogênio do ar. Isso dá, somente
na cultura de soja, hoje, uma economia de mais
de 500 milhões de dólares.

É bom que se diga que esse trabalho já vem
de muito e que não se usa nenhum quilo de
fertilizantenitrogenaclo em soja. Os próprios Esta
dos Unidos ainda usam, porque eles não têm
certas raças de bactérias nutrlficantes que impe
çam essa utilização.

Mas, esse trabalho de biologia de solos é reali
zado pela nossa unidade de biologia de solo, no
Rio de Janeiro. Lá selecionaram-se bactérias ca
pazes de nutrificarem grammeas, - o trigo uma
delas, o milho, as pastagens, a própria cana-de
açúcar - já há testes que comprovam que isto
poderá ser usado em gramlneas. Somente para
a cultura de trigo isso daria uma economia de
mais de 100 milhões de dólares, hoje, em fertili
zantes.

O que a Embrapa fez até agora em métodos
alternativos? Utilizações de recursos próprios,
principalmente para pequenas propriedades, para
que o agricultor utilizeos seus recursos, lá, matéria
orgânica que sistematiza o seu solo, que evite
o uso de agrotóxicos no controle biológico. A
Embrapa se preocupa também com a não agres
são ao meio ambiente. Então, o agricultor tem
que permanecer nessa terra, para que ela produza
indefinidamente. Não podemos esgotar os nossos
recursos naturais. A Embrapa está muito atenta
para isto, desenvolvendo tecnologias para que es
se agricultor utilizeesse controle biológico, evitan
do, como disse, a utilização dos venenos que agri
dem não só ao meio, mas ao homem, também.

Hoje, temos até uma fábrica de vírus, para o
agricultor, da lagarta da soja que ínauquramos
no ano passado, em São Paulo. Essa lagarta da
soja é controlada - inclusive aqui no Distrito Fe
deral não tem nenhuma lavoura de soja que utilize
veneno, só controle biológico - pelo baclovilos
que é uma tecnologia criada pela Embrapa. A
rotação de cultura, a policuhura evitando aquela
cultura de grandes extensões que trazem terríveis
agressões ao meio ambiente.

Falei em tecnologia de ponta. O que é isto?
Em agricultura, a biotecnologia, em última aná

lise, representa a possibilidade de criação de plan
tas que se adaptem a meios hostis, plantas mais
resistentes a pragas, resistentes a condições de
calor ou de muita umidade, de muita luz ou de
salinidade. Enfim, a biotecnologia, hoje, nos per
mite criar esse tipo de plantas. Já temos plantas
-cito o caso da soja. AEmbrapa criou variedades
tropicais de soja e hoje, se pode cultivar soja em
todo o território nacional.

O Rio Grande do Sul, o meu Estado, que tam
bém é o Estado do Constituinte OlivioDutra, talvez
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se livre um pouco daquela monocultura, porque
a cultura da soja pode ser estendida até o Amapá
que já está produzindo soja.

Então, a soja não produzia além do paralelo
14,hoje já estamos produzindo como disse, inclu
sive, prestando assistência a outros países na coo
peração internacional. A soja brasileira já está lá
na Nicarágua, até o Maranhão está produzindo,
não tinha um pé de soja.

Recursos genéticos quando se fala em biotec
nologia, também, é bom lembrar o que se faz
em biotecnologia em termos de agricultura, em
termos de pesquisas agropecuárias.

Este mês nasceram aqui em Brasília os primei
ros bezerros idênticos. De que é proveniente isso?
Esse é um trabalho de biotecnologia micro-mani
pulação de embriões, que é uma tecnologia que
só o Brasil domina na América Latina. Simples
mente se divide o embrião em tantas partes quan
tas se quer e ele reproduz lá, 50, 100 animais
exatamente iguais. Isso é engenharia genética. Es
sa tecnologia a Embrapa já desenvolve.

Apenas na cooperação intemacional, quero di
zer que o Brasil hoje presta assistência, através
da Embrapa a mais de 20 paises e tem convênio
com mais de 45 instituições internacionais. O im
portante, também, é que trocamos material gené
tico com todos os paises do mundo.

Então, esta é a instituição Embrapa que temos
que defender. A Embrapa é uma instituição que
faz parte da sociedade brasileira como disse.

Peço que os Srs. Constituintes levem em muita
consideração isso. Ao responder as perguntas,
poderemos falar um pouco mais dessa empresa.
Qlero que V. Ex'" tenham bem presente que este
é UTl compromisso para as gerações futuras e
que a Embrapa está preparada, já enfrentou ao
longo de 14 anos muitos problemas e venceu.

Acho que podemos prestar esta assistência à
nossa agricultura, principalmente uma verdadeira
socialização dessa agricultura, levando essas tec
nologias ao pequeno e médio produtor que pro
duznesse País mais de 70% dos alimentos.

Encerro por aqui e me coloco à disposição?
dos Srs. Constituintes para os debates. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Srs.
Constituintes, dando seqüência à parte de pergun
tas,concedo a palavra ao Constituinte HélioCosta.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - É
desnecessário dizer que V.S' certamente conhece
a agricultura americana e concorda comigo com
a informação de que, apesar de toda a tecnologia
existente naquele país, capaz de produzir até as
naves espaciais, 50% do produto exportado da
quele país são produtos agrícolas.

Lamentavelmente, no Brasil, não temos essa
capacitação ainda, em virtude da falta de pes
quisa.

Como me criei e passei a primeira e a segunda
infância exatamente lá na Universidade Rural do
Estado do Rio, ainda na época do Cenepa, do
lbam, do Instituto de Zootecnia, posso afiançar
que, realmente, a transformação do Ministério da
Agricultura, naquele setor, em Embrapa, foi uma
das coisas mais lógicas que se fizeram neste Pais
dentro do Ministério,que gostaria de sugerir que
V. S· mandasse sua documentação para que ou
tros ministérios assumissem a mesma postura
que assumiu o Ministério da Agricultura, criando
empresas que têm que produzir, não apenas que
sirvam de cabides de emprego.

Quero pedir a sua colaboração, porque na pes
quisa agrícola neste País tem uma instituição que
está sendo praticamente destruída em todo o país,
que é o colégio agrícola.

Lamentavelmente, se não dermos uma virada
para trás e encontrarmos o que está acontecendo
com os colégios agrícolas e a sua sugestão, a
sua força pode muito bem ajudar nesse campo,
vamos perder um segmento importante do que
estamos fazendo neste País na agricultura. Só pa
ra lhe dar um exemplo, durante o regime militar
foi criado um processo de escolha de diretores
de colégios agrícolas que praticamente corres
ponde a um mandato vitalício.

Na minha cidade, por exemplo, o diretor está
no cargo há 17 anos e, apesar de simpático, é
incompetente.

Gostaria muitíssimo de ter a sua participação
no esforço que estamos fazendo no sentido de
salvar os colégios agrícolas do País inteiro.

Está na mesa do Presidente da República um
projeto que dá autonomia aos colégios agrícolas,
que é mais ou menos o que se fez no Ministério
da Agricultura criando a Embrapa. Então, quero,
que V. S', com a sua categoria profissional, com
a sua experiência dentro da Embrapa, sugira ao
Presidente da República que aprove depressa este
projeto.

O SR. ORMUZ RIVALDO - Nobre Constituinte
Hélio Costa, conheço muito bem as escolas agrí
colas, porque fiz todos os cursos de agricultura
que tem neste País, sou também um técnico, fui
professor e diretor de uma escola agrícola. Então,
conheço muito bem este problema. Realmente,
há uma aparente ou talvezverdadeira falta de aten
ção com os colégios agrícolas.

Acho que precisamos preparar também o que
poderíamos dizer o meio de campo: nem só cien
tistas, nem só agricultores. Temos que ter aquele
homem que também leve um conhecimento, pa
ra que tenha esse contato mais direto com o nos
so produtor. É ai que reside a figura do técnico
agrícola, uma figura que é muito importante. E
a EMBRAPA também o utiliza muito, é o técnico
agrícola de nívelmédio no apoio à pesquisa. Acre
dito que a sua preocupação é muito válida e va
mos, dentro da EMBRAPA, levar essa sua mensa
gem, porque acreditamos que ela é de uma im
portância realmente muito grande.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Muito
obrigado.

Conceda a palavra ao nobre Constituinte Antô
nio Gaspar.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIOGASPAR
Dr. Ormuz Rivaldo,V. S' falou muito bem da Em
brapa, dos trabalhos que realiza, falou da soja
e do que se tem conseguido com ela. Apesar
de sabermos que a cultura da soja é de exporta
ção, e que ela foi implementada neste País como
forma de aumentarmos a nossa exportação, e
consequentemente pagarmos o serviço da nossa
dívida.

V. S· falou dos grandes trabalhos da engenharia
genética.

Gostaria de saber o que que a Embmpa tem
feito para que este País se livre da im ortação
de sementes, da importação de avós de galinhas
poedeiras e de frangos - de que somos muito
dependentes, e como nós nos livrarmos do-uso
enorme de agrotóxicos e de inseticidas. Além dis-

so, Dr. Ormuz Rivaldo,o Brasil é um País tropical,
tem grande parte de seu território nOs trópicos.
Ao que se sabe há pouca pesquisa no campo
da agricultura tropical. Há quem afirme que muita
pouca coisa se conhece da microfiora e da micro
fauna da região tropical, que são conhecimentos
fundamentais ao desenvolvimento da pesquisa na
região. O Brasil tem uma situação estranha: onde
há maior concentração de população, na zona
rural, é para onde sãodirigidos o menor número
de trabalho de pesquisa agropecuária.

Gostaria que V.S· colocasse alguma coisa so
bre esse assunto.

O SR. ORMUZ RNALDO - Perdão, a última
parte da sua colocação, por gentileza.

O SR. CONSmUlNTE ANTÔNIOGASPAR 
É sobre a característica tropical do País e a falta
de pesquisa na região.

O SR. ORMUZ RIVALDO - V. Ex"me fez várias
colocações e nós levaríamos muito tempo para
respondê-Ias como gostaríamos.

A primeira pergunta: a soja é um alimento de
exportação? E,mais pode ser muito um alimento
para a alimentação do nosso povo. Nós temos
hoje tecnologias - não tive tempo de dizer que
a Embrapa também tem umcentro de tecnologia
de agroalimentos, onde se desenvolvem farinhas,
féculas para enriquecer o nosso pão. Hoje, existe
um problema, a do subsídio do trigo, que, me
parece, Governo está retirando, em boa hora, pois
as outras farinhas não têm condições de competir
com o trigo, porque o Govemo paga um "x",
e vende por um "x" dividido por três para os
moinhos, que não beneficia o agricultor. A soja
serve, também, para a alimentação do nosso po
vo. Háaté exemplos de municípios brasileiros que,
utilizando leite de soja, conseguiram baixar em
mais de 50% a mortalidade infantil, como é o
caso do município de Matão, em São Paulo, que
lamentavelmente não está sendo seguido por ou
tros municípios.

Eu tentei implantar, também foi um pretexto
no Rio Grande do Sul, uma produção de leite
de soja para as crianças carentes, e quando saí
para assumir a Embrapa simplesmente desisti
ram do plano, porque disseram que o leite de
soja ia competir com o leite de vaca. Acontece
que quem consome o leite de soja não tem dinhei
ro para comprar o leite de vaca. Então, não vejo
aí conflito algum.

A soja não poderia ser somente para a exporta
ção, poderia alimentar o nosso gado, como o
europeu faz. Exportamos a soja para alimentar
o gado confinado nos países europeus para de
pois vircompetir com a nossa carne. Então, acho
que poderíamos ter uma política de aplicação e
de utilização melhor da soja, que é o alimento
mais completo que os chineses já usam há mais
de três mil anos. Assim, não vejo porque não
se pode mudar isso. Acho que a soja é uma produ
ção que deve ser intensificada e utilizada para
a alimentação das nossas crianças, do nossopovo
que sofre de cerêncíaalímenter, O pior que é
uma carência também de hidróxido de carbono,
enquanto a soja seria um alimento até protéico.

Quanto a genética o que é que a Embrapa
está fazendo? A Embrapa está fazendo aquilo que
pode dentro das suas limitações. Mas temos hoje,
além do nosso centro de recursos genéticos e
biotecnologia aqui em Brasília - e convido V.
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Ex'" para o visitarem, já foi visitado por vários
f:1jnistros e pelo pr6prio Presidente da República,
lá V. Ex'"poderão ver o que está-se fazendo em
termos de biotecnologia, envolvendo também a
engenharia genética - nós temos uma granja,
a Guanabara, desenvolvendo a criação de nossas
avós, das nossas matrizes, em que o Brasil ainda
gastat mais de vintemilhões de dólares. Mas talvez
não lleja tão importante essa quantia que ele gas
ta, a importância maior é da nossa dependência
e que estamos a rompê-Ia. Dizer que em cinco
ou dez anos vamos conseguir essa independência
seria muito temerário, porque em questões bioló
gicas é muito dificil quantificar tempo. Porém
acredite, otimista que sou, que talvez em menos
de dez anos tenhamos a produção de nossas ma
trizes.

V. Ex' me pergunta o que é que a Embrapa
está fazendo para diminuir a utilizaçãodos agrotó
xicos, esses venenos - como diziana exposição
que fizem outra Subcomissão - que alguns ain
da insistem em chamar de defensivos, que de
defensivos não têm nada, são agressivos, porque
são venenos que ficam muitas vezes, dez, vinte,
trinta anos no solo e que vão envenenar, além
do solo, os nossos rios, vão matar os nossos pei
xes, vão atingir toda a nossa flora e fauna.

AEmbrapa tem hoje a primeira fábrica de inse
ticida biológica mas há outros controles, como
o de pragas de frutíferas, utilizando fungos, na
cultura do trigo noventa e cinco do pulgão, que
é wna praga do trigo, é controlado de uma forma
biológica. Eu teria aqui vários exemplos. A Embra
pa está muita atenta a isso, porque essa é a forma
não só de economizar divisas, mas também de
preservar a nossa saúde, e o nosso meio ambiente
e OI 110550S recursos naturais.

V. Ex' me pergunta o que é que a Embrapa
fa! pela agricultura tropical. A Empraba faz o que
rjngl."ém faz em nenhum país. Ela hoje tem a
tecnologia mais avançada em agricultura tropical.

A Ernbrapa, hoje, é considerada a instituição
modE~ na América Latina. Em 1985, participa
moa de uma licitação para prestar assistência a
EI Salvador em agricultura tropical. Participaram
a Ingl!l1:erra, os Estados Unidos, a França e,logica
ment!!, o Brasil.Ganhamos. Assim, estamos pres
Wldc,assistência técnica ao Governo de EISalva
dor e trazendo divisas para o Brasil.

Quanto ao Nordeste, a Embrapa coordena pro
gramas, corno o PAPPque é o Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor Rural. Ela está, com essas
tecnologias no Nordeste, V.Ex' é da região e co
nhece, praticamente possibilitando acabar com
a fiQl..\ra do retirante. Porém, ela tem muito mais
a fazer ainda. Estamos muito conscientes de que
o nosso trabalho é um trabalho que não termina
nunca e precisa ser constantemente renovado e
atualizado.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Dr.
Ormuz Rivaldo, endosso inteiramente as preocu
paÇÕE!S do nobre Constituinte Hélio Costa, que
também são de V.S·, quanto ao risco que possa
mos desenvolver no Brasilo modelo de uma figu
ra com a cabeça muito grande e 05 demais mem
bros pequenos. Portanto, esta deve ser uma preo
cupação de todos nós.

Como sou entusiasta da Embrapa, e V.S' mani
festou a preocupação de que a Embrapa não

se tem comunicado bem com a sociedade brasi
leira, apesar de ter um acervo notável de realiza
ções, pergunto, primeiro: a Embrapa tem como
evidenciar uma relação de custo-beneficio, mos
trando quanto o Governo brasileirojá gastou com
ela ao longo desses 14 anos, e tanto quanto possí
vel,como é o caso do trigo, mostrar as conquistas
obtidas pela sociedade brasileira como o trabalho
da Embrapa e quantificá-Ias?

Segundo: quais as propostas da Embrapa, no
setor tecnológico dentro da área agrícola?

O SR. ORMUZ RIVALDO-Tecnológico dentro
da área agrícola?

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Esta
é a pergunta. De que modo V. S' acha que esta
nova Constituição possa proteger a tecnologia ao
trópico brasileiro na área da produção agrope
cuária?

O SR. ORMUZ RIVALDO - Acho que colo
cando dentro da própria Constituição mecanis
mos para que esta instituição pudesse ter uma
continuidade permanente.

O SR. CONSTITUINTE JOACIGÓES - Quero
apenas adiantar a V.S' só um pensamento. Como
a Constituição é um documento que deve ter uma
vida muito longa, ela não pode ficar presa a ques
tões que são muito mais importantes no momen
to, que seriam muito mais pertinentes à legislação
complementar ou à legislação ordinária.

Essa preocupação não diz respeito apenas à
tencologia da Embrapa, mas é uma preocupação
que tem dominado a todos nós em relação ao
geral, portanto estaríamos também nos subme
tendo a este desafio, que é de todos nós.

O SR. ORMUZ RIVALDO - Temos esse docu
mento, que deve ter sido distribuído, que é a pes
quisa do pecuário e a Constituinte. Mas tenho
aqui também algumas sugestões. Propostas de
pesquisas publicadas para a Assembléia Nacional
Constituinte estão aqui. Nós aliamos algumas pro
postas como: é dever da União, dos Estados, Ter
ritórios e Municípiosreconhecerem a importância
da pesquisa. Isso aqui nós poderíamos dizer, in
clua-se onde couber, que é a nossa proposta com
vários parágrafos e sua justificativa"utilizarinstru
mentos que garantam o seu desenvolvimento co
mo forma de assegurar o desenvolvimento social
e econômico do País e o bem-estar da popu
lação".

Uma segunda proposta seria um outro artigo:
"Os produtos e processos desenvolvidos pela po
lítica agropecuária deverão ser protegidos através
de patentes, desde que sejam preservados os inte
resses nacionais".

Aqui nos preocupam várias sítuaçôes, Uma de
las é que, quando geramos tecnologia, ela passa
a ser de domínio público. A tecnologia agrope
cuária é uma pesquisa, de um modo geral, de
trabalho muito longo. Temos produtos hoje que
estão sendo solicitados por empresas particula
res, material básico para modificação. Então, o
Governo gasta muito dinheiro para produzir du
rante oito, dez anos, um determinado produto
vegetal, e depois entregamos gratuitamente esse
produto para uma empresa que pode até, às ve
zes, ser uma multinacional ou particular, privada,
seja qual for, e o vai utilizargratuitamente. Então,
temos que ter um mecanismos de patentes e
cobrar esse material, como estamos fazendo, isto
é, vendendo esses produtos às empresas.

Uma terceira proposta: cabe à União, aos Esta
dos, Territórios e Municípios prover o aproveita
mento não predatório e criar mecanismos efetivos
de preservação e conservação do meio ambiente.

A Embrapa, como disse, é uma i~stituiçãoque
se preocupa multo com o meio ambiente. Temos
o que chamamos de horizontalização da nossa
agricultura. Novas áreas devem ser conquistadas.
Temos o exemplo dos cerrados. Sabemos que
um quarto desse território é de cerrados. Nós
precisamos cultivá-lo. Hoje, a Embrapajá provou
que se pode produzir tudo o mais. Temos que
cultivar esse cerrado, sem que ele seja agredido.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - E
quanto aos números?

O SR. ORMUZ RIVALDO - TEimos um estudo
de retomos, de 74 a 83, que nos dá 1,48 de
retomo. Isso quer dizer o seguinte: para cada um
cruzado aplicado temos 1,48 cruzado. Estudos
feitos, que demonstram muito bem que estes re
tornos realmente são lucrativos.

V. Ex' falou também em alguns exemplos de
tecnologia agrícola.

AEmbrapa tem hoje, como disse aqui e ratifico,
tecnologias para produzir qualquer planta pratica
mente em qualquer Estado brasileiro,porém mui
ta coisa ela tem que fazer ainda. Nós podemos
produzir, mas temos que aperfeiçoar estas tecno
logias. Eu disse também que em assunto que
envolve ideologia, envolve área biológica, dificil
mente teremos soluções definitivas.Assim, a pes
quisa tem que ser constantemente renovada e
atualizada.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Nesse
bloco, estamos concedendo 2 minutos para a
pergunta e 2 minutos para a resposta.

Concedo a palavra ao Constituinte OlívioDutra.

o SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Dr.
Ormuz Rivaldo, gostaríamos de saber qual é a
estrutura da Embrapa, o seu orçamento, a sua
vinculação com a comunidade científica, com a
Universidadee o papel do setor privado na Embra
pa. Estivemos ouvindo que a atuação da Embra
pa, em determinado momento, poderia estar in
clusive prejudicando a pesquisa na universidade,
pois desvia recursos da área da universidade, e
a pesquisa da área da agricultura da universidade
tem ficado sem recursos, além de outras pesqui
sas que também poderiam estar sendo levadas
pela universidade de forma mais ampla, porém
acabam prejudicadas, porque a Embrapa, dife
rente do CNPq e de outros instrumentos de pes
quisa que tenha uma estrutura muito mais privati
zada ou com a presença mais forte da iniciativa
privada, definindo a sua política. Gostaríamos de
saber isso para nos esclarecer e tirarmos algumas
dúvidas.

Também gostaríamos de saber qual é a posição
da Embrapa com relação a uma política agrária,
à questão da reforma agrária e à questão da lavou
ra de subsistência, a lavoura diversificada e não
a monocultura.

Estas são as minhas preocupações que gosta
ria que fossem esclarecidas pelo presidente da
Embrapa.

O SR. ORMUZ RIVALDO - Nobre Constituinte
OlivioDutra, a estrutura da Embrapa é chamada
"Modelo de Sistema Cooperativo de Pesauisa
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Agricola, que tem as suas unidades centralizadas
- em todo Estado ou território brasileiro. Existe,
pelo menos uma, em cada Estado. São 42 unida
des, hoje, descentralizadas. A Embrapa coordena
o sistema coperativo de pesquisa agricola, que
envolve diretamente as suas unidades, logica
mente administradas diretamente e o que chama
mos de atuação indireta, que é junto às empresas
estaduais. Hoje,temos 14empresas estaduais que
repassam os recursos materiais e humanos e par
ticipamos, inclusive, de muitas delas em capital.
Ela coordena também trabalhos com as universi
dades, e a iniciativaprivada, que, através de convê
nios, faz parte do próprio sistema cooperativo.
Então, o sistema privado está junto da Embrapa,
porque temos convênios. No Rio Grande do Sul
temos um convênio, por exemplo, com Feco
trigo, com estação experimental, em Cruz Alta
onde são realizados trabalhos de grande impor
tância a nível regional, com recursos da Embrapa.
Quer dizer, a iniciativa privada está junto com
a Embrapa. As Universidades, quanto à queixa
de que estamos desviando as suas verbas, nós,
de maneira alguma concordamos com isso, por
que nosso orçamento, que V. Ex"nos perguntou
hoje, atende perfeitamente, em termos de volume
de pesquisa, a nossa programação nacional de
m 4200 projetos de pesquisa, aumentamos de
85 para .este ano cerca de 400 novos projetos.
Mas, não aceitamos o argumento de que a Em
brapa está tirando dinheiro das universidades.
Acho que a universidade tem que desenvolver
pesquisa. Temos vários convênios com as univer
sidades. Achamos também que devemos fazer
pesquisas junto às universidades, porque, no
mundo inteiro, a universidade é que faz a pesqui
sa. Na Europa, os professores são também pes
quisadores. Chegaremos lá, um dia. Então, acha
mos que essa aproximação deve ser cada vez
maior com as universidades. Quanto ao dinheiro,
não desviamos da universidade, ela é que não
consegue o dinheiro para a sua pesquisa. Mas
não acho que tirando o dinheiro da Embrapa,
que já tem toda uma estrutura, toda uma progra
mação, seja diminuída nesses seus recursos, por
que isto vai prejudicar toda uma estrutura, toda
uma programação de pesquisa. Então não aceito
esse argumento de que estamos prejudicando.
Eu já ouvi isso mas acho que as universidades
devem lutar. E se a Embrapa puder ajudar as
universidades a conseguirem mais recursos para
pesquisa iremos fazê-lo. Por isso que estamos
pedindo 4% do PIBda agricultura, de todo o pro
duto exportado. Já temos exemplos, em países
como a Argentina, que tem 1,5% de todo produto
primário exportado, e com isso o INTA, que é
o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária,
que é a Embrapa da Argentina, tem recuros sufi
cientes para desenvolver pesquisas, com isso es
tariamos também tendo recursos para a iniciativa
privada e para as universidades. Então, acho que
Constituintes têm esse dever de adotar essa insti
tuição de pesquisas, pelo menos tentar junto a
mecanismos constitucionais para que essas uni
dades tenham mais recursos. Pesquisa cada vez
exige mais recursos. Tenho um artigo de um pro
fessor da Universidade Estadual de Campinas que
prova que quanto mais se desenvolve pesquisa
mais recursos se precisariam, ao ponto de citar
o exemplo dos Estados Unidos, que se eles de
senvolverem cada vez mais a pesquisa, vão preci
sar de todo o produto interno bruto, ou duas vezes

isso. Então é quase uma coisa absurda, porque
a pesquisa gera cada vez mais necessidades.

Quanto à política agrária, temos, logicamente,
como uma empresa vinculada ao Ministério da
Agricultura, a orientação do Ministériodentro des
ta politica, e como há orientação da Nova Repú
blica, como um todo, procuramos dar essas tec
nologias para que se desenvolvam essa política
agrária e a política agricola do País. A política
agrária, já temos convênios com o próprio Incra
e já desenvolvemos trabalhos. Somente no Nor
deste já estamos atendendo cerca de 20 mil famí
lias. O Incra tem também a obrigação de repassar
até 5% do seu orçamento, por dispositivo consti
tucional, porque o regulamento da Embrapa diz
que o Incra tem que passar, e não recebemos
o ano passado. Mas na semana passada ainda
estive com o Presidente do Incra e firmamos um
convênio, não para atender só a 20 mil famílias,
mas talvez chegarmos a 50 ou a 60 mil famílias.
Então, estamos dentro da política agrária, ao lado
do Incra, como entidade coirmã, pertencente ao
Govemo.

Nós estamos também procurando, junto com
a Embrater, que é nossa coirmã, criada dois anos
depois da Embrapa, levar essa tecnologia gerada
ao pequeno produtor de uma forma mais inten
siva e mais freqüente, e fazer com que ele diversi
fique as suas culturas, evitando de todas as formas
a monocuItura, pois sabemos o quanto ela é pre
judicial, traz inúmeros problemas, levando a ele
alternativas para que faça a rotação de culturas
e desenvolva, cada vez mais, a poIicultura. Esta
mos atentos. Mas muita coisa ainda temos que
fazer a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Francisco
Sales.

O SR.CONSTITUINTE FRANCISCO SALES
Dr. Ormuz Rivaldo, gostaria de saber o seguinte:
pela exposição que V.S' fez,a Embrapa está pres
tando um belíssimo serviço à pesquisa. Quero
saber se está havendo realmente uma integração
dessa pesquisa com a extensão rural. Porque na
minha região está havendo uma total ausência
de integração entre a extensão rural e a pesquisa
efetuada pela Embrapa.

A segunda pergunta é o que a Embrapa está
fazendo para atuar nas áreas pioneiras de coloni
zação, especificamente nos Estados de Rondônia,
Acre e Amazonas? Porque, na verdade, onde há
projeto de colonização, onde o Incra está atuando,
existe uma total ausência de tecnologia. O agri
cultor chega e começa trabalhar especificamente
em áreas onde ele vai atuar sozinho, sem o técni
co, o agrônomo e a pesquisa nessa região.

Terceira pergunta: dentro do quadro que V.S·
mostrou, me parece que a tecnologia está muito
avançada, mais especificamente, em regiões do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo. A Embrapa-está se esquecendo da outra
parte do Brasil, que é a região Nordeste e a região
Norte. Na minha região, praticamente a Embrapa
não existe. V. S' falou na soja, que ela estaria
sendo cultivada em todas as regiões brasileiras,
especificamente no Maranhão. Mas, no meu Esta
do, ela não está.

O SR. ORMUZ RIVALDO - Sr. Constituinte,
começo pela soja.

Não disse que estávamos produzindo soja em
todo o Brasil. Eu disse que tinhamos potencial
e tínhamos condições técnicas de produzi-la em
todo o Brasil, porque temos as variedades tropi
cais, como a variedade cristalina. O potencial de
produção é uma coisa. Agora, a Embrapa não
pode ficar indiferente a uma política de produção
agricola do Govemo, porque é uma instituição
do Govemo. Não cabe à Embrapa fazer deter
minar a política agricola, ela tem que subsidiar
e dar instrumentos para uma política agricola ...

O SR.CONSTITUINTE FRANCISCO SALES
E a integração da extensão rural?

O SR. ORMUZ RIVALDO - Falarei em seguida
sobre este assunto.

Então, se o Governo, amanhã ou depois, disser:
precisamos produzir soja no Maranhão, a Embra
pa tem essa tecnologia. Foi isso que coloquei.
Quanto à extensão em pesquisa, a Embrapa tem
um mecanismo de perfeita articulação, porque
temos um departamento de difusão de tecno
logia, e, em cada unidade centralizada, um setor
de difusão que, articulando-se com os extensio
nístas, leva ao produtor.

No Brasil não temos a pretensão de estar atin
gindo todas as áreas. Mas eu não vejo também
um descaso com o Nordeste. Por exemplo, em
Petrolina, no Estado de Pemambuco, o CEPASA.

O SR.CONSTITUINTE FRANCISCO SALES
Especificamente na região Norte.

O SR.ORMUZ RNALDO- Depois falareisobre
a região Norte. No Nordeste a Cepasa tem tecno
logia para fazer com que o agricultor produza
mesmo nos periodos de seca, porque há métodos .
de armazenar água no solo que a Embrapa desen
volveu. Quanto à região Norte, temos principal
mente o Cepatru, que é o nosso Centro de Pes
quisa Trópico único, que está desenvolvendo tec
nologias para transformar as regiões do Norte
em regiões agricultáveis, sem agredir o meio am
biente. Já temos tecnologia capaz de permitir uma
cultura em plena área florestal, e esta floresta de
pois será totalmente reconstituída. Por exemplo,
em Belém do Pará, há então um centro de recur
sos. Então, logicamente que há política da agri
cultura para o Norte, para a Grande Amazônia,
que é ainda muito polêmico. Há algumas pessoas
que dizem que não se pode desenvolver a agri
cultura no Amazonas para não destruir a floresta.
Muitos países do mundo nos cobram isso, dizen
do que a Amazônia é uma reserva mundial de
floresta. Masvai chegar um dia que precisaremos
desenvolver uma agricultura lá. Então, estamos
preocupados em gerar essas tecnologias que per
mitam a exploração, essa expansão horizontal da
nossa agricultura, mas preservando, ao mesmo
tempo a Amazônia, porque realmente não pode
mos esquecer que no momento em que se fizer
uma agricultura sem maiores conhecimentos téc
nicos estaremos destruindo e talvez, quem sabe,
transformando a Amazônia futuramente num
grande deserto. Esta é, também uma preocupa
ção da Embrapa, bem consciente disso.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - A SI"'
Relatora pede a palavra.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Estou
absolutamente consciente de que esta Subcomis
são é quem planeja o futuro do Pais, porque a
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tecnologia é poder. E há algumas coisas que me
preocupam. O Constituinte OlívioDutra fez uma
referência que me parece muito importante: não
podemos pensar em reforma agrária se não tiver
mos desenvolvido tecnologias de cultura de sub
sistência, e a Embrapa tem feito alguns serviços.
Eu pr6pria já visitei aqui, em Brasília, centros de
tecnologia da Embrapa de desenvolvimento de
batata-doce, de mandioca, e há um Centro de
Tecnoloqía na Bahia de desenvolvimento de man
dioca, no Ceará, de criação de cabra. Enfim, as
tecnologias estão sendo desenvolvidas, porém
acho que é só vitrine, porque não chega lá em
baixo. Na verdade, dou um prêmio a qualquer
pequeno do Norte e Nordeste, que tenha um pro
duto tido trato intensivo em tecnologia. Isso não
é de responsabilldade da Embrapa, talvez da Em
breter, Ela é que deveria levar a tecnologia que
está desenvolvida até a base da agricultura. Mas
pergunto: dado ao tamanho poder embutido na
tecnologia da agricultura, e como este País se
volta agora numa campanha numa bandeira que
é irreversível, a da reforma agrária, os investimen
tos em pesquisas são feitos muito mais em re
giões ricas - em tomo de Brasíliahá muito mais
institutos de pesquisa do que em todo o Nordeste
do Brasil... A Embrapa, segundo depoimento de
V. S', tem dado colaboração à Nicarágua, a EI
Salvador, mas ao Nordeste do País tem dado mui
to pouco. Há uns quatro ou cinco institutos por
lá. Precisamos também estar integrados a essa
comunidade internacional. Então, pergunto: não
seria interessante que a Embrapa regionalizasse
os investimentos para a agricultura? Porque, evi
dentemente, a batata-doce, que é desenvolvida
aquino cerrado, tem uma produtividade diferente
a das terras do Nordeste. A mandioca, que é de
senvolvida no InstitutoAgronômico de Campinas,
se a levemos para plantar no Ceará, em Pernam
buco, a qualquer um dos nossos Estados do Nor
deste, a produtividade será diferente, porque há
todo um pacote tecnológico. Então, a tecnologia
tem que ser desenvolvida nas regiões e, sobre
tudo, ela vai ter um investimento maior nas re
giões mais carentes e mais pobres, até porque
o retomo é muito mais difícil. Não poderíamos
responder a pegunta de Joaci Góes, por exemplo,
de qual é o retomo? Investir no Nordeste repre
senta um retomo de 0,5 durante 20 anos, ainda.
Agora, a questão nacional é se vai investir ou
não nessa região mais pobre. Dou mais um exem
plo: o Centro de Tecnologia de Petrolina produziu
uma tecnologia de irrigação que vai acabar com
a festa dessas empreiteiras que querem fazer irri
gação de um milhão de hectares projeto da Nova
República, com o ronco da Velha.Então, a Embra
pa desenvolveu realmente uma tecnologia de irri
gação, mas que não dá dinheiro para a Camargo
Correia. Então, não está havendo interesse em
utilizá-Ia. É mais uma razão para eu perguntar
a V.S' se não seria importante - evidentemente,
uma C:onstituição, por mais que queiramos fazê-Ia
muita enxuta, deveria ser flexível, que regionali
zássemos os orçamentos para pesquisar, sobre
tudo na agricultura e agropecuária?

O SR. ORMUZ RIVALDO - Sra. Constituinte,
V.Ex" falou que há três centros em Brasília. Para
que tantos centros em Brasília?

A SIM. RELATORA (Cristina Tavares) - Dou
_ ênfase. Por que há poucos centros no Nordeste?

O SR. ORMUZ RIVALDO - Veja bem, temos
aqui o nosso Centro Nacional de Recursos Gené
ncos e Biotecnologia que serve a todo o Brasil.
Aliás,quando se fala em Centro Nacional, o termo
nacional quer dizer que este centro serve, teorica
mente, a todos os Estados. O Centro Nacional
de Cerrados está na região do cerrado. Sabemos
que o Amapá tem cerrados também. O Centro
Nacional do trigo também está aqui.

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - Estou
perguntando se não seria interessante regiona
Iizar.

O SR. ORMUZ RIVALDO - Mas é exatamente
o que eu ia lhe dizer. O Centro tem obrigação
de coordenar essas pesquisas, lá no Nordeste.
Então ele não fica restrito. Quando se fala em
Centro Nacional, queremos dizer que ele tem um
compromisso com todo o territ6rio nacional.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Mas
não ocorre, não é?

O SR. ORMUZ RIVALDO - Ocorre. Tenho pro
vas disso. Então, a regionalização é uma preocu
pação da Embrapa. Não se pode apenas transferir
uma tecnologia de uma região para outra, temos
que fazer experimentos para saber se essa tecno
logia realmente é eficiente. Uma tecnologia aqui
de Brasília pode não ser eficiente lá no Nordeste.
Isso normalmente ocorre então, por isso a Embra
pa tem essa regionalização. Este é um trabalho
que a Embrapa desenvolve.

O SR. PRESIDENTE(Onofre Corrêa) - Encer
rando, queremos afirmar que os dados, as infor
mações, as sugestões à nossa relatora irão mere
cer toda a atenção no que se refere à pesquisa
agropecuária em nosso País.

Quero informar aos companheiros que ama
nhã é o último dia de audiência pública. Começa
remos às 9h30min da manhã. O debate será so
bre matéria constitucional, já foram entregues cô
pias deste material à Relatora e a todos os Srs.
Constituintes.

Quero agradecer ao representante da Federa
ção Nacional dos Farmacêuticos, DI'. EloirSchen
kel, ao representante da Associação dos labora
tórios Farmacêuticos, à Dr' Sara Mariani,à repre
sentante do Conselho Federal de Farmácia, DI'.
Bruno Cunha, à representante da Central de Medi
camentos do Ministério da Saúde, à Presidente,
Dr' Marta Martinez.Também agradeço ao DI'. An
tônio Sérgio da Silva Arouca, representando a
Fundação Oswaldo Cruz, e agradeço ao DI'. ar
muz Rivaldopor essa belíssima explanação sobre
a Embrapa - órgão que tanto tem contribuído
para a pesquisa agropecuária em nosso Pais.

Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a reu
nião.

(Encerra-se a reunião às 13horas e 40 minu
tos.)

Ata da 12" Reunião, OrdInárIa,
ReaBzada dia 6 de maio de 1987

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na Sala da Comissão de Serviço PúI>lico
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da

Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Arolde de Oli
veira, com a presença dos seguinte Constituintes:
Antonio Britto, Arnold Fioravante, Arolde de Oli
veira, Carlos Alberto Ca6, Cristina Tavares, Fran
cisco Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez,
Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre
Corrêa, Pompeu de Souza e Rodrigues Palrna.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solocitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi considerada aprovada. A seguir, usaram
da palavra para apresentação de sugestões, em
reunião ordinária, os Senhores Ezequiel Pinto,
Egydio Bianchi, Josué Souto Maior Mussalêm e
Paulo Eduardo Gomes, representante, da APPD
-Associação dos Profissionais de Processamen
to de Dados, UBIP - União Brasileirade informá
tica, SUCESU - Sociedade dos Usuários de
Computadores e Equipamentos Subsidiários e
FITTEL-Federação Interestadual dos Trabalha
dores em Empresas de Telecomunicações. En
cerradas as exposições, os Constituintes Mendes
Ribeiroe Pompeu de Souza interpelaram o primei
ro Expositor; os Constituintes Carlos Alberto Coá,
Cristina Tavares, Koyu lha e OlívioDutra interpe
laram o representante da SUCESU - Sociedade
dos Usuários de Computadores e Equipamentos
Subsidiários; os Constituintes Carlos Alberto Caô,
Olívio Dutra e Joaci G6es interpelaram o repre
sentante da FITTEL- Federação Interestadual
dos Trabalhadores em Empresas de Telecomuni
cações. A seguir, usaram da palavra para fazer
entrega de documentos à Mesa, os Senhores
Ethevaldo Siqueira e Otávio Augusto, represen
tantes, respectivamente da Revista Nacional de
Telemática e das Entidades Representativas de
Produtores e de Artistas e Técnicos em Espetá
culos de Divisões. Por solicitação dos Constituin
tes Joaci Góes, Carlos Alberto Ca6 e OlívioDutra,
e com a aquiescência do Plenário, ficou delibe
rado que a Mesa encaminhará pedido ao Presi
dente da Comissão, Senador Marcondes Gadelha,
no sentido de que seja formalizado convíte ao
Senhor General Antonio Carlos de Andrada Serpa
e ao Ministrodas Comunicações, para que sejam
ouvidos na Comissão da Família, da Educação,
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e
da Comunicaçãp. Em seguida, a Mesa informou
que as entidades Intervideo Comunicação Ltda
e Setor de Produtores Independentes não pude
ram comparecer à presente reunião, por motivos
justificados. Ao presidir a última reunião de au
diências públicas, o Constituinte Arolde de Oli
veira agradeceu o empenho dos Senhores Consti
tuintes durante a primeira fase dos trabalhos, for
mulando, também, especial agradecimento aos
representantes das entidades ouvidas em audiên
cias públicas. O inteiro teor dos debates será pu
blicado, 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 declarou
encerrados os trabalhos, às doze horas e quarenta
e cinco minutos, convocando os Senhores Consti
tuintes para a pr6xima reunião, a ser realizada
dia treze de maio, às nove horas e trinta minutos,
com a seguinte pauta: leitura e discussão do Rela
tório com o Anteprojeto. E, para constar, eu Heloí
sa Helena Dias, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
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A/'fEXOÀ ATA114 REUNIÃO ORDINÁRIA
114 SlJBCOMISSÃODE cItNCIA E TECNO
LOGIA E DE CO/tfillYICAÇÃo, REALIZADA
EM 6 DE flWO DE 1987, ÀS 9:30HORAS,
/"IA SilA 1).4 CO~ODE SERJIlÇO Pú
BUCO CML, AlA SE/"fADOR ALEXAIYDRE
COSTA, SENADOFEDERAL, E A INTEGRA
DO APA/'fflA.MENTO TAOOGRÁFlCO COM
PilBUCAÇÃODEJIlDAMENTE AUTORIZA
114 PELOSENHOR CONST1T(JfNTEAROL
DE DE OUVE/RA, PRESIDENTE 1).4 sas
COMIssió'

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão de Ciên
cias, Tecnologia e Comunicação.

Peço aos nobres Constituintes, pelas razões já
levantadas e aprovadas em reuniões anteriores,
a dispensa da leitura da ata a que consideramos
aprovada.

Hoje, estaremos realizando a nossa última reu
nião para audiências públicas e teremos o priviIé
g.o de ter conosco, deixando depoimentos que,
por certo, vão enriquecer os trabalhos desta Sub
comissão, as seguintes entidades: APPD (Asso
ciação dos Profissionais de Processamento de Da
dos), a UBIP(União Brasileira de Informática), In
tervídio Comunicação ümitada, e a saCESU (50
c~dedosUsuáriosdeComputad~eseEqwp~

mentos Subsidiários, a FITEL(Federação Interes
tadual dos Trabalhadores em Empresas de Tele
comunicações).

Com essas entidades nós teremos concluído
o trabalho, dando uma ampla cobertura às áreas
que, dentro do tempo e do número de reuniões
de que dispúnhamos, pudemos dar condições
de vir equí deixar seus depoimentos.

Sabemos que inúmeras outras entidades, da
mais alta representatividade e importância, pela
atividade correlata com a temática desta Subco
missão, deixaram de vir dar seus depoimentos
por absoluta impossibilidade de acomodação no
tempo de que nós dispúnhamos. Mas fiquem cer
tas essas entidades de que, nos depoimentos es
critos apresentados, e aqui encaminhados, serão
discutidos, encaminhados e considerados pela
nossa Relatora e pelo plenário desta Subcomis
são. Por conseguinte, o fato de não haver tido
a oportunidade de, oralmente, apresentar o depoi
mento, não implica, de forma nenhuma, não aten
ção às propostas que venham por escrito. Nós
temos uma manhã muito cheia, a agenda está,
hoje, com cinco entidades. Então teremos que
limitar a questão de tempo. Eu peço a todos os
conferencistas que, por gentileza, não nos cohsi
derem indelicados. Nós gostariamos de ter aqui
todo o ,tempo do mundo para ouvi-los nas suas
respectivas especialidades. Isso seria muito bom
para nós. Infelizmente, nós temos que nos ater
aosdepoimentos sobre aquilo que é mais impor
tante. Nós vamos fazer nossas audiências da se
gWnte forma: um depoimento rápido, de 10 minu
tos e mais 10 minutos de questões. Não podemos
estender esse tempo. E acredito que ao final dos
trabalhos teremos uma idéia bem clara das posi
ções de cada uma das entidades que, hoje, esta
rãoaqui.

Infelizmente,houve pedidos equi para alteração
da ordem de apresentação. Nós temos que ter
algum critério, que não seja simplesmente a von
tadeda entidade, no seguir a relação como está

aqW na mesa, o que eu acho que seria a forma
mais justa.

Eu vou convocar, inicialQ'lente, a APPD (Asso
ciação dos Profissionais de Processamento de Da
dos), representada pelo Dr. Jairo Cabral, que é
o seu Presidente, para prestar o seu depoimento.

Aliás, o Dr. Jairo Cabral telefonou hoje de ma
nhã, designando o Dr. Ezequiel Pinto para repre
sentá-lo, uma vez que não conseguiu passagem
para chegar a Brasllia.

Com a palavra o Sr. Ezequiel Pinto.

O SR. EZEQClIEL PINTO - Srs. membros da
Mesa da Subcomissão de Ciência e Tecnologia,
Srs. Constituintes, Srs. e Sras. presentes.

AAssociação Nacional de ProfIssionais de Pro
cessamento de Dados tem grande prazer em estar
presente, hoje, nesta reunião, como representante
de cerca de 200 mil trabalhadores em informática
neste País. É uma entidade que, desde a sua cria
ção, nos idos de 1977, tem batalhado junto a
outros segmentos da sociedade na defesa dos
interesses do povo brasileiro no que tange à infor
mática. No seu Estatuto, inclusive, essa é a priori
dade em termos de motivação, exatamente o uso
da informática em beneficio do povo brasileiro.
E, nessa condição, nós estamos bastante à vonta
de para trazer o nosso depoimento, somando com
as demais entidades que compõem o movimento
Brasillinformática na defesa dos princípios gerais
do documento, que já foi distribuído por aquele
movimento aqui a esta Subcomissão.

Como o tempo é curto, eu vou tentar sintetizar
essas preocupações, primeiro com relação ao ci
dadão brasileiro. Há uma preocupação nesse mo
vimento, nesta entidade no sentido de que a infor
mática, que tem um evidente e importante poder
de alavancagem nas questões do desenvolvimen
to social e econômico, não tem esse seu poder
usado contra esse cidadão que, teoricamente, de
ve ser o seu beneficiário. Então, achamos impor
tante que esteja escrito na Constituição algum
tipo de artigo que coloque o uso da informática
exatamente nos limites dos direitos do cidadão.
Nesse sentido, que a privacidade e a intimidade
do cidadão sejam protegidas e que aos cidadãos
seja garantido o direito de conhecer os dados
que sobre eles estejam escritos nos bancos de
dados nacionais. Evidentemente, esta questão é
muito mais ampla do que, simplesmente, a dis
cussão da informática, porque esta é uma questão
que permeia toda a sociedade. Por outro lado,
a outra face desta moeda, que é a necessidade
importante de se garantir ao cidadão o direito
à informação. Todas as informações de caráter
público, que são hoje muito concentradas no nível
do Poder Executivo, devem estar à disposição
da sociedade civil, para que, inclusive, isso seja
uma alavanca da democracia neste País, por que
sem informação é impossível que a sociedade
civil possa, efetivamente, controlar o Estado. Es
sas duas questões são relativas ao direito à infor
mação.

Com relação à ordem econômica, uma questão
que já tem sido colocada freqüentemente nesta
Subcomissão, e que nós queremos reiterar, é o
fato de que um dos instrumentos fundamentais
para o desenvolvimento de um país é a utilização
soberana do seu mercado interno. A reserva de
mercado que se criou para a informática neste
País foi um exemplo importante, inclusive tem

sido alvo de muito combate por parte dos países
centrais, exatamente pela importância que teve,
por este mau exemplo para os outros países do
Terceiro Mundo. Achamos que essa questão da
reserva do mercado deve ser vista como, realmen
te, um patrimônio a ser utilizado pelo Estado sem
pre que for necessário defender áreas de tecno
logia de ponta, áreas estratégicas para o seu de
senvolvimento. Nesse sentido queremos frisar a
importância de se garantir a reserva de mercado
para a área de informática e que seja estudada
a possibilidade de extensão disso a todos os seg
mentos importantes que sejam significativos no
desenvolvimento do País. Eu citaria, por exemplo,
a questão das telecomunicações que, hoje, tem
uma associação muito grande com a informática,
que é uma tecnologia coirmã e que onde o con
ceito, por exemplo, de empresa nacional - e
nisso, evidentemente uma coisa tem que estar
ligada à outra, não adianta reservar o mercado
se nós não definimos corretamente o que é que
uma empresa nacional que vai fazer uso desse
mercado. Então é importante que haja uma coin
cidência de defíníções sobre o que realmente é
empresa national. E nesse sentido, propomos
que o conceito de empresa nacional nas áreas
de tecnologia avançada implicite, também, o con
trole tecnológico, ou seja, o controle sobre as
decisões tecnológicas.

Do ponto de vista do trabalhador, que é um
ponto de vistaque a APPD tem defendido desde
o primeiro momento, nós queremos deixar claro
que somos a favor do progresso, somos a fêlYOl"
da utilização da informática, achamos que ela,
sem dúvida nenhuma, trará benéficios muito
grandes ao País. Mas é preciso que olhemos as
duas faces. Se, por um lado, a automação, por
exemplo, pode permitir liberar o trabalhador de
trabalhos insalubres ou perigosos, ela também
pode, se não é bem controlada, significar o de
semprego.

Acham~ importantes, então, que essas ques
tões sejam cuidadas e que os trabalhadores te
nham possibilidade de decidir, paritariamente
com os patrões, com os empregadores, sobre
o uso da informática, como já se faz nos países
mais desenvolvidos. Nessa questão, acho impor
tante também colocar que nós devemos ter uma
visão de tecnologia não como alguma coisa que
tenhamos de vincular ao último grito da ciência
é preciso que se tenha o conceito de tecnologia
adequada. A tecnologia adequada a um país co
mo o Brasil, certamente não é a tecnologia ade
quada a um país como os Estados Unidos. Eu
tenho visto muita argumentação de que a reserva
de mercado tem significado um atraso tecnoló
gico para o País. E importante frisar-se que o
dominio dessa tecnologia nacional é estratégico,
inclusive para que possamos delimitar e deter
minar quais são as diretrizes tecnológicas que
interessam ao País, um país com excesso de mão
de-obra e nós temos que ter isso bastante em
conta ao desenvolver tecnologias.

No que tange aos trabalhadores de informática,
em particular, a APPDtem lutado para que a tec
nologia, na área de informática também não seja
danosa aos trabalhadores dessa área. Nós hoje
vivemos claramente algumas doenças que já
eram prenunciadas pela APPD há alguns anos,
infelizmente. A tenossinovite, que é uma doença
que dá no digitador por excesso de trabalhos repe-
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OO\Os, é doença que nós anunciávamos, como
sendo algo "que tínhamos que providenciar para
que fosse evitado e, infelizmente isso hoje é uma
realidade muito forte no Brasil. Agora, as empre
sas mais ligadas ao Estado, em função do pro
cesso deabertura democrática, estão procurando
humanizar a sua produção. Mas isso não é verda
de ainda na maioria dos bureaus. Então, é muito
importante que essa questâo seja vista, o compu
tador tem que servir ao homem e não o contrário.

Finalmente, com relação à questão de ciência
e tecnologia, eu gostaria de salientar a preocu
pação daAPPD no sentido de que haja, realmente,
um enfoque sério, uma dotação de recursos ade
quada e relevante para pesquisa e desenvolvimen
.to de tecnologia, porque à fundamental do pro
cesso de aquisição e desenvolvimento de tecno
logia está, exatamente, no recurso humano dispo
nível.E é extremamente importante que essa tec
nologia seja desenvolvida adequadamente, por
tanto, que os nossos pesquisadores tenham con
díçôes e recursos para trabalhar na área efetiva
mente. Se há um ponto, talvez fraco nesse pro
cesso tecnológico que nós estamos vivendo, é
exatamente que hoje os recursos voltados para
a pesquisa e desenvolvimento estão em volume
inferior ao que nós gostaríamos que fosse.

Eu !~ostaria de dar um depoimento final sobre
a democratização da p.opría área de informática.
A APPD batalhou juntamente com outros seg
mentos da sociedade no sentido da aprovação
da Lei de Informática na criação de um meca
nismo mais democrático para as decisões da área,
mas achamos que isso tem que ser muito aprimo
rado. Eu citaria como exemplo o CONIN, um ór
gão de' alto nível decisório que, por um processo,
na minha opinião errado, ficou excessivamente
carregado com membros do Poder Executivo e
a sociedade civiltem pouco espaço nesse Conse
lho. Além de ter pouco espaço, este Conselho,
exatamente por estar com excesso de presença
de Poder Executivo - nós temos lá sentados
16 Ministros - esse Conselho não consegue ser
efetivo. É preciso trabalhar no sentido de demo
cratizar e agilizar as decisões na área de informá
tica O CONINdeve ser um instrumento com mais
participação da sociedade civile com instrumen
tos acessórios mais flexíveise mais ágeis. Eu cita
ria aqui um exemplo: a Comissão Permanente
de Impaetos Sociais e Tecnologia da Informática,
que foi criada no CONIN só conseguiu se reunir
duas ou três vezes e, com a mudança de regi
mento interno, ela praticamente não pode mais
se reunir porque houve uma mudança de regi
mento interno, segundo o qual as Comissões do
CONIN têm que ser compostas pelos próprios
membros do CONIN. Então, evidentemente que
uma Comissão composta pelo Ministro do Traba
lho, Ministro da Fazenda, Ministro da Educação
e mais alguns outros Ministros, ela terá grande
dificuldade para ser ágil. A APPD colocou a essa
Comissão exatamente nessa preocupação social
que eu relatei antes e essa deveria ser uma Comis
são quase que uma ouvidora dos problemas da
informática no País. Eu queria relatar isso e pedir
ênfase a esse problema. Essa Comissão deveria
ser uma Comissão aberta às denúncias e aos
problemas existentes na área para que esses pro
blemas, concretos fossem sendo tratados e resol
vidos. E, finalmente, com relação ao papel do
Estado com relação ainda à democratização, nós
queremos dar o nosso depoimento e o que é

fundamental é que se dê à Secretaria Especial
de Informática um quadro mais adeqüado à de
manda de suas necessidades e achamos funda
mentai que ela seja descentralizada. É preciso
que a Secretaria Especial de Informática tenha
mais força nos Estados, o que poderá, inclusive,
facilitara participação mais intensa de outros seg
mentos sociais, da própria APPD, dos engenhei
ros, dos trabalhadores, nas cidades onde, efetiva
mente, está se dando a fabricação da informática.
Temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre.
Finalizando, porque o tempo já está se esgotan
do...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Já se esgotou.

O SR. EZEQUIEL PINTO - . eu gostaria de
dizer que o tema fundamental, que infelizmente,
não vaipoder ser discutido com calma, é o proble
masoftware neste País. Amaioria das discussões
que nós temos feito sobre polltica de informática,
por uma questão de viés, tem sido centrada no
hardware; quando o problema central nosso es
tará certamente no software e cada vez mais
no software. E esse segmento interessa muito
aos trabalhadores de informática porque ele será
o segmento que vai gerar mais empregos e é
nele que vai residir, exatamente, o problema tec
nológico, muito mais do que no hardware. É
o software que será a solução efetiva para a
autonomia tecnológica que buscamos. Então, é
necessário que o Congresso procure agilizar a
aprovação de uma lei que, efetivamente, signi
fíque a reserva de mercado ao software, ;085 que
a inteligência nacional já consegue produzir para
que isso signifique uma a1avancagem real da tec
nologia nessa área. Muito Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Obrigado, Dr. Ezequiel Pinto e nós passamos,
imediatamente, aos debates sem maiores delon
gas.

Com a palavra o nobre Constituinte Mendes
Ribeiro. E, a seguir, o nosso querido Constituinte
Pompeu de Souza.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
Estamos aqui para fazer a Constituição do Brasil,
e desde que o primeiro conferencista aqui che
gou, eu tenho perguntado a mesma coisa. O se
nhor sugere que termo, na llngua brasileira, para
terminar com esse software e isso e aquilo? O
problema é o software. No Brasil, é o quê?

O SR. EZEQUIEL PINTO- Interessante. Essa
questão não é só brasileira. Eu estudei na França
e lá eu ouvi essa discussão, também. Lá eles con
seguiram chegar ao logicieUe, que alguém tradu
ziu para logicial. Eu acho realmente complicado.
O Professor Antônio Honaiss fez um depoimento
na APPD,nós pedimos a ele que estudasse exata
mente essa questão e, na realidade, isso é um
problema da tecnologia de ponta. Começamos
a absorver uma série de termos que. às vezes,
não querem dizer muito.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
Isso é colonialismo.

O SR. EZEQUIELPINTO - É, não tenha dúvi
da. Eu não diria que é uma questão da Consti
tuinte, mas é uma questão da vida nacional. É
um processo. O bit, por exemplo, antes de existir
o bit, quando os computadores chegaram, nós

chamávamos de oeteto. Ninguém mais sabe o
que é oeteto. Oeteto é o bit. Acho que esta não
é uma questão para a Constituinte, mas acho
que o nobre Constituinte tem razão.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
Com o devido respeito, eu perguntei porque eu
acho que é uma questão para a Constituinte. Nin
guém legisla sobre o que há no estrangeiro. Se
amanhã ou depois, como Constituintes, vamos
dar alguma explicação em algum lugar sobre al
guma coisa, nós teremos que, pelo menos, saber
dizer aquilo que o povo entende.

O SR. EZEQUIEL PINTO - O programa de
computador é uma boa solução para o uso atual.
O software, na realidade, é um conjunto de pro
gramas, ou é um conjunto dos programas. Já
existe uma palavra. Programa de computador são
duas palavras razoavelmente inseridas na língua.
Agora, hardware, talvez, seja mais complicado

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço as explicações, Dr. Ezequiel. Antes de
passar a palavra ao Constituinte Pompeu de Sou
za, eu queria anunciar que a Mesa, desde o início
da sessão, está composta. Nós estamos com o
nosso Vice-Presidente, do Maranhão, o nosso
Onofre Correia, a nossa quenda Relatora, Cristina
Tavares. Já temos quorum desde o início da reu
nião. Apenas para alertar os nossos visitantes.
Com a palavra, Pompeu de Souza.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, Sr. Ezequiel Pinto, apreciei mui
to a sua intervenção porque V. S' trouxe a visão
do homem que trabalha com computação, a visão
do homem que tem o saber de experiência feita
ou de sofrimento feito. Realmente, eu queria sa
ber, primeiro, se há uma proposta concreta da
APPD para a participação do trabalhador da com
putação na programação da problemática da in
formática.

Em segundo, também se há alguma proposta
concreta para essa descentralização da SEI, por
que me parece fundamental que num País com
a vastidão do nosso e com as diferenças regionais,
a diversidade regional que se apresenta, essa pro
blemática precisa ser tratada com conhecimento
de causa local. Eu cito um exemplo aqui, do Dis
trito Federal. Em Brasília, há pouco mais de um
ano, fui convidado para visitar uma microempresa
que estava fabricando computadores, microcom
putadores. Achei interessantíssimo o trabalho de
les. E outro dia disse-me um dos sócios da empre
sa que o outro sócio, por não ter condições de
ampliar a empresa, porque não tinha conseguido
terreno a preço razoável para instalar a empresa
- eles trabalham numa sobreloja numa entre
quadra da Asa Norte -, então, não tendo condi
ções de instalar, por não ter base física onde insta
lar, o sócio fora para os Estados Unidos para
trabalhar em computadores lá, fazendo até um
imperialismo às avessas, porque a empresa estava
criando uma base nos Estados Unidos, a empresa
daqui de Brasília,o que me deixou profundamente
surpreendido e, ao mesmo tempo, profundamen
te entristecido.

O SR. EZEQUIELPINTO- Nobre Constituinte,
já tivemos oportunidade de nos encontrar em ou
tros momentos e as suas perguntas sempre têm
facilitado o debate e a compreensão das questões.
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Com relação à participação do trabalhador de
informática, achamos que ela deve se dar em
um maíor número de níveis possíveis, aliás eu
diria até que a participação dos trabalhadores,
em geral, eu explicitaria. Acho que na definição
da política nacional, por exemplo, é fundamental,
e nós, depois de uma batalha, inclusive tivemos
que ir ao Presidente Tancredo Neves, consegui
mos o assento dos trabalhadores da informática
no Conin, embora, como eu disse, acho que o
Conin ainda não é o instrumento, não chegamos
ainda a um instrumento ideal, temos que aperfei
çoar esse instrumento.

Então, em termos de política nacional é isto,
os trabalhadores também, pela questão do reflexo
da informática, estou falando trabalhadores em
geral, porque há um reflexo da informática sobre
o trabalhador independentemente de ele ser da
área de informática ou não; essa política tem que
ser estendida aos Estados também. Nós temos
batalhado no sentido de haver a participação nos
Conselhos Estaduais de Informática e acho que
isso tem que ser a nível, também, das principais
empresas, principais seguimentos. Temos, por
exemplo, a Cobra Computadores, que é uma em
presa que deve ser citada como exemplo impor
tante nessa luta pela autonomia tecnológica brasi
leira, achamos que o trabalhador da COBRA, o
nosso companheiro proâssíonalda COBRA, que
vestiu a camisa dessa empresa e batalhou por
ela deve participar, também, das decisões e dos
rumos que essa empresa vai tomar. Assim COmO

no SERPRO, na DATAPREV que são empresas
de serviços ou os companheiros da EMBRATEL,
por exemplo, que estão também, como eu disse,
uma tecnologia que anda conjuntamente conos
co, também devem ter uma voz nisso.

Com relação às empresas, em geral, acho que
os trabalhadores devem ter participação nas deci
sões de informatização e automação das suas
empresas. Então, comissões paritárias, por exem
plo, que possam discutir, e para isso nós vamos
ter que nos organizar, os trabalhadores vão ter
que se informar, teremos que ter instrumentos
para discutir a moratória tecnológica, se for o
caso, se a tecnologia é adequada ou não ao está
gio em que estamos. Evidentemente, sempre
preocupados e conscientes de que essas tecnolo
gias são importantes para o País,temos que evitar
determinadas implicações, por exemplo, de de
semprego que nós temos visto pela frente. Este
desemprego, eu queria frisar, ele às vezes não
é um desemprego direto, não, o desemprego po
de ser altamente indireto.Por exemplo, a automa
ção de um supermercado pode gerar desempre
go no banco que não terá mais tantos cheques
para tratar. A automação de uma indústria pode
significar o fechamento de várias outras que não
vão ter condições de se manter competitivas.

E o mais triste disso é que se essa tecnologia
não for dominada pelo País, nós vamos chegar
ao absurdo de gerar a exportação de empregos,
quer dizer,nós vamos automatizar a indústria bra
sileira com tecnologia estrangeira. Geramos de
semprego no Brasil e criamos empregos lá fora
para as pessoas que estão projetando os equipa
mentos que vão empregar aqui.

Com relação à descentralização da SEI,primei
ro, como V.Ex" mesmo colocou, os diversos Esta
dos têm realidades diferentes e contribuições im
portantes a dar.

AAPPDmesmo, inúmeras vezes, não pode dar
a colaboração adequada porque os nossos qua
dros estão espalhados por este País. E toda polí
tica de informática tem que ser discutida no pro
cesso e no processo discutem-se questões que
vão surgindo. O fluxo de dados por exemplo, foi
uma recente discussão. Se essa discussão pudes
se ser feita em São Paulo, no Rio de Janeiro,
em Porto Alegre ou no Nordeste não teríamos
visões diferentes e pessoas adicionais.

Na medida em que essa Comissão fica em
Brasília, nós colocamos problemas concretos,
transportes de pessoas, e, realmente, a possibi
lidade de ajuda se reduz bastante.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não havendo mais questões e o tempo, também,
já estando esgotado, queríamos reafirmar os nos
sos agradecimentos ao Dr, Ezequiel Pinto pela
maneira adequada com que representou a APPD,
deixando a contribuição enriquecedora para os
nossos trabalhos.

O Sr. conferencista tem um minuto para encer
rar a sua exposição.

O SR. EZEQUIEL PINTO- Só para frisar uma
questão que acho importante: os nossos compa
nheiros do Nordeste, por exemplo, têm batalhado
muito pelo desenvolvimento tecnológico da sua
região. Desse ponto de vista acho importante essa
descentralização e essa preocupação, porque o
País é muito grande e nós temos que dar possibi
lidade de desenvolvimento a todas as regiões.

Então, a informática como elemento alavan
cador, deve também ser trabalhada como ele
mento, se possível, de redução das distâncias re
gionais. E, nesse sentido, acho importante frisar
que nós devemos sempre tentar escapar um pou
co desse processo centralizador em que vivemos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muitoobrigado, Dr. Ezequiel.

Convidamos, a seguir a UBIP- UniãoBrasileira
de Informátrica Pública, o Dr. Egídio Bianchi.

Eu queria pedir permissão ao Presidente da
UBIP, por alguns instantes, porque há alguns te
mas intemos para resolvermos para os nossos
Constituintes.

AUBIP vai fazeruma apresentação de um vídeo
e que ocupa um tempo de 17 minutos. Nesse
caso, então, a proposta que nos fez a Relatora,
e que nós achamos razoável, é que nós suspen
dêssemos, então, os debates para esse tema. Se
houver uma questão muito específica, após ouvir
o vídeo nós estudaremos, evidentemente, não va
mos deixar o colega Constituinte com uma dúvi
da. Se houver, então, nesse caso muito específico,
nós pediremos, então, ao Dr.Bianchi que respon
da essa questão de uma forma rápida.

Assim está bem, Constituinte Cristina?
(Assentimento da Constituinte Cristina Tava

res.)
Então faremos desta maneira.
Temos, como anunciei de início,várias entida

des que queriamos ouviraqui. E, hoje, temos aqui
duas entidades que lamentamos muito não poder,
embora tivéssemos tentado, de início,agendá-las
e por motivos diversos não foi possível. Uma é
a representante do Sindicato dos Artistas de Téc
nicos, naturalmente dizrespeito a essa Comissão
na sua expressão, digamos, de comunicação, eles
estão aqui presentes. Então queria pedir ao P1ená-

rio que me autorizasse a conceder, como já fize
mos, em vezes anteriores, um tempo mínimo de
2 ou 3 minutos para que esta entidade pudesse
deixar resgitrada a sua passagem na Subcomis
são e entregar à Mesa a sua proposta escrita,
que será depois debatida e encaminhada à Rela
tora.

Se estão de acordo então faremos assim.
Aoutra entidade, que inclusiveestava agendada

para participar na semana em nós tratamos da
mídia írppressa, que por motivo de viagem do
seu Presidente não foi possível comparecer, hoje
está aqui presente; trata-se de uma revista espe
cializadana área de telecomunicações e informá
tica com a tradição de mais de uma dezena de
anos nesta área, aliás quase duas dezenas de
anos, e que está aqui hoje representada e muito
nos prestigia pelo seu Presidente o Jomalista Ete
valdo Siqueira, e a revista é a "Nacional de Tele
mática". O depoimento, pelo que significa esta
tribuna da indústria dos profissionais de teleco
municações e informática,teria sido muito impor
tante. Nós lamentamos profundamente que não
tenhamos mais tempo, Dr. Etevaldo, e que não
foipossivel agendar. Então, vamos pedir ao Plená
rio que, da mesma forma, nós permitamos que
V. S· venha à Mesa e registre a sua passagem
e deposite aqui na mesa, o seu depoimento por
escrito. Então faremos isto logo após a apresen
tação da UBIP.

Com a pelavrao Dr. Bianchi.

O SR. EGfDIO BIANCHI- Muito obrigado, Sr.
Presidente, Exrrr Constituinte Arolde de Oliveira,
Presidente da Subcomissão de Ciência, Tecno
logia e Comunicação; prezada Constituinte Cris
tina Tavares, companheira de muitas lutas na área
de informática; prezado Constituinte Prirneiro-Vi
ce-Presidente Onofre Corrêa, Srs. Constituintes
membros da Subcomissão de Ciência e Tecno
logia. Inicialmente, o meu agradecimento em no
me do Conselho Diretor da União Brasileira de
Informática Pública, e, também, da Comissão de
Informáticae Constituinte, instituídapor esta mes
ma entidade, pela oportunidade que esta Subco
missão democraticamente abre a esta entidade
que representa um importante segmento da co
munidade da informática brasileira.

A UBIP tem a sua origem há pouco menos
de 2 anos e praticamente tem a sua vída marcada
por uma presença ativa na luta em prol de uma
política nacional de informática, especialmente
uma luta em prol dos interesses essencialmente
nacionais na área.

Ela tem uma composição extremamente
abrangente e envolve,como o seu próprio nome
indica, entidades e instituições militantes na área
da informática brasileira seja na área de serviços,
seja, ainda, na área de produção de equipamen
tos, envolvendo entidades de órbita federal, esta
dual e municipal, sejam aquelas que praticam
e tenham uma informática como seu sustento,
como seu ganha-pão seu objeto social principal,
sejam aquelas instituições que, embora não vivam
da informática, não tenham na informática o seu
principal ganha-pãO, a sua principal razão de ser,
mas que possuem importantes departamentos,
importantes divísõesligadas à informática, ligadas
ao processamento de dados.

Reúne, ainda, entidades privadas nacionais da
área de software e de hardware, de selViços
e de equipamentos, que têm também a sua vida
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Iígad21 aos destinos da informática brasileira e da
ínformétíca pública espedalmente, E mais ainda,
o seu quadro social se complementa com compa
nheiros llIi1itantes profissionais e experts da área
que militam nessa comunidade.

AI> longo desses últimos 15 meses ao UBIP
concentrou a suas atividades, principalmente, na
temática de Informática e Constituição. Com efei
to, em meados de 1985 ela já participava, com
outras entidades co-irmãs, do ISeminário Intema
cíonal de Informática, Justiça e Direito, realizado
em São Paulo, que abria um painel específico
reunindo parlamentares, reunindo profissionais,
reunindo políticos e juristas e que já se ocupavam
desta questão.

Esse mesmo tema voltou a novos seminários,
posteriormente em Campinas, em 1986, e tam
bém voltou em 1986 ao nSeminário de Informá
tica, Justiça e Direito. Deste último seminário, em
dezembro último em São Paulo, surgiu a Comis
são Informática e Constituinte composta por 17
membros - depois eu terei a satisfação de poder
nominadamente citá-los - mas que exerceram
um trabalho, ao longo desses últimos 90 dias,
e um dos produtos deste trabalho eu tenho a
satisfação de poder trazer aos Srs. aqui. Uma ma
neira concisa, mais direta, mais enxuta, digamos
assim, de trazer aos Srs. as nossas preocupações
e contribuições nos pareceu ser realmente a apre
sentação deste vídeo, com o que nós aprovei
tamos, também, nós do setor de informática, e
prestamos uma pequena e singela homenagem
aos nossos companheiros de comunicação cuja
temática também está envolvida nesta Subcomis
são.

Eu solicitaria, então, permissão dos srs, mem
bros da Subcomissão e da Mesa, em particular,
para que levássemos ao ar esse vídeo organizado
para esta oportunidade.

O SR. CONSTITUINTE (Arolde de Oliveira) 
Os 5r5. membros da Mesa, se desejarem, podem
tomar o lugar no plenário para facilitar, se for
necessário.

(Apresentação do vídeo:)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A informação que nos chegou, através do vídeo,
será distribuída aos companheiros Constituintes
aqui presentes e encaminhadas a todos os nossos
efetivos e suplentes de Subcomissão.

Neste momento, então, vamos convidar o Sr.
Otávio Augusto, do Sindicato dos Artistas e Técni
cos do Rio de Janeiro, mas que representa os
sindicatos de todos os Estados, uma vez que há
outros sindicatos aqui representados e, por genti
leza, usasse o microfone para registrar a entrega
da sua proposta à Subcomissão. Temos 3 minu
tos para isso.

O Sft OTÁVIO AUGUSTO- O tempo é muito
pouco pela importância do assunto que temos
para discutir. Mas, já que esse é o tempo, vou
tentar ser bastante objetivo.

A nossa proposta, diante dessa Constituinte,
é a de que alertem todos aqueles que vão formular
a nova Constituição brasileira, para a importância
da área de telecomunicação no Brasil e a área
cínernetográfíce brasileira.

A inversão de todo o processo de concessão
de canais, como acontece, doados apenas por
um poder e não pelo Congresso Nacional, nos
coloca em problemas seríssimos, na medida em

. que o Estado concede à empresa privada a possí-

bilidade de utilização comercial dos canais de rá
dio e televisão, e não exige dessas mesmas em
presas uma responsabilidade social ou cultural
de todo o processo de produção brasileira.

Temos tocla uma legislação inversa porque, na
realidade, a legislação de proteção ao cinema bra
sileiro e às artes no Brasil são feitas através de
Conselhos que têm, apenas, uma função norma
tiva e essa função lhes dá apenas o direito de
resoluções, que não são cumpridas pela produ
ção estrangeira, são submetidas a todo um pro
cesso de exibição do cinema estrangeiro no Brasil
e de uma produção centralizada, hoje em dia,
principalmente, no Rio de Janeiro, na área de
radiodifusão.

A nossa proposta é a de que, dentro da Consti
tuição - dentro do possível, que a matéria escla
reça isso na Constituição brasileira - de exigência
de uma programação brasileira regional, mas não
cumprida como ela vem sendo atualmente, com
programas de auditório, mas que ela seja cum
prida a nívelde teledramaturgia, a nívelda exibição
do cinema brasileiro, a nível da exibição da dança
brasileira, enfim, de todos os segmentos culturais
brasileiros e regionais. Porque nós passamos à
medida em que lutamos contra os enlatados es
trangeiros - nós, do centro Rio e São Paulo 
a ser enlatado para o resto do nosso País, o que
é uma contradição violentíssima de nossa área
de cultura.

Quanto ao cinema brasileiro, ele tem uma lei
de proteção de exibição, uma obrigatoriedade de
exibição, de 34%, apenas, nos 365 dias de exibi
ção por ano. Eu acho que é uma inversão, ao
invés de limitarmos a produção estrangeira de
exibição aqui, que nos acultura e que nos coloca
valores totalmente alienígenas, deveríamos ter
uma proteção maior ao cinema brasileiro. E a
lei de obrigatoriedade, não só não é cumprida,
na sua totalidade, como, também, é desrespeitada
no que tem de mais importante. Quando um fílme
brasileiro faz sucesso, existe dentro da própria
lei a obrigatoriedade de dobra de exibição desse
filme para mais de uma semana. Isso não é respei
tado, ou seja, isso gera um problema crônico,
de dependência da produção cultural brasileira
para o financiamento direto do Estado. Queremos
independer do Estado mas, não nos é permitida
essa independência na medida em que não há
um respeito à exibição, uma proteção à exibição
do cinema brasileiro, não só na sala de espetá
culos como, também, dentro da própria radio
difusão.

Pleiteamos, então, que os Constituintes desta
Subcomissão, dentro do possível, estabeleçam
normas e critérios para que nós não sejamos sub
jugados a uma produção que não é nossa. Não
é uma coisa ótima mas, queremos que pelo me
nos a possibilidade de 50% de mercado exibidor,
para que possamos ter autonomia de produção
e independência do Estado. Porque, hoje em dia,
o Estado brasileiro tem uma dependência crônica
e não tem de onde tirar dinheiro, ou seja, a produ
ção brasileira tende a morrer na sua área mais
importante, que é o cinema brasileiro, e na área
de maior dívulgação popular, que é a televisão
brasileira.

Só mais um outro ponto: é que se consagrasse
na Constituição brasileira o respeito ao direito au
toral e conexo, se reconhecesse nessa Consti
tuição o direito do artista, de sua criação intelec
tual em cada obra. Hoje, somos mais reconhe-

cidos no exterior quase do que praticamente em
algumas regiões do País e não recebemos sequer,
absolutamente um tostão por isso. Não conse
guimos viver de nossa arte. E.o salário médio
do artista e técnico brasileiro, a'll!li no Brasil, hoje
em dia, em,qualquer área de produção, não ultra
passa a 20 mil cruzados. E as empresas, com
o resultado do nosso trabalho, conseguem, hoje
em dia, se expandir à nível de multinacional na
Itália e na França. E, agora, soubemos, também,
que os Estados Unidos estão querendo produzir
aqui, com a mão-de-obra barata - com a explo
ração de todo técnico brasileiro - programa dire
tamente vinculado nas cadeias dos Estados Uni
dos. Isso, para nós, representa coisas muito difí
ceis e não sabemos até que ponto isso pode favo
recer. Se favorece, economicamente, uma neces
sidade imediata do desemprego da área, nos colo
ca, também, um outro problema porque vamos
ter que aprender a falar línguas, não vamos falar
mais o nosso idioma e não vamos mais repre
sentar a nossa cultura. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado Otávio Augusto, embora o tempo
tenha sido exiguo, o depoimento foi muito denso
de informações e nos enriquece a todos.

Queria convidar o jornalista Luiz. Ethevaldo Si
queira para, da mesma forma, depositar a sua
proposta aqui junto à Mesa.

O SR. LUIZ ETEVALDO SIQUEIRA - Gostaria,
em primeiro lugar, de agradecer esta oportuni
dade que esta Subcomissão de Ciência e Tecno
logia e Comunicação nos dá, ainda que por um
tempo sabidamente exigüo, para que a Revista
Nacional de Telemática, a qual represento possa
enviar um documento que sintetiza a nossa visão
e a nossa contribuição especificamente com rela
ção ao setor de telecomunicações.

Gostaria de destacar, o documento que estou
apresentando, apenas os tópicos a que ele se
refere.

Existe uma ilusão muito grande de que os siste
mas de telecomunicações brasileiras é um dos
sistemas mais modernos e eficientes e há uma
frase que circula, entre ironias e até com convic
ções mais ingênuas, de que a única coisa que
restou do milagre brasileiro foi o milagre das tele
comunicações, o que é mais um mito que gostaria
de dissecar para os Senhores.

O Brasilvive,hoje, um dos períodos de conges
tionamento mais dramáticos do serviço de teleco
municações. A demanda do serviço cresceu mui
to além da capacidade do sistema e, segundo
dados e levantamentos feitos recentemente pela
TELEBRÁS,há uma demanda reprimida, portan
to, há uma filainvisível de 9 milhões de "assinantes
não atendidos neste País. Para um País que tem,

. hoje, cerca de 8 milhões de linhas e, somadas
aos seus ramais e extensões, atinge a 13 milhões
de telefones, precisaríamos estar dobrando este
número de linhas. Portanto, não há milagre brasi
leiro, estamos diante de uma escassez tremenda
e é um sistema monopolista, que não atende à
demanda.

Outro problema, é o da queda progressiva das
tarifas e a queda dos investimentos. São duas
coisas intimamente ligadas.

Nos últimos 10 anos, o Govemo Federal se
apropriou dos recursos do Fundo Nacional de,
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Telecomunicações. E, essa utilizaçãodo FNT pa
ra outras fmalidades que não o desenvolvimento
das telecomunicações no Brasil, têm um valor
significativoe segundo o Ministériodas Comuni
cações, o Brasil deixou de investir na sua teleco
municação. O Governo se apropriou do FNT,
num valor de mais de 2 bilhões de dólares, o
que significariam hoje mais de 60 bilhões de cru
zados. Dinheiropago por todos os assinantes que
pagavam suas contas até dezembro de 1984. E
que, esse FNT foisubstituído pelo Imposto Sobre
Serviço de Comunicações - o ISSC- que tam
bém não volta ao setor. O maior imposto de tele
comunicações do mundo vigora neste País. O
Paraguai é o segundo, que cobra 5% sobre o
valor do serviço, o Brasil cobra 28%. O Governo
arrecada, em cada conta telefônica, um adicional
de 28% e devolve menos do que 2%. Então, na
realidade, estamos matando a galinha dos ovos
de ouro, porque os serviços de telecomunicações
deveriam ser autofinanciáveis. Na realidade, eles
não são autofinanciáveis, estão estagnados, estão
muito abaixo da demanda, o Brasil precisaria de
9 milhões de linhas novas, hoje, para atender a
sua demanda o compatibilizar.o Brasilé 36' País
do mundo em densidade telefônica, atrás do Uru
guai, atrás da Colômbia, da Venezuela, da Costa
Rica e, pasmem Senhores, do Suríname, A densi
dade é extremamente baixa, quando se fala em
8"economia do mundo, estamos vendo aqui, que
a qualidade dessa oitava economia do mundo
é dramaticamente ruim. Não estou citando dados
de mortalidade infantil, nem de saúde, nem de
habitação ou de educação, estou falando em tele
comunicações. Pior,talvez,o quadro é dramático.
Então não há o milagre.

Aquestão de investimentos, no Brasil,é dramá
tica. Não é este Govemo, particularmente, este
Governo está tentando, até, fazer um esforço de
recuperação em relação aos investimentos ante
riores. Mas, a política nacional de telecomunica
ções é que está essencialmente equivocada, hoje.
E o maior inimigo do Sistema Nacional de Teleco
municações, estatizado no Brasil,é o próprio Esta
do, que não lhe dá tarifas justas e que desvia
recursos gerados no próprio setor.

No final, o único ponto que não gostaria de
deixar de destacar: é a situação dramática da in
dústria genuinamente nacional, que vive desse
setor, que é, hoje, também, responsável por mais
de 60% do valor da produção. Quem pensa que
o setor de telecomunicações está nas mãos de
multinacionais também está equivocado. Há um
processo de nacionalização que começou à cerca
de 10 a 12 anos, especialmente depois de uma
portaria do Ministro Quant de Oliveira, que é a
Portaria n' 622. O processo de nacionalização
criou uma indústria genuinamente brasileira que,
progressivamente está nacionalizando o capital
das antigas multinacionais. No entanto, a indústria
brasileira, hoje, atravessa período dramático, por
que ficou com os seus preços congelados, com
um critério absolutamente irrealista, de fevereiro
do ano passado até a 15 dias atrás quando, real
mente, obteve valores de reajustes muito abaixo
da inflação.Isso significaque não beneficiao País,
mas apenas destrói aquele pouco de espaço que
tínhamos conquistado. Acho que, em síntese, é
isso que tinha que dizer à Subcomissão e, mais
uma vez, muito obrigado. (Palmas.)

DocaMENTa APRESENTADOPELO
JOR!YALISTA ETHEVALDO SIOOElRA DA
R!YT- REVISTA !"/AClO!YAL DE TELEMÁ
7lCA

CARTA DE SÃO PAULO

Nós, dirigentes setoriais, empresários, profissio
nais e usuários dos serviços públicos de Teleco
munícações, reunidos em São Paulo durante o
Seminário Telecomunicações: O que mudar?
promovido pela RTN- RevistaNacional de Tele
mática nos dias 17 e 18 de março de 1987 
depois de analisar e debater a situação das Tele
comunicações brasileiras, aprovamos finalmente
a seguinte Declaração, a que chamamos Carta
de São Paulo:

1. A qualidade do serviço

Alertamos a Opinião Pública e o Govemo para
o fato de que a queda de investimentos está provo
cando crescente congestionamento no sistema
nacional de telecomunicações do País,bem como
para suas graves conseqüuências na economia
e no dia-a-dia de cada cidadão.

2. Ademanda

O Brasil tem poucos telefones. Sua rede de
telex também é insuficiente. Os dados oficiais
mais recentes mostram que só dispomos de 9
telefones por 100 habitantes, média inferior à da
Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela,México
e mais de uma dezena de países do Terceiro Mun
do. Para atender razoavelmente às necessidades
brasileiras, a densidade de aparelhos disponíveis
deveria alcançar hoje a média de pelo menos
18 telefones por 100 habitantes. Isso significauma
déficit atual de aproximadamente 9 milhões de
telefones.

3. A queda dos investimentos em teleco
municações

Urge que o Govemo aumente sua participação
nos investimentos em telecomunicações. Em pri
meiro lugar, porque quase só o usuário e as em
presas operadoras têm financiado as expansões
do sistema telefônico brasileiro. Embora o setor
de serviços de telecomunicações seja 97% estatal,
a participação do Governo para modernizá-lo tem
sido inexpressiva.

Pior do que isso. Nos últimos 10 anos, além
da queda global dos investimentos, o Governo
Federal passou a apropriar-se de recursos subs
tanciais gerados no setor de Telecomunicações,
como foi, por exemplo, o caso do antigo FNT
(Fundo Nacional de Telecomunicações) e, mais
recentemente, do ISSC (Imposto Sobre Serviços
de Comunicações). Para avaliar essa evasão de
recursos de investimentos setoriais, basta lembrar
que o valor do FNT recolhido ao Tesouro Nacio
nal e não reinvestido nas Telecomunicações ele
vou-se ao equivalente a US$ 2 bilhões.

4. Tarifas avOtadas e defasadas

À perda de recursos de investimentos se soma
o aviltamento das tarifas. O Brasil pratica hoje
as tarifas mais baixas do mundo na área de teleco
municações. Um cafezinho vale mais do que 30
minutos de conversação telefônica local ou 10
fichas de orelhão. No período 1978-1986, o va
lor médio das tarifas locais e interurbanas caiu
para um terço de seu valor real. Na prática, isso

significa que um assinante paga hoje menos de
Cz$ 34,00 por serviços que custavam Cz$ 100,00
há nove anos.

Sobre as tarifas de telecomunicações incide
ainda o ISSC (Imposto Sobre Serviços de Comu
nicações) criado em fins de 1984 para substituir
o antigo FNT (Fundo Nacional de Telecomuni
cações). Com o novo imposto, ocorre outra distor
ção. O procedimento governamental configura
nesse caso mais uma ação lesíva às Telecomuni
cações. Mesmo sendo o ISSC o maior imposto
sobre serviços de Telecomunicações do mundo
(28%), quase nada dele retoma ao setor que lhe
dá origem.

5. Autofinanclamento, sobrecarga nos om
bros do novo allllinante

Cada novo assinante de serviço telefônico no
Brasil continua sendo obrigado a participar fínan
ceiramente dos investimentos de expansão e de
melhoria dos serviços, pagando parcela que varia
de 20 a 40 mil cruzados - conforme a região
do País ou a categoria do telefone - segundo
as condições do Plano de Expansão. Essa partici
pação financeira é conhecida tradicionalmente
com o nome de autofinanciamento.

Embora injusto - por onerar exclusivamente
os novos assinantes - o autofinanciamento tem
sido utilizadopelas empresas do Sistema Telebrás
como única saída para financiar as expansões,
por não lhe restar alternativa.

6. Para a indúsbia não há planejamento de
encomendas

Num quadro desses, nem o Ministério das Co
municações nem a Telebrás têm podido elaborar
um planejamento industrialconfiávele duradouro
que reduza os picos e vales representados pelas
variações extremas de demanda e de ociosidade
sobre a indústria de equipamentos, produtos, ma
teriais e serviços de Telecomunicações. Assim,
independentemente do desempenho geral da
economia, a indústria nacional de Telecomuni
cações tem sido levada a dificuldades extremas,
com a desmobilização de seu parque fabril e de
seus quadros humanos, em conseqüência da falta
quase absoluta de planejamento sério.

Sem planejamento, não poderá haver melhoria
apreciável de produtividade, nem ganhos de esca
la, nem avanço tecnológico, nem boas perspec
tivas de exportação. Em todo o mundo, o desen
volvimento das Telecomunicações depende des
se planejamento, de médio e longo prazos, pois
os investimentos exigem longo tempo de matu
ração.

7. As Telecomunicações perdem seus me
lhores proflllllionais

Os baixos salários vigentes há muitos anos nas
empresas do Sistema Telebrás estão provocando
o êxodo de seus melhores profissionais.Com isso,
comprometem-se a qualidade e a confiabilidade
dos serviços, a pesquisa e o desenvolvimento,
a produtividade e o atendimento básico da de
manda. Até o momento, não há como substituir
especialistas, tanto nas áreas de operação como
de desenvolvimento, muitos deles formados e
aperfeiçoados ao longo de quase duas décadas,
com grande esforço das empresas operadoras
como da indústria.
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8. lO que mudar?
Díente desse quadro, o Brasil precisa repensar

o modelo de suas Telecomunicações, rever pro
cedimentos restritivosque o próprio Governo tem
ímposto ao setor, reavaliar sua importância vital
para o desempenho geral da Economia, para a
modernização de sua infra-estrutura, em particu
lar para as futuras redes teleinformatizadas, de
cuja segurança dependerá a informática brasileira
nos próximos anos.

Propomos, assim, em síntese, os sete pontos
seguintes:

a) O Governo precisa mudar seu procedimen
to e sua atitude a respeito da importância das
Telecomunicações no processo de desenvolvi
menío, elaborando um programa realista e cora
joso, visando expandir as Telecomunicações bra
síleíras, superar o congestionamento atual e resta
belecer o equilíbrio entre a oferta e a demanda
de serviços e linhas telefônicas.

b) O Governo precisa rever sua política de tari
fas, assegurando às empresas operadoras os re
cursos de que necessitam para investir no setor.
Só com tarifas justas, as Telecomunicações pode
rão retomar seu desenvolvimento e atender às
necessidades do País.

c) O Governo deve extinguir o ISSC (Imposto
Sobre Serviços de Comunicações), incorporan
do-o à tarifa, como parcela de expansão e melho
ramento do serviço.

d) O Governo deve rever a política do autofi
nanciamento, de modo a compatibilizá-Ia com
a atual deficiência de recursos, mas visando à
sua redução progressiva, até à sua extinção, no
futuro, quando a demanda estiver plenamente
atendida.

e) O Governo precisa mudar as suas diretrizes
de Plimejamento para o setor, de modo a permitir
que este forneça às indústrias os dados que lhe
permitam plânejamento confiável,de médio e lon
go prazo, para sua produção.

f) O Governo precisa rever os planos de cargos
e salários das Empresas do Sistema Telebrás,
de modo a preservar o esforço de formação e
reciclagem de especialistas e de recursos huma
nos ele alto nível, particularmente nas áreas de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico.

g) Dessa forma, o modelo brasileiro de Tele
comunicações precisa ser repensado, para que
possa abrir novas perspectivas para o desenvol
vimento do setor, aproveitando ao máximo a po
tencialidade da iniciativaprivada, adequando-a à
situação atual do Sistema Nacional de Telecomu
nicaçôes, dentro da realidade política e econô
mica e Tecnológica do Brasil de hoje.

São'Paulo, 18 de março de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecendo ao Dr. LuizEtevaldo Siqueira, infor
mames que vamos fazer a sua proposta chegar
às mãos da Relatora e de cada membro integrante
da nossa Subcomissão.

Vamos passar, ime<liatamente, ao nosso próxi
mo conferencista, representante da Sucesu- So
ciedade dos Usuários de Computadores e Equipa
mentos Subsi<liários.É um segmento dos mais
importantes e mais representativos que nós não
poderíamos deixar de ouvir nesta Subcomissão.
Agradecemos a aquiescência por parte da Sucesu
em aqui comparecer. Vai nos brilhar com um
depoimento o Dr. Josué Souto.

O SR. JOSUÉ SOUTO - Muito obrigado,
agradeço o convite da Subcomissão e dentro da
tecnologia das comunicações transmito votos de
boa sorte da comunidade de informática à Mesa
que <Iirige os trabalhos e a todos os Constituintes
que compõem esta Comissão. E, gostaria de fazer
um esclarecimento antes: é que elaboramos um
documento específico para esta Subcomissão,
um documento que lerei, em parte porque o tem
po não permite a leitura completa do mesmo
mas, também, elaboramos um outro relativo à
situação dos direitos e garantias individuais e que
foi encaminhado à Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais e que, felizmente, chega a
um acordo ao que outros companheiros nossos,
aqui, presentes, defenderam com relação à priva
cidade do cidadão.

Esse documento da Sucesu-Nacional tem 5
itens. Vou pular o primeiro e o segundo e entrar
díretarnente no terceiro item. Garanto aos Srs,
Constituintes que, ainda hoje, receberão esse do
cumento na íntegra na medida em que nós temos
cópias para todos os Constituintes desta Subco
missão.

Então, a Sucesu-Nacional, como representante
da maior e mais antiga comunidade de usuários
- temos 22 anos de existência, propugnamos
por uma política nacional de informática há mais
de 10 anos - leva à consideração desta Subco
missão alguns princípios gerais que servirão de
balizamento e de uma adequada orientação aos
Srs. Constituintes, sobre tão importante tema. São
esses princípios gerais:

• A Sucesu-Nacional coerente com sua
tarefa de propugnar por uma política nacio
nal de informática considera fundamental
não só a existência dessa política mas tam
bém o seu constante aperfeiçoamento, le
vando em conta os desdobramentos que es
tão ocorrendo nos diversos segmentos da
Sociedade Brasileira, nos aspectos sócio-po
líticos e culturais.

• Considera a Sucesu-Nacional que a Polí
tica Nacional de Informática vigente no Brasil
deve ser aplicada dentro dos seguintes prin
cípios:

- Valorização do homem, respeitando os
<Iireitos já consagrados universalmente, dos
individuos e das organizações; dentre os
quais se destaca a privacidade.

- Processo decisório aberto na sua insti
tucionalização e na sua operacionalização.

- À iniciativa privada cabe a atuação nos
setores produtivos da informática, devendo
o Estado atuar unicamente onde a mesma
não tiver condições ou ,não se interessar.

- Consciência de que a informática é um
instrumento e não um fim em si mesma.

• A Sucesu-Nacional considera também
que na aplicação da atual Lei de Informática,
sejam levadas em conta:

-Avaliação constante das implicações
sociais decorrentes da díssemínaçâo do uso
da informática, em especial, do desemprego.

-A utilização prioritária de incentivos em
lugar de restrições.

- Os incentivos, subsídios e restrições
com o objetivo de fomento às atividades da
informática devem ser sempre considerados
como transitórios e declinantes em seus be
nefícios.

-As regras e normas devem ser estabe
lecidas a nivel de País, e não a nível de em
presas.

• A Sucesu-Nacional entende também
que em termos de prestação de serviços de
informática, a participação do Estado deve
ser única e exclusivamente de caráter suple
tivo e somente quando a iniciativa privada
não possuir condições nem interesse em
atuar.

• A Nação deve conquistar sua capaci
dade de autodeterminação e não necessa
riamente a quase impossível autonomia na
produção de bens e serviços de informática.
Aprioridade deve ser sempre o fortalecimen
to do poder nacional, acima de discussões
sobre a origem da tecnologia, resguardadas
evidentemente as condições que preservem
a capacidade de autodeterminação da Na
ção.

A Nação deve conquistar, segundo a Sucesu
Nacional, sua capacidade de autodeterminação
e não necessariamente a quase impossivel auto
nomia na produção de bens e serviços de infor
mática. A prioridade deve ser sempre o fortaleci
mento do Poder Nacional, acima de discussões
sobre a origem da tecnologia, resguardadas, evi
dentemente, as condições que preservem a capa
cidade de autodeterminação da Nação. Deve se
procurar, de forma contínua, o equilíbrio entre
ganhos de produtividade versus automação, de
modo a manter os níveis e melhorar a qualidade
do emprego. A Sucesu-Nacional considera que,
no âmbito global da informática ou no processo
de informatização da sociedade, o Estado deve
ocupar um papel moderador e coordenador das
forças em jogo, atuando através dos Poderes Exe
cutivo,LegislativoeJudiciário. Considera também
indispensável a sustentação da expansão no setor
de informática, sempre dentro do princípio de
que não é apenas o desenvolvimento da indústria
de hardware ou de software, mas também e,
principalmente, que seja dada prioridade ao usuá
rio, ao qual deve ser garantido o acesso à tecno
logia atualizada, de boa qualidade e de preçojusto.

Em resumo, significa que não podemos só fa
bricar computador e ter acesso ao software, pre
cisamos que a sociedade brasileira como um todo
saiba utilizarbem os instrumentos que a ela foram
destinados pela informática.

ASucesu Nacional considera como tarefa prio
ritária o fortalecimento da infra-estrutura básica
do Pais, enten<lidatal infra-estrutura como o ensi
no, pesquisa básica e aplicada, desenvolvimento
de novas tecnologias, desenvolvimento das tele
comunicações e do efetivo suporte legal finan
ceiro e comercial.

Dentro deste processo de implantação de infra
estrutura básica, é importante a participação não
só do Estado, mas também da iniciativaprivada,
a qual dever ser conscientizada e estimulada a
proceder de forma eficiente na alocação de recur
sos no campo da pesquisa tecnológica.

Entende também a Sociedade dos Usuários
de Computação e Equipamentos Subsidiários 
Sucesu, que não devem ser impostas restrições
às criações tecnológicas de informática, mas, sim,
discutida a sua adequação com os objetivos maio
res da Nação brasileira, que exista também, da
parte do setor governamental, uma política per
manente de estimulo ao desenvolvimento cientí-
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fico e tecnológico do País, mediante processos
de agilização compatíveis com a tecnologia da
informática. Compreende essa Sociedade que
uma política nacional de informática deve conter
objetivos de desconcentração econômica, fortale
cendo os pólos regionais, contemplar a formação
de recursos humanos no campo da informática
em todo o País e fortalecer instituições científicas
específicas, sem o que é impossível o desenvol
vimento tecnológico nacional.

A Sucesu é consciente das dificuldades de im
plantação da indústria nacional, mas entende
também que os usuários não devem arcar com
diferenças de custo praticadas atualmente sem
a indispensável contrapartida da diminuição da
defasagem tecnológica, devendo ser estabeleci
dos limitesviáveisde sobrepreços para os equipa
mentos de fabricação nacional, amplamente di
vulgados aos usuários. Entende também que a
reserva de mercado ora existente no País, através
da Lei 7.232, de 29 de outubro de 1984, seja
cumprida com responsabilidade pelos fabricantes
de equipamentos computacionais e seus perifé
ricos. Assim, a reserva de mercado deve ser um
instrumento transitõrio que leveem conta um per
manente aperfeiçoamento tecnológico e que não
seja limitativodo próprio desenvolvimento da in
formática, com graves prejuízos à Nação.

Considera, portanto, essa Sociedade, que muito
além de uma simples reserva de mercado deve
existiruma contrapartida do Governo e dos fabri
cantes, visando a criação de fontes de recursos
específicos com o objetivo de formação e recicla
gem de recursos humanos na quantidade e quali
dade necessária ao eficaz processo de informa
tização da sociedade; realização de uma política
competente de pesquisa e desenvolvimento nas
universidades e nos centros de institutos de estu
dos, pesquisas e incentivoa intercãmbio científico
com outros países.

A Sucesu Nacional é favorável à formação de
joint-ventures entre empresas brasileiras e es
trangeiras, com a prevalência do capital nacional
e que traga para o nosso País, a curto prazo e
a baixo custo, tecnologias avançadas, reduzindo
assim o débito existente ente a nossa tecnologia
informacional e existente entre os países mais
avançados.

A Sucesu Nacional entende que uma Consti
tuição modema deve ser objetiva, concisa e clara.
Assim, tem certeza essa sociedade que é na lei
ordinária onde devem figurar as questões de polí
tica e desenvolvimento científico-tecnológico.
Considera que na nova Constituição brasileira de
ve ser tratada uma garantia do desenvolvimento
científico e tecnológico do País, o acesso à novas
tecnologias sem restrições e em beneficio de toda
a sociedade brasileira. O dispositivo citado, por
maís abrangente que seja, define de forma crista
lina, a obrigação do Estado em incentivar a pes
quisa e o uso de novas tecnologias, as quais deve
rão ter seus espaços delineados em lei ordinária.

ASucesu conclui, que só um autêntico e verda
deiro desenvolvimento científíco e tecnológico
permitirá ao nosso Pais romper as amarras em
prol da melhoria da qualidade de vida do nosso
povo.

Como entidade representativa da livreiniciativa,
porque 85% das nossas associadas têm essa orí
gem, a Sucesu Nacional acredita no direito e na
liberdade de produzir, bem como no direito que

tem o cidadão a ter acesso ao que existe de maís
modemo em termos de tecnologia informacional.

O fracasso das políticas intervencionistas do
Estado no domínio econômico indicam que é
a livre iniciativa o único caminho capaz de con
duzir essa grande Naçã.oao seu verdadeiro lugar
de destaque na comunidade intemacional. E co
mo Sociedade de Usuários, a',Sucesu entende
que a aplicação do conceito de reserva de mer
cado em nosso País deve ser calcado em princí
pios de transitoriedade do declínio do beneficio,
a partir de uma correta avaliação do tempo de
maturação desses projetos e das demais variáveis
pertinentes. E mais ainda, entende a reserva de
mercado como uma forma de condução política
transitória que só se justifica se beneficiar o Pais
e não grupos de empresas.

E, finalmente a Sucesu Nacional considera que
a informática é apenas um meio e assim deve'
ser usada, como instrumento de formação do
homem, que se toma efetivo a partir do respeito
dos direitos do cidadão e a cada organização.
Esperamos todos nós, dessa sociedade, que a
informática nunca seja usada em atos que amea
çern efetiva e potencialmente, direta ou indireta
mente nos direitos do homem, consagrados de
forma universal, dentre os quais se destacam a
privacidade, a liberdade de escolha e o direito
de produzir. Garantindo essas e outras liberdades,
a democracia estará consolidada nesta grande
Nação. Muitoobrigado. (Palmas.)

OS usUÁRIos DAINFORMÀTICA
E A ASSEMBLÉIA NACIONAL

CONSTITUINTE
Documento básico apresentado pela

Sucesu Nacional à Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação no Con
gresso Nacional em 6 de maio de 1987.

1. Introdução:
A Sucesu Nacional- Sociedade dos Usuários

de Computadores e Equipamentos Subsidiários,
é uma sociedade civil composta de 17 Sucesu's
Regionais com aproximadamente 3.500 empre
sas públicas e privadas compondo o seu quadro
associativo.

A distribuição geográfica da Sucesu Nacional
alcança todas as regiões brasileiras do Norte ao
Sul e atualmente esta sociedade está presente
nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Cea
rá, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Ja
neiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Goías,Brasília (DF), Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Com 22 anos de existência, esta sociedade é
a maior, mais antiga e tradicional entidade de
informática do Pais e representa os interesses do
mais importante segmento da sociedade brasi
leira no processo de infor.matização: os usuários.

Em termos políticos, a Sucesu Nacional foi a
entidade de vanguarda na reinvidicação por uma
política nacional de informática capaz de direcio
nar este setor fundamental para o desenvolvimen
to econômico e social do Brasil. Com assento,
voz e voto no Conselho Nacional de Informática
e Automação - Conin, colegiado máximo da po
lítica brasileira para o setor, a Sucesu Nacional
faz também parte de várias entidades internacio
nais de informática, entre as quais a FLAJ-fe
deração Latino-Americanade Informática da qual
é fundadora e participante inclusive de sua dire
toria.

Adefesa do usuário, vista pela Sucesu Nacional
não se limita apenas a interesses do setor, mas
avança para os interesses maiores da sociedade
brasileira em termos tecnológicos, econômicos,
políticos e sociais, Para manter de forma perma
nente este debate, a Sucesu Nacional através de
suas regionais vem realizando, anualmente, deze
nas de eventos, em todo o território nacional, des
de cursos, seminários, simpósios até o internacio
nalmente conhecido Congresso Nacional e Feira
Internacional de Informática, evento que tem trazi
do para discussão temas da maior importância
para a compreensão tecnológica, política e social
dos impactos dessa revolucionária e avançada
tecnologia.

Diante deste cenário ativocomo sociedade civil,
a Sucesu Nacional vem à essa Assembléia Nacio
nal Constituinte, exercendo o seu direito de cida
dania, procurando indicar aos Senhores Consti
tuintes dessa Subcomissão da Ciência e Tecno
logia e da Comunicação um elenco de sugestões
da maior relevância para garantir à sociedade bra
sileirade hoje e do finaldo Século XX, uma Consti
tuição compativel com a era pós-industrial já ini
ciada noJ países mais avançados do hemisfério
ocidental.

E antes de passar à proposição propriamente
dita faz a Sucesu Nacional uma breve análise so
bre a importância tecnológica do setor de compu
tação para o nosso pais.

2. BrasU:a questão Científica e Tecnológica

Sem dúvida o Brasil é um país que ainda não
valorizou de fato a importância da Ciência e Tec
nologia. A crítica feita aqui não se dirige a pessoas
ou grupos de pessoas. Ela é dirigida a todos nós
sociedade civil e govemo. Avanços recentes foram
realizados com a criação do Ministérioda Ciência.
e Tecnologia e os primeiros passos, muito tímidos
ainda, para criar de fato-no país uma mentalidade
social distribuída em flue a pesquisa científica e
tecnológica seja vista como um investimento,
nunca como umgasto público ou privado. É pre
ciso que a Ciência e Tecnologia sejam visuali
sadas como um importante vetorde todo o com
plexo social que cada vez mais evolui dentro do
próprio processo de expansão do capital a nível
de todo o país,

Assim, a questão tecnológica brasileira é extre
mamente complexa, na medida em que é com
plexa a própria sociedade deste país, poucos são
os recursos humanos e financeiros e a própria
cultura nacional não colocou, até hoje, esta ques
tão como fundamental na formulãção das políti
cas públicas deste país.

Todas as correntes políticas e sociais do Brasil
precisam se conscientizar de que a ciência e a
tecnologia são peças fundamentais do presente
e do futuro da Nação.

Acritica que se fazao processo de coordenação
da política tecnológica brasileira é de que ele tem
sido extremamente tímido na alocação de recur
sos financeiros aos centros de pesquisas do País,
seja nas universidades brasileiras seja nos centros
autônomos geradores de novas tecnologias. O
discurso está longe da ação em termos de política
tecnológica no Brasil.

Para fazerfrente a esta problemática será funda
mental para o País a adoção de um efetivomodelo
de desenvolvimento científico e tecnológico que
induza a criação dos espaços tecnológicos nacio
nais e absorva também de forma competente as
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ÍIlO\'8Ções e os ganhos.da tecnologia gerada no
exterior.

Ellisteno País,hoje, uma discussão sobre como
o Brasil poderá captar tecnologia extema sem
trazer as "caixas pretas" e sem prejudicar a alivi
dadecientíficae tecnológica intema. Esta discus
são vem se tomando ideológica e de certa forma
criando dois espaços entre os que defendem uma
tecnologia nacional e os que defendem o aporte
de tecnoloqía estrangeira. Mas, na visão do usuá
riobrasileiro de informática a questão tecnológica
é de maior importância neste tipo de discussão.

De fato, existeuma troca de tecnologia em todo
o mundo. A UniãoSoviética e a RepúblicaPopular
da Chinaestão cooperando com países ocidentais
no campo cientifico e tecnológico, ressalvando
'apenas tecnologias secretas de uso militar.

Para fazer parte do contexto intemacional de
troca tecnológica, o Brasil precisa desenvolver
seus pacotes recnológicos, ou seja, a questão tec
nológica é uma via de mão-dupla onde se trocam
tecnologia ou se compram com ressalvas que
garantam ou não o acesso às fontes de origem
da própria tecnologiâ negociada. Em resumo, o
que a Sucesu-Nacional defende para o País é
urna política em duas vertentes;
. 1} -esfors;o concentrado na alocação de recur

sos financeiros e preparação de recursos para
o desenvolvimento local de tecnologias nacionais.

2} flexibilidade imediata para absorção do que
existe de mais avançado em termos de tecnolo
gias geradas fora do País, buscando sempre ter
lICe~iSO às condições de desenvoMmento dessa
tecnologia.

Essas vertentes são essencialmente genéricas
e abrigam não só a área de informática propria
mente dita, mas também todo o espectro brasi
leiro do setor.

Construir uma nação modema é o objetivo de
qualquer govemo que tenha pelo menos a inten
ção de govemar bem. Masé preciso que.na oca
sião de construir uma nação modema a nível de
Brasilé necessário que se leve em conta aspectos
poUticos, econômicos e sociais que influenciam
toda a gama de formações sócio-culturais do país.

Desta forma e seguindo esta linha de raciocínio
é que a defesa do desenvolvimento científico e
tecnológico brasileiroa nívelinterno deve ter uma
visão pluralista e desconcentradora.

Visão pluralista é aquela em que caberá não
apenas ao Estado o esforço concentrado do de
senvolvimento científico e tecnológico do país,
mas também a empresa privada nacional.

Como visão desconcentradora, nós podemos
definir como sendo aquela que deve levar em
conta um esforço de desenvolvimento científico
que não fique centrado apenas nas áreas mais
desenvolvidas do país, sendo no caso direcionada
para todas as regiões do país, mediante critérios
técnicos e financeiros a serem definidos em leis
ordinárias específicas.

Em termos estratégicos, a Sucesu-Nacional en
rende que o desenvolvimento tecnológico do Bra
sil não pode ficarrestrito apenas ao que se desen
volve: dentro de nossas fronteiras geográficas.

O povo brasileiro tem o direito de ter acesso
ao que existe de mais moderno em termos de
tecnologia existente no mundo.

A 'Sucesu-Nacional está consciente das limita
ções que existem para a formulação de uma carta
constitucional complexa como a nossa que deve

refletiras aspirações de uma sociedade também
com~exacomoabmsileira.

Mas entende também esta sociedade que não
cabe na Constituição do nosso País legislação
casuística capaz de imobilizara sociedade e tomar
não-efetivo o próprio dispositivo constitucional.

3. PotiticaTecnoI6gk:a no BruiI: o que pen
sa a 8ucesu NKIonaI

A Sucesu Nacional como representante da
maior e mais importanre comunidade represen
tada pelos usuários traz à consideração dessa
Subcomíssão da Ciência e Tecnologia e da Co
municação alguns princípios gerais capazes de
servirem de balizamento a uma adequada orienta
ção aos Senhores Constituintes sobre tão impor
tante matéria. São elas:

A Sucesu Nacional é consciente das dificulda
des de implantação de uma indústria nacional,
mas entende também que, os usuários não de
vem arcar com os diferenciais de custo atual
mente praticados, sem a indispensável contra
partida da diminuição da defasagem tecnológica,
devendo ser estabelecido limites viáveisde sobre
preços para os equipamentos de fabricação na
cional, divulgados aos usuários.

A Sucesu Nacional entende também que, a re
serva de mercado ora existente no País através
da Lei rr 7.232, de 29 de outubro de 1984 seja
cumprida com responsabilidade pelos fabricantes
de equipamentos computacionais e seus perifé
ricos.

Assim, a reserva de mercado deve ser um ins
trumento transitório que leve em conta um per
manente aperfeiçoamento tecnológico e que não
seja limitativo do próprio desenvoMmento da in
formática com graves prejuízos para a Nação.

Considera, portanto, esta sociedade que muito
além de uma simples reserva de mercado, deve
existiruma contrapartida do governo e dos fabri
cantes, visando a criação de fontes de recursos
específicos com o objetivo de:

Formação e reciclagem de recursos humanos
na quantidade e qualidade necessárias a um eficaz
processo de informatização da sociedade.

Realizaçãode uma política competente de pes
quisa e desenvolvimento nas Universidades e nos
Centros e Institutos de Estudos e Pesquisas.

Incentivo ao intercâmbio científicocom outros
Países.

A Sucesu Nacional é favorável a formação de
joint-ventures entre empresas brasileiras e es
trangeiras com prevalência do capital nacional
e que traga para o nosso País, a curto prazo e
a baixo custo, tecnologias avançadas, reduzindo
assim o "QAP" existente entre a nossa tecnologia
informacional e a existente em outros Países mais
avançados.

4. Constituição e Tecnologia: a proposição
da Sucesu Nacional

A Sucesu Nacional entende que uma Consti
tuição modema deve ser objetiva,concisa e clara.
Assim, rem certeza esta sociedade que é na lei
ordinária onde devem figurar as questões de polí
tica do desenvolvimento científico e tecnológico.

Mas consideramos, nós da Sucesu Nacional
que, a nova Constituição brasileiradeve tratar das
garantias do desenvolvimento científicoe tecnoló
gico do País.

Assim é que, apresenta a essa Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação a
seguinre proposta de dispositivo constitucional.

Inclua-se onde couber:
1. O Estado deve garantir o desenvolvimento

científicoe tecnológico do País, o acesso a novas
tecnologias sem restrições e em beneficio de toda
a sociedade brasileira.

O dispositivo acima citado, por mais abran
gente que seja, define de forma cristalinaa obriga
ção do Estado em incentivar a pesquisa e o uso
de novas tecnologias as quais deverão ter seus
espaços delineados por lei ordinária.

5. Conclusão:

A Sucesu Nacional finalmente conclui que só
um autêntico e verdadeiro desenvoMmento cien
tífico e tecnológico permitirá ao nosso País rom
per as amarras que entravam a melhoria da quali
dade de vida do nosso povo.

Como entidade representativa da livreiniciativa,
porque 85% das nossas associadas têm essa ori
gem, a Sucesu Nacional acredita no direito e na
liberdade de produzir bem como no direito que
tem o cidadão a ter acesso ao que existe de mais
modemo em termos de tecnologia informacional.

O fracasso das políticas intervencionistas do
Estado do domínio econômico, indicam que é
a livre iniciativa o único caminho capaz de con
duzir esta grande Nação ao seu verdadeiro lugar
de destaque na comunidade intemacional.

E como sociedade de usuários, a Sucesu Na
cional entende que a aplicação do conceito de
reserva de mercado em nosso País, deve ser cal
cado nos princípios de transitoriedade e de declí
nio de beneficio, a partir de uma correta avaliação
do tempo de maturação dos projetos e demais
variáveispertinentes.

E, mais ainda, entende a reserva de mercado
como uma forma de condução política transitória
que só se justifica se beneficiar o País e não um
grupo de empresas.

E finalmente a Sucesu Nacional considera que
a informática é apenas um meio e assim deve
ser usada como instrumento de promoção do
homem, que se toma efetivo a partir do respeito
aos direitos de cada individuo e de cada orga
nização.

E esperamos todos nós, desta sociedade civil,
que a informática nunca seja usada em atos que
ameacem efetivae potencialmente, direta ou indi
retamente, os direitos do homem consagrados
de forma universal, dentre os quais se destacam
a privacidade, a liberdade de escolha e o direito
de produzir.

Garantindo essas e outras liberdades a demo
cracia estará consolidada nesta grande Nação.

Brasília,6 de maio de 1987. - JOlIué Souto
MaIor Musaalém, Presidente da Sucesu-Nacío
nal.

Relação dos Presidentes das SUCESU Regio
nais:
SUCESU-ft\ARANHÃO:

Raimundo Alvesda Silva Costa
SUCESU-AMAZONAS:

Eudo Pinto da Silva
SUCESU-CEARA:

Cleto Prata Crisóstomo
SUCESU-MATO GROSSO DO SUL:

Carlos Alberto da Silva
SUCESU-RIO DE JANEIRO:

Héliode Azevedo
SUCESU-SÃO PAULO:

Wilson Lazzarini
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SUCESU-ESPlRrro SANTO:
Reinaldo Pereira Brotto

SUCESU-R/O GRANDE DO SUL:
Léo Aloisio Camargo Kieling

SUCESU-BAHIA:
Sylviode Carvalho e Silva Mattos

SUCESU-SANTA CATARINA:
Mário Karsten

SUCESU-MINAS GERAIS:
Luciano de Farias

SUCES<.I-PERNAMBUCO:
Josu~ Souto Maior Mussalém

SUCESU-GOIÁS:
Djalma Melgaço Lima

SUCESU-PARÁ;
Rubens Donati Jorge

SUCES<.I-MATO GROSSO:
Gilberto Gerfi

SUCESU-PARANÁ:
Afonso Celso Koheler de Camargo

SUCES<.I-DISTRrfO FEDERAL:
Ricardo José Cióglia

SUCESU-NAOONAL:
Petronilo Santa Cruz de OliveiraFilho (Secretá

rio-Executivo)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecemos ao Dr.Josué Souto a maneira com
que colocou a proposta da SUCESU, e abrimos
imediatamente os debates.

Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Al
berto de Oliveira Caó.

O SR.CONSTITUINTE CARLOS ALBERTODE
OLIVEIRA CAÓ - Sr. Presidente, sem dúvida,
o depoimento, a intervenção do Dr. Josué Souto
é altamente esclarecedora, creio, para o conjunto
dos Constituintes e de um modo especial para
mim. Em seus traços essenciais, essa exposição
coincinde com outras informações e outras fíxa
ções de posições que ouvimos no decorrer das
audiências públicas. Gostaria apenas de qualificar
dois ou três pontos, que não ficaram extrema
mente claros na exposição do Dr, Josué Souto.
Disse o ilustre conferencista, por duas ou três
vezes, que a reserva de mercado deve ser um
instrumento transitório. De acordo com a legisla
ção que instituiu a Política Nacional de informá
tica, a reserva de mercado já é considerada e
qualificada como mecanismo transitório. Então,
o que gostaria de perguntar ao ilustre conferen
cista se quando S. S' se refere à transitoriedade
da reserva de mercado está tentando implicita
mente colocar que esse prazo de 8 anos é longo
e deve ser reduzido, ou se concorda exatamente
com esse prazo de 8 anos?

A segunda questão, é que em determinado tre
cho da sua brilhante intervenção o ilustre confe
rencista acena com a possibUidade e a neces
sidade de constituição de joInt-venture. Temos
uma experiência em nosso País de que a joint
venture, em muitos e muitos casos, camufla a
predominância do capital multinacional, do capi
tal transnacional. Então, a minha pergunta é se
nas condições atuais não haveria um certo anta
gonismo entre reserva de mercado no setor de
informática, tal como está sendo conduzido, e
a constituição de joint-venture, mesmo que a
justifICaçãoseja a absorção a um padrão de tecno
logia mais sofisticado e mais refinado? O SR.
PRESIDENTE(Aroldede Oliveira)- Com a pala
vra o Dr. Josué Souto.

O SR.JOSUÉ SOUTO -Agradeço a interven
ção do nobre Constituinte. Respondendo a pri
meira indagação de S. Ex", diria que o ideal é
que o Brasilnão precisasseda reserva de mercado
para ter uma indústria de informática competente,
até porque vamos precisar mais adiante de com
petênica para disputar o mercado internacional.
Evidentemente, a reserva de mercado tinha um
prazo de oito anos - agora ela só tem 5 e alguma
coisa - oito anos a partir de 84, e a preocupação
da SUCESQ é que essa transitoriedade seja impli
citamente entendida e que essa reserva de mer
cado não deve ser prorrogada. Aqui no Brasil se
tem o costume da prorrogação, até já se espera
pela prorrogação do imposto de renda. Isso acon
teceu agora, recentemente. Apesar de se ter, dito
que não se prorrogaria, ele foi prorrogado. E im
portante que a indústria nacional e o Governo
brasileiro se conscientizem de que é na ciência,
na tecnologia, na pesquisa, no incentivo da identi
ficação, inclusive de que a tecnologia é investi
mento nunca gasto, e incentive a indústria nacio
nal para que ela possa produzir o que há de me
lhor em termos de tecnologia. E como V. Ex'
sabe, o desenvoMmento tecnológico em compu
tação írnplíca, não só, na melhoria qualítativa do
equipamento, mas também na redução do preço,
e para nôs, usuários, interessa substancialmente
um bom equipamento e um preço reduzido. Acei
to a reserva de mercado, a SUCESU Nacional
aceita a reserva de mercado, até porque é uma
lei que existe no País, apenas achamos que ela
deve ter uma interpretação mais flexível, não a
interpretaçãoque permita que a indústria nacional
vá à falência, de maneira alguma, mas a interpre
tação que permita que algumas indústrias brasi
leiras, que não vou citar aqui, para não fazerpropa
ganda, que têm procurado, inclusive, se associar
com indústrias estrangeiras - não precisam ser
norte-americanas, podem ser japonesas também,
podem ser francesas-, para ter uma certa tecno
logia mais avançada, sem encontrar dificuldades
nessa sua decisão.

Apalavrajolnt-venture talvezseja até um pou
co inadequada, porque Joint-venture significa
mais associação de capital, mas é uma forma
de associação capaz de trazer, evidentemente ga
rantidos os interesses do País, uma melhor per
fonnance tecnológica para todos n6s. É impor
tante que ganhemos tempo na pesquisa tecnoló
gica. A tecnologia não tem fronteiras, não tem
ideologia. A China Popular e a União Soviética
estão fazendo associação tecnológica com outros
países, evidentemente, garantindo a ressalva das
coisas ligadas a assuntos militares, isso, inclusive,
está dentro do documento aqui, na parte explica
tiva, anterior.

Espero ter atendido a sua solicitação.

O SR. PRESIDENTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Com a palavra a nobre Constituinte Cristina
Tavares.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- A minha pergunta vai também um pouco na
direção do Constituinte Carlos Alberto Caó. ASU
CESU,que outrorajá defendeu o distrito de expor
tação, hoje nos surpreende com a defesa de joint
venlure, e o argumento é que há bons equipa
mentos e bons preços. É um argumento absoluta
mente válido. E verdade que nós temos aqui no
Brasil reserva de mercado para empresas multina-

cionais e não temos nem bons carros e nem bons
preços para os automóveis. Eu Iheyergunto, em
que país, em matéria de tecnologia de ponta, em
que país a joint-venture trouxe conhecimento
tecnológico - não é uso de tecnologia - para
que a SUCEStl possa justificar essa defesa?

O SR.JOSUÉ SOUTO - Minha prezada Cons
tituinte Cristina Tavares, conterrânea e amiga, em
primeiro lugar cabe um esclarecimento. V. Ex'
falou aqui que a SUCESUjá defendeu a instalação
de distritos industriais de exportação de informá
tica. Isso foi uma posição pessoal do Presidente
da SUCESU de Pernambuco, que sou eu, ínclu
sive, não da SUCESU Nacional, quando o Gover
no do Estado de Pernambuco, há 3 anos, tendo
em vista uma lei de informática existente no País,
votada por unanimidade pelo Congresso Nacio
nal, com o voto da nobre Deputada Cristina Tava
res, aprovou, inclusive, a existência de distritos
industriais de exportação e o que estava aconte
cendo naquela época é que o Estado do Ceará
- e os cearenses são competentes e aqui está
o Senador Pompeu de Souza - estava reivindi
cando do SEI e do Governo Federal a instaIação
de distritos de exportação. Então, fizemos tam
bém a nossa parte. Evidentemente, já disse, inclu
sive, à nobre Constituinte Cristina Tavares, e con
cordo com S. Ex',que concordo plenamente que
o distrito industrial de importação não traz agre
gado algum tecnológico, apenas foi um posicio
namento politico anterior.

Com relação a jolnt-venture, posso dizer o
seguinte: aqui no Brasil temos uni exemplo, que
apesar de não ser da área especffica da informá
tica, mas tem a ver com a informática, que é
a tecnologia de ponta, que tem feito com que
uma empresa brasileira participe do mercado in
ternacional com excelentes condições de compe
titividade, é o caso da EMBRAER. A EMBRAER,
por exemplo, está participando de concorrências
internacionais, está com um novo caça tático para
ser lançado no mercado, que é o AMX. Já está
com algumas promessas de aquisição destes
equipamentos e s6 foipossível chegar a esse avião
porque lutamos com duas empresas italianas, a
Aer Itália e a Aer Moch. O Brasil não tinha, como
não tem ainda, capacidade integral de desenvol
vimento de um avião daquele porte. Lembro que,
apesar de ser um exemplo de uma indústria de
aviação, na indústria aeronáutica computação é
fundamental. Hoje viajamos de avião - sem fazer
propaganda da Boeing, do 737-300 - que é ca
paz de decolar e pousar s6 por computador. Ele
tem 61 e poucos computadores a bordo. Então,
acho que é possível, dependendo da inteligência
de quem faça a associação, absovermos a tecno
logia. Agora, uma associação que não vá absorver
tecnologia, nobre Constituínte Cristina,estou com
V.Ex',V.Ex" tem razão, não adianta trazer capital
estrangeiro para o Brasil simplesmente para ele
ganhar espaço no mercado só no aspecto comer
cial. O Brasil, inclusive, deu prova de inteligência
na indústria militar, e a Marinha - se houver al
guém da Marinha, sei que da Aeronática há aqui
presente, mas se houver alguém da Marinha pode
dar este testemunho - estamos tentando desen
volver um rníssel antinavio, e tentamos conseguir
a tecnologia do EXOCET, fabricado, se não me
engano, pela Thompson, CFF da França, infeliz
mente eles não quiseram nos transferir a tecno
logia, deram apenas o direito de fabricação aqui
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e a Marinha recusou. Está-se estudando o míssel
Gabriel, com Israel, que transfere tecnologia, mas
por questões de Estado, foi afastada essa possibi
lidade e estamos fazendo um outro tipo de asso
cíação para se tentar desenvolver um míssel anti
navio. Essa indústria da área militar, que é uma
indústria infelizmente da morte, mas é importante
como referencial, tem dado exemplo de como
o Br21Sil, inteligentemente, é capaz de competir
no mercado internacional porque, ele não pode
viver de vendas no mercado interno de arma
mento, porque o Exército, Marinha e Aeronáutica
brasileira não têm recursos para a absorção de
equipamentos sofisticados, em larga escala, e tem
dado certo a nível de competência internacional.
Então, o exemplo está ai, não precisamos ir para
outro pais, o exemplo está dentro do Brasil.

o 8R. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
O nosso tempo já está esgotado, mas temos uma
questéo ainda, Dr.Josué, que será formulada pelo
nobre colega Constituinte Koyu lha.

O SR. CONSmUINTE KOYU IHA - V.S" em
deterrninado trecho, representando os vários
equípamentos que estão em informática, diz que
o bom equipamento de preço reduzido é o que
interessa aqui. No processo de busca do domínio
da tecnologia nacional, em que procuramos não
só incentivar a pesquisa com alocação de recur
sos, não temos hoje o domínio real da tecnologia,
com exceção na área da reserva de mercado.
Já que para o usuário interessa, efetivamente, o
bom equipamento e com preço reduzido, gostaria
de sab er até onde poderiam conciliar este conflito
de interesse na busca da autodeterminação?

O SR. JOSUÉ SOUTO - Nobre Constituinte,
a Sucesu Nacional tem hoje uma preocupação
que não é só do uso; o uso é fundamenta!, sem
o uso não adianta ter indústria de nada. Isso está
dentro do documento que V. Ex" vai ter acesso.
Agora, mais importante de tudo, a busca que esta
mos tendo em termos macroeconômicos é a bus
ca do desenvolvimento tecnol6gico do Brasil.lnfe
Iizmente, tenho essa preocupação que V.Ex" tem
e, taIvE~z, não lhe soubesse responder com preci
são, porque é preciso fundamentalmente que o
Brasil se conscientize que ciência e tecnologia
é importante. Já houve uma conscientização ini
cial, com a implantação do Ministério da Ciência
e Tecnologia, é um avanço que o Brasil teve.
Já exile uma tentativa, ainda timida, vamos dizer
assim, de melhoria das condições de bolsas de
estudo, O MinistroRenato Archer anunciou recen
temente um grande número de bolsas de estudo
para o Brasil no exterior. Agora pergunto, como
é que está a situação da universidade brasileira?
Ela está de greve no Pais inteiro e a sociedade
não se ressentiu. Então, a universidade brasileira
hoje, que é a ponta básica do desenvolvimento
tecnológico, está dissociada da própria sociedade
e o Brasil ainda não conseguiu resolver esse pro
blema. A preocupação que temos é que as univer
sidades e os institutos de pesquisas, e sou, inclu
sive, titular em um instituto de pesquisa de infor
métícalígado ao Governo Federal, têm se ressen
tido maciçamente de recursos financeiros e do
treinarnento de recursos humanos. No Brasil exis
te um discurso bonito e uma ação muito distante
desse discurso. Acho muito difícil que, a curtís
simo prazo, consigamos fazer essa conciliação,
ela é importante e temos que encontrar uma ma-

neira de chegar a ela. É preciso que o Governo,
mesmo nesse processo de crise, chegue à conclu
são de que ciência e tecnologia é tão importante
quanto à manutenção do Estado brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Ainda temos uma questão e pediria ao nobre cole
ga Constituinte OlivioDutra que fizesse uma per
gunta direta para também uma resposta direta,
Dr.Josué.

O SR. CONSmUlNTE OLMO DUTRA-Serei
brevíssimo. Uma última colocação do Dr. Josué
deixou-me preocupado, a questão da informática
na indústria bélica. É uma questão, acho, seríís
sima para ser resolvida, apenas, no âmbito de
governo e de empresa. Então, percebi, ainda, apa
nhei as declarações no final- tive de sair porque
tinha um compromisso com o Governador do
meu Estado - mas não poderia deixar de regis
trar, aqui, que o País, na situação em que estamos,
é um dos maiores exportadores de material bélico,
está no rank de um dos maiores vendedores de
armas. E quem define isso? É apenas o interesse
empresarial do lucro? Quer dizer, a Sucesu enten
de que tem de haver investimentos ai para haver
a independência tecnológica do País? Não pode
ria estar havendo investimentos em outras áreas,
informatização de outros setores - saneamento,
saúde, transporte coletivo - que pudesse abrir
espaço para a nossa tecnologia nacional se afir
mar? Será que é por ai, com investimentos de
ponta na indústria bélica, que podemos estar afir
mando uma coisa para destruir outra?

Então, é uma preocupação que queria deixar
e ouvir do Dr. Josué a sua opinião a respeito.

O SR. JOSUÉ SOUTO - Nobre Constituinte,
do ponto de vista filosófico, concordo plenamen
te. Acho que se pudéssemos investir na saúde,
na alimentação, na educação do povo brasdeiro,
que é importantíssimo em termos de ciência e
tecnologia, seria muito melhor. Mas, o mundo
não é bem assim e existe, realmente, uma indús
tria desenvolvida. N6s somos a 5" indústria expor
tadora de equipamento militardo mundo, equipa
mento convencional, e que agora esbarrou no
problema tecnológico e está resolvendo de forma
inteligente, através de associações com outras in
dústrias estrangeiras na produção. Eu apenas dei
esse exemplo como um exemplo de que não pre
cisamos jogar de lado a soberania do Brasil 
porque nós somos um povo autônomo e inteli
gente - para se fazerassociação e se trazer tecno
logia avançada em todos os setores - informática
é o meu campo específico - mas podemos ter
outros setores da vida nacional e da vida mundial,
da saúde, da química fina, que se possa fazer
essa associação. Foi a única coisa que usei, o
exemplo da indústria bélica, foi a tentativa, bem
sucedida, de se acoplar determinados dispositivos
de alta precisão - porque o Brasil ainda não
os produzia - e de garantir competitividade inter
nacional. É um exemplo apenas.

Do ponto de vista filos6fico, concordo com V.
Ex"que seria ideal que, também, não tivéssemos
indústria bélica.

A SR"CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Só para um esclarecimento, Sr. Presidente, para
ficar registrado nos Anais da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

A SR"CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
Recebi de um cidadão o esclarecimento de que
o AMX não é uma jolnt-venture, é um projeto
específico, conduzido por três empresas, entre
elas a Embraer. S6 queria deixar esse registro
nos Anais da Constituinte.

O SR.JOSUÉ SOUTO - Agradeço a informa
ção, mas considero que mesmo a associação de
projeto específico pode ser uma jolnt-venture
em capital, mas não deixa de ser uma jolnt-ven
ture em termos de um projeto específico. O
exemplo foi muito bom, serve, também, para a
indústria da computação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com isso encerramos esse depoimento. (Pal
mas.)

Chamamos, logo a seguir, o'Dr. Paulo Eduardo
Gomes, representante da Federação Interestadual
dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu
nicações.

Neste ponto, queria fazer uns comunicados e
dar informações ao plenário.

Estamos encerrando, hoje, o nosso ciclo de
audiências públicas e ouvimos quase 30 entida
des das mais representativas, aqui, neste plenário.
Tivemos oportundiade de debater com todos os
representantes dessas entidades e, acreditamos,
que a Relatora, como cada um de nós aqui, res
ponsável por esta área temática desta Subcomis
são, teve a oportunidade de captar, adequada
mente, com a sua sensibilidade, o que pensa a
sociedade brasileira envolvida nessa área e, ao
mesmo tempo, no curso dos debates, das discus
sões, das intervenções, também teve a oportu
nidade de interpretar o pensamento do Plenário
desta Casa.

Teríamos, evidentemente, que somar a todas
as informações que chegaram aqui de forma oral
as sugestões apresentadas por Constituintes em
todas as etapas deste processo, até o momento
do processo de elaboração da Constituição. Estas
sugestões somam-se a centenas e todas elas, tive
mos oporturudade de analisar, foram, de uma for
ma ou de outra, discutidas, debatidas e tratadas
aqui, no plenário da Subcomissão.

A minha colocação é a de que, se o Plenário
estiver de acordo, ao invés de continuarmos com
reuniões extraordinárias, através desse fim de se
mana, para podermos apreciar, uma a uma, cada
uma dessas propostas, nós considerássemos ven
cido esse processo de debates, de discussão, dés
semos um voto de confiança à sensibilidade da
Relatora e marcássemos, então, a data para a
próxima reunião ordinária da Subcomissão para
a pr6xima semana, em que S. Ex" faria a leitura
já do seu relat6rio. Teremos tempo para fazer
o debate em cima daquilo que ela conseguiu cap
tar e ela mesma terá oportunidade de apresentar
um substitutivo logo nas sessões seguintes. As
sim, o nosso trabalho seria muito mais pragmá
tico, ganharíamos muito mais tempo e não deba
teríamos matérias que já foram, aqui, largamente
debatidas e discutidas. Deixo a proposta, se os
nobres Colegas estão de acordo, n6s, então, conti
nuaremos desta maneira.

A nobre Relatora concorda com esta sugestão?
(Assentimento da relatora.)

Então, poderíamos marcar e deixar convocada
a reunião ordinária para a leitura do relatório para
o dia 13, quarta-feira da semana que vem, às
9:30 horas da manhã. Dia 13, quarta-feira, às 9:30
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horas, a Relatora fará a leitura do relatório, cujas
cópias avulsas serão distribuídas na véspera. Na
terça-feira, a Secretaria enviará ao gabinete de
cada Constituinte, integrante e suplente desta
Subcomissão, os avulsos da proposta da nobre
Relatora.

Com, isso, podemos, então, passar ao nosso
último depoimento acredito, nesta fase de audiên
cias públicas.

Gostaria de fazer um registro muito especial
e uma homenagem a todos os colegas Consti
tuintes. Nesse caso, faço-o através do nosso nobre
companheiro Olívio Dutra.

A FiteItalvez não seja a entidade mais represen
tativa dos empregados do setor de telecomuni
cações, mas é uma entidade que realmente os
representa. E a pessoa que foi indicada a viraqui
e fazer o depoimento em nome dessa entidade
é uma pessoa que tem experiência e conheci
mento nesse setor. Talvez a mesa não tivesse
agendado a Fitei a vir aqui. O nobre colega Olívio
Dutra, que participou ativamente de todas as nos
sas reuniões, dando contribuições as mais valio
sas, sem nunca deixar de colocar a sua posição
de absoluta defesa do trabalhador em todos o
nfveis, integrando esta Subcomissão de Ciência,
Tecnologia e da Comunicação, evidentemente,
ficou sem espaço para trazer os representantes
das entidades mais representativas dos trabalha
dores.

Nesta oportunidade, gostaria de ouvir a Fitei
com o aval desse companheiro que participa e
tem participado ativamente desta Subcomissão,
com intervenções inteligentes, serenas, sensatas
e de muito alto nívele que está, realmente, contri
buindo. Muitasvezes podemos até ter certas posi
çõesque não cabem ao Presidente - como Presi
dente, evidentemente - mas, como o Deputado
diz, até ortogonais em relação as suas posições.
HlIwemos de reconhecer que S. Ex'sabe defender
e argumentar em tomo delas. E, através de S.
Ex" estamos homenageando o Plenário desta
Subcomissão que, na realidade, soube se colocar
e participar neste período de audiências públicas,
extraindo dos conferencistas que aqui compare
ceram o máximo para que pudéssemos enrique
cer os nossos trabalhos e, em particular, o traba
lhodaRelatora.

Com a palavra o Dr. Paulo Eduardo Gomes.

O SR. PAULO EDUARDO GOMES - Inicial
mente, gostaria de agradecer, em nome da FiteI,
esse convite feito pelo Deputado Olívio Dutra e
aceito pela Mesa, na pessoa do seu Presidente,
companheiro de Embratel, Deputado .Arolde de
Oliveira.

Gostaria, inicialmente, de dizer, em função de
algumas colocações iniciaisdo meu nobre colega
de Embratel, algo que valorizo muito, que a FiteI
representa hoje as intenções de uma nova organi
zação sindical, que cobre 85% dos trabalhadores
nas empresas de telecomunicações em todo o
País. Portanto, independente da visão do Estado
e da visão de organização do Estado sobre o
movimento sindical, a FiteI é representativa da
grande maioria dos trabalhadores em empresas
de telecomunicações, que são as empresas POLO
e a própria Embratel.

Em segundo lugar, a FiteItem, entre as entida
des que colaboram nas propostas e nas discus
sõespolíticas, a Associação de Empregados da
Embratel, do Rio de Janeiro, da qual sou presí-

dente, entidade à qual o nobre Constituinte, inclu
sive, é associado. Esta entidade tem estado alta
mente presente naquelas questões e naquelas
oportunidades em que as discussões dos assun
tos do nosso setor estão em jogo.

É nessa condição, então, que nos apresenta
mos hoje aqui e vamos tentar passar a visão bási
ca do trabalhador do setor de telecomunicações.
Não importa que tipo de atividade eu, eventual
mente, tenha na Embratel, mas, basicamente, o
que está sendo passado aqui é uma visão do
trabalhador de telecomunicações, desde aquele
que trabalha nas caixas de visita, com ratos e
baratas, até o mais altogerente do setor. Trabalha
dores, em geral, têm participado dessas discus
sões.

As propostas que trazemos, hoje, passam por
alguns pressupostos no conceito dos trabalha
dores. Imaginamos que a Constituição que vai
ser escrita pelos nobres Constituintes, reserve pa
ra nós todos, no plano político, uma sociedade
democrática, incorporando a participação cres
cente de todos os brasileiros no processo decisó
rio nacional; estável, institucionalmente, de modo
a se dispor de condições propiciadoras de desen
volvimento,com crescentejustiça social e aperfei
çoamento político; livre,com ampliação de hber
dade para todos, único modo de assegurar-se
a responsabilidade sem tutela para cada cidadão.

No plano econômico agrícola e industrial forte,
com um modelo que assegure um crescimento
auto-sustentável, o que implica desenvoIvimento
científico e tecnológico, gerado endogenamente;
reconhecedora da interdependência entre as na
ções, mas afirmando-se, sem submissão, para
participar da economia internacional, com reci
procidade de tratamento; mais igualitáría, com
superação da perversa distribuição de renda exis
tente, sem perda do poder de crescimento global
e com garantia de oferta de emprego compatível
com as dimensões da população economica
mente ativa e daquelas que ainda não estão eco
nomicamente ativas.

No plano cultural, crescentemente brasileira,
com afirmação de sua identidade caracterizada
pela pluralidade de suas cuhuras regionais, que
devem sempre dispor de todas as condições para
expressarem-se e fazerem-se presente, sobretudo
através dos meios de comunicação, que não po
dem privilegiarum padrão cultural único; aberta
ao intercâmbio com as culturas de outras nações,
mas preparada para rechaçar as ondas de invasão
culturalpromovida por todos os meios, mormente
as das indústrias de cultura, advindas de todos
os lados, e propiciadora do desenvolvimento de
cada brasileiro, individualmente, em todas as di
mensões de sua condição de integridade da hu
manidade.

O conjunto e o pensamento dos trabalhadores
vai-se expressar ai, basicamente, em três linhas.
Qual é a divisão dos trabalhadores em relação
ao conceito de exploração dos serviços de teleco
municação em monopólio? Inicialmente, essa
colocação em monopólio.

Queremos dizer que, da análise dos empre
gados do setor e mesmo de gerentes, tem-se
uma realidade que é a nível mundial. E vamos
falar em termos ocidentais. Em todos os países
do mundo, as telecomunicações se desenvolve
ram sob o regime do monopólio - não estamos
aqui qualificando como privado ou estatal.Mesmo
nos Estados Unidos, que é apontado como gran-

de exemplo de liberalização e que o processo
de liberalização das telecomunicações começou
a acontecer a partir dos últimos quinze anos, o
regime de monopólio privado foisustentado para
que os Estados Unidos pudessem alcançar, nesta
área, três questões básicas que são importantes
para qualquer nação: o atendimento das necessi
dades de serviços abrangentes da sociedade; o
domínio da tecnologia e a indução sobre o con
trole ou os interesses da sociedade americana
do processo de pesquisa tecnológica e científica,

E a partir do momento em que os Estados
Unidos perceberam que esses objetivos funda
mentais de qualquer nação soberana tinham sido
atingidos, passaram para a desregularização e,
assim mesmo mantendo, regionalmente nos Es
tados Unidos, alguns conceitos localizados por
áreas, em termos de monopólio.

É muito interessante passarmos aos colegas
Constituintes um trecho de um discurso do Presi
dente dos Estados Unidos, na Câmara da Ingla
terra, quando o colonizador, que então se defencia
ou defendia o seu processo, o seu projeto de
nação independente, pedia o livre comércio, o
livrecâmbio ao povo dos Estados Unidos,já entio
libertado.

Disse o Presidente Ulysses- Grant, na Câmara
de Comércio da Inglaterra:

"Senhores, durante séculos a Inglaterra
usou o protecionismo, levado aos seus extre
mos, e que lhe proporcionou resuhados satis
fatórios. Não há nenhuma dúvida de que a
esse sistema deve a Inglaterra o seu poderio
atual. Depois de dois séculos, a Inglaterra
achou conveniente adotar o livrecâmbio, por
considerar que a proteção já não pode dar
mais resuhados. Pois bem, Senhores -disse
o Presidente dos Estados Unidos - o cresci
mento da minha pátria me faz acreditar que,
dentro de duzentos anos, quando a América
do Norte haja obtido do regime protetor tudo
que lhe pode dar, adotará o livre câmbio a
nívelmundial."

Palavras proferidas pelo General Ulysses Grant,
Presidente dos Estados Unidos.

Nesta questão e, sob este ponto de vista, a
contribuição e o depoimento dos tralhadores vão
em três linhas básicas: a discussão do monop6lio
e a que serve o monopólio. Serve ao atingimento
de três condições básicas: à prestação de serviços
de forma abrangente para toda a sociedade, em
todas as áreas; o desenvoMmento da tecnologia
e da indústria nacional e o incentivo à indução,
à pesquisa por uma tecnologia própria e que pos
sa garantir, soberanamente, os nossos próximos
passos.

Daí para a conceituação do monopólio estatal
é um passo na visão dos trabalhadores, porque
nesse exato momento, na questão do desenvol
vimento tecnológico e industrial a nível rnundíal,
trava-se no mundo uma guerra tecnológica sem
fronteiras. Pois saibam os srs. Constituintes, que
na virada do século, como o nosso colega, Ete
valdo Siqueira, militante do setor de comunica
ções, bem o sabe, tem diwIgado na sua revista,
na virada do século teremos, de toda a produção
industrial mundial, 40% associados aos setores
de telecomunicações e informática.

E da constatação dessa realidade, as grandes
potências mundiais, à frente os Estados Unidos
e o Japão, têm travado as maiores batalhas para
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que, com a liberalização dos mercados, possa
haver a sustentação da sua indústria e da sua
tecnologia, mantendo para eles os mercados in
ternacionais, que, repito, montarão na virada do
século, a 40% da produção mundial agregada
de telecomunícações.

É nesse aspecto, considerando o monopólio
como propiciador daqueles três pontos, que os
trabalhadores do setor defendem-no enquanto
monopólio estatal, até que possamos, dentro de
uma perspectiva de projeto integral de Brasil, atin
gir esses três objetivos, através de uma politica
integrada de informática e de telecomunicações
que una aquilo que vem sendo desenvolvido no
cn -- Centro de Tecnologia e Informática 
e aquilo que vem sendo desenvolvido pelo CPQB,
ligado à Telebrás.

Sob os pontos de vista da sociedade e dos
trabalhadores, o setor de telecomunicações pre
cisa ser eficiente e atingir esses objetivos sociais.
Ousamos dizer, invocando o testemunho de com
panheiros que militam nesse setor, que o setor
de telecornunícações é, hoje, no Brasil, ainda efi
ciente. mas essa eficiência, como apontou o jor
nalista Etevaldo Siqueira, é, atualmente, puramen
te inerdal. É resultado de decisões passadas, que
o fizefélm competente e, está sofrendo pelas restri
ções ele investimentos e pela restrição do desen
voMmento normal dos trabalhos dos seus empre
gados e dos seus gerentes, para que deixemos
de atingir aqueles objetivos que a sociedade espe
ra. Não é o Estado e, sim, os mecanismos de
endividamento externos os mecanismos de or
dem econômica e financeira, a nivel geral, de reti
rada do setor de telecomunicações o seu papel
de atendimento da sociedade em todas as áreas.

ParEI finalizar, um outro conceito importante,
diz respeito à democratização das decisões e à
demo<:ratização das definições de política maior
e, por aí passa a questão da polftica tarifária.

Não há como se falar de setor de telecomu
nicações eficiente sem uma políticatari(ária ade
quada. E, nesse sentido de uma polftica tarifária,
que sela definida com a participação da sociedade
através do Congresso e das entidades da socie
dade civil. É inconcebível, sob esse ponto de vista,
que deterrnínados serviços prestados pelos seto
res de telecomunicações, como o de difusão de
imagem de televisão, gozem, hoje, no Ministério
das Telecomunicações, altos subsídios, enquanto
o sistema de televisão cobra publicidades, que
são veiculadas nesses veículos, taxas que variam,
no espaço de um ano, de 5, 10 vezes mais do
que a própria inflação do período e o sistema
de telecomunicações, por decisão de política de
Governo, subsidia determinados setores.

Nós. os trabalhadores, não somos contra, em
tese, c. subsidio, mas, que o subsidio, se tiver
que ser defmido como O é para o trigo, como
o é para outros setores, ele seja feito através de
uma discussão democrática com a sociedade.
E, se a sociedade assim definir que tal setor que
usa os serviços de telecomunicações, seja o em
presariado do banco, seja o setor do empresa
riado elas nossas empresas de comunicação so
cial, seJia o usuário do telefone na favela, que essa
decisão, seja o resultado de uma discussão aberta.

É nesse ponto de vista, então, que entregamos
à esta Subcomissão, na pessoa do nosso querido
Presidente, companheiro de Embratel, Constituin
te Arolde de Oliveira,e á querida Constituinte Cris-

tina Tavares, algumas dessas propostas, que, para
terminar, vamos sintetizar.

Proposta dos empregados de telecomunica
ções:

Que os serviços públicos de telecomunicação
de comunicação postal sejam um monopólio es
tatal e, tendo como princípio objetivo o atendi
mento de toda a sociedade, sem exclusão de
quem quer que seja - veículosde comunicação
social, comunidade carente, toda a sociedade.

Nenhum serviço privado de telecomunicações
poderá ser implantado em condições que contor
nem a utilização das redes públicas, básicas, ope
radas num regime de monopólio estatal. Que as
tarifas dos serviços públicos de telecomunicações
e dos serviços postais, devem propiciar níveis po
sitivos de remuneração, assegurada a eficiência
econômica e a saúde financeira da atividade. E,
que o resultado da exploração dos serviços públi
cos de telecomunicações devem assegurar lucra
tividade que garanta recursos, para suportar o
desenvolvimento tecnológico e industrial da ativi
dade controlado por instituições e empresas ge
nuinamente brasileiras.

Nós, empregados do setor, acreditamcs, ao
contrário da indústria da guerra, que essa é uma
indústria de paz. A indústria da informática, na
sua totalidade de aplicação, e a indústria das tele
comunicações, pela sua característica de agrega
ção dos povos, especialmente num pais muito
grande, são indústrias da paz, através das quais
poderemos, dentro de um projeto de desenvol
vimento econômico e social, num País que esta
mos ajudando a construir, muito importantes e
para elas deve carrear todo apoio da sociedade.
Muito obrigado. (Palmas.)

SUBSÍDIOSÀ POÚfICA DE
TELECOMUNICAÇÕES - PROPOSiÇÕES

PARA A CONSTITUINTE

I - Introdução
As entidades e cidadãos brasileiros que subs

crevem este documento o fazem no cumprírner-to
de um dever patriótico, com o sentimento de
quem responde a um chamado da sociedade bra
sileira, que delegou aos membros do Senado Fe
deral e da Câmara dos Deputados - reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte - o poder
de estabelecerem uma nova Carta Magna para
o Pais. Na elaboração de seu Regimento Interno
esta Assembléia Nacional Constituinte instituiu o
principio de participação popular no processo de
apresentação de idéias e sugestões, concitando
destarte a que os brasileiros se façam presentes
na construção da tão esperada e reclamada nova
ordem constitucional.

Trata-se, assim, de um chamado da sociedade
soberana, representada por seus legitimas repre
sentantes; chamado a que nenhum cidadão brasi
leiro, consciente de suas prerrogativas de cidada
nia, que impõe direitos e deveres, pode se furtar.

E o nosso dever avulta de significação, quando
refletimos sobre a importância das telecomuni
cações para o desenvolvimento social global de
nosso pais, quer o consideremos em seus aspec
tos políticos, quer econômicos, quer culturais. É
este dever que nos impele a trazer esta proposta
de inclusão de principios no texto constitucional,
fruto deponderada reflexão, em face da evolução

das telecomunicações no cenário internacional
e ante as pressões, verdadeiramente orquestra
das, que se exercem no e sobre nosso país, na
impatriótica e vã tentativa de alterar o rumo reco
nhecidamente exitoso da política de telecomu
nicações até recentemente seguida.

Hão que se preservar, portanto, aquelas condi
ções dentro das quais se tem alcançado êxito
no compromisso maior com o Brasil e de um
modo economicamente eficiente. É o que se pos
tula a seguir.

D- Objetivos Prlndpais
O ponto fundamental que aqui se afirma e que

subordina tudo o mais que se dirá, é que as Tele
comunicações não podem deixar de articular,
harmoniosamente, dois objetivos principais: má
xima eftclêncla e comprometimento defini
tivo com os objetivos maiores da socledade
brasileira.

Quanto à máxima eftciêncla, ela se impóe
porque as Telecomunicações são também uma
atividade econômica, atividade meio portanto, e
como tal necessariamente buscadora de efic~

cia. Se a atividade econômica é aquela através
da qual a sociedade se empenha para produzir
os bens e serviços de que necessita, então seu
principal requisito há de ser, logicamente, a efi
ciência, isto é, as telecomunicações hão que ope
rar com máxima economicidade, com lucrativi
dade, portanto, sempre positiva e com empenho
para alcançar crescente produtividade. Isto é defi
nitivo!

Quanto ao comprometimento com os obje
tivos maiores da sociedade brasileira, a rigor,
ele não poderia deixar de ser requisito de todas
as atividades que se desenvolvam no âmbito desta
Nação. No entanto, o grau com que as telecomu
nicações devem assumir tal comprometimento
é máximo, na medida mesma em que suas carac
terísticas próprias - como meio de interligação
e propiciador de diálogo entre as populações bra
sileiras em todas as suas diversas dimensões 
assim o exige.

As telecomunicações não podem, então, aten
der a apenas um desses objetivos principais: não
podem ser eficientes sem estar comprometidas
com a sociedade brasileira globalmente; não p0
dem ter este comprometimento não o sendo com
máxima eficiência. Não há alternativa: somente
atendendo a ambos os objetivos, estarão as tele
comunicações servindo aos brasileiros e ao Brasil.

Sejam explicitados, então primeiramente, os
objetivos maiores da sociedade brasileira. Sem
negar a importância que têm os estudos acadê
micos neste campo (1), onde há espaços para
controvérsias e divergências ideológicas, cabe
afirmar que a sociedade brasileira, ao longo das
vicissitudes de sua trajetória histórica, busca de
senvolver-se politica, econômica e culturalmente,
de modo a ser:

No Plano PoIitico:
- democracia, incorporando a participação

crescente de todos os brasileiros no processo de
cisório nacional;

- estável institucionalmente, de modo a se dis
por de condições propiciadoras de desenvolvi
mento, com crescente Justiça Social e aperfeiçoa
mento político;

-livre, com ampliação da liberdade para to
dos, único modo de assegurar-se a responsabi
lidade sem tutela para cada cidadão;
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No Plano Econômico

• forte agrícola e industrialmente, com um mo
delo que assegure crescimento auto-sustentado,
o que implica desenvolvimento científico e tecno
lógico, gerado endogenamente;

• reconhecedora da interdependência entre as
nações, mas afirmando-se sem submissões, para
participar da economia intemacional com recipro
cidade de tratamento;

• mais igualitária,com a superação da perversa
distribuição de renda existente, sem perda do po
der de crescimento global e com garantias de
oferta de emprego compatível com as dimensões
da população economicamente ativa;

No Plano Cultural:

-crescentemente brasileira, com afirmação
de sua identidade, caracterizada pela pluralidade
de suas culturas regionais, que devem sempre
dispor de todas as condições para expressarem
se e fazerem-se presentes, sobretudo através dos
meios de comunicação que não podem privilegiar
um padrão cultural único;

-aberta ao íntercãrnbío com as culturas de
outras nações, mas preparada para rechaçar as
ondas de invasão cultural promovidas por todos
015 meios, mormente os das indústrias da cultura,
advindas de todos os lados;

- propiciadora do desenvolvimento de cada
brasileiro individualmente, em todas as dírnen
lIÕeS de sua condição de integrante da huma
nidade.

Em síntese, a sobrevivência e a soberania de
uma nação repousam, como o diz Simon Nora
(2) em seu famoso relatório, sobre três pilares:
adequado nível de emprego, preservação da ca
pacidade de barganha em face das outras nações
e garantia de adesão às regras sociais, por parte
de seus cidadãos.

Quais serão, então, os preceitos constitucionais
que. em consonância com os dois objetivos prin
cipais, a nova Carta Magna deverá estabelecer
para as telecomunicações brasileiras?

.. - A exploração em regime de monopólio
O primeiro ponto é a manutenção do Regime

de Monopólo. Isto se sustenta empírica e logica
mente. Do ponto de vista lógico, cabe afirmar
que as Telecomunicações são um monopólio
natural típlc:o.É bastante mencionar sua carac
terística de rede interligada de unidades que bus
cam se intercomunicar. Estabelecer regime de
concorrência em um sistema com tal caracte
rística significaria, em última análise, instituir con
dições para a implantação de duplicidade de re
des, com enorme desperdício de recursos para
a sociedade globalmente. Nos sistemas de teleco
municações, o crescimento exponencial do tráfe
go interunidades é correlato de acréscimos míni
mos na quantidade de canais existentes. A razão
é óbvia: as unidades interligadas pela rede de ca
nais já existentes são o principal fator de expansão
do tráfego, quando da admissão de novas unida
des na rede instalada. Adotar a exploração do
serviço pelo regime de concorrência seria colocar
os concorrentes tendo de instalar redes super
postas e mutuamente alternativas. Tal regime só
poderá vir a ser interessante um dia para aquele
país que já haja consolidado a implantação de
suas redes básicas. com elevado grau de sofistica
ção. Éo que se verificado ponto de vista empírico.

Aexploração pelo regime de monopólio é com
provada na experiência da totalidade absoluta dos
países. Aqueles países que recentemente busca
ram modificar o regime de monopólio (conquan
to o estejam fazendo de modo a preservar muitas
das características deste regime), somente se de
cidiram a fazê-lo depois quejá haviam implantado
e consolidado nacionalmente seus sistemas bási
cos integradamente em termos dos subsistemas
operacionais, de produção industrial básica e de
pesquisa científica e tecnológica, para o que o
regime de monopólio terá sido insubstituível. Nes
te campo. os Estados Unidos são sempre aponta
dos como exemplo maior. E é exemplo que vale
precisamente para sustentar toda a colocação aci
ma. Desenvolvida sob o regime de exploração
monopolistica privada, as telecomunicações nor
te-americanas são hoje amplamente consolida
das, tendo iniciado a experiência do regime con
correncial há pouco mais de 15 anos, com as
características de monopólio mantidas por área
de exploração. Cabe, aliás, recordar que a econo
mia americana, considerada em sua globalidade,
historicamente se desenvolveu com a maior pro
teção, relativamente à concorrência intemacional.
Emblemático é o episódio em que o Presidente
dos Estados Unidos faz solene proclamação ao
govemo inglês. Disse ele:

"Senhores: durante séculos a Inglaterra usou
o protecionismo, levado a seus extremos, e que
lhe proporcionou resultados satisfatórios. Não há
nenhuma dúvida de que a esse sistema deve seu
poderio atuaI. Depois de dois séculos, a Inglaterra
achou conveniente adotar o livre-câmbio por con
siderar que a proteção já não pode dar resultado.
Pois bem, Senhores, o crescimento de minha pá
tria me faz acreditar que, dentro de duzentos anos,
quando a América do Norte haja obtido do regime
protetor, tudo o que ele lhe pode dar, adotará
o livre-câmbio."

General U1lysses Grant
Presidente dos EUA

(Manchester, Inglaterra)
É interessante, de outra parte, observar que os

EUA são uma sociedade que estimula a concor
rência econômica (que, de um ponto de vista
logicamente estrito, pode levar à desagregação),
sem riscos de perda de sua unidade como nação,
exatamente porque desenvolveram um sistema
político que tem tido largo êxito na construção
e manutenção da unidade nacional sem recursos
a mecanismos de força e supressão da liberdade.
No plano político, os norte-americanos desenvol
veram e mantêm instituições estáveis, assegura
doras da mais ampla participação dos cidadãos,
a começar do regime de eleições em todos os
níveis. Quem dispõe de tais instituições políticas
e culturalmente mantêm-se hígidos ante even
tuais interferências de interesses estrangeiros, que
nunca prevalecem sobre o interesse nacional
maior da sociedade, não sofre riscos sérios e às
vezes até permite exageros de concorrência em
seu regime econômico. Aliás, cabe sempre per
guntar, até que ponto as pressões para romper
certos regimes de monopólio nacional não são
exatamente ações estratégicas realizadas por
"aliados" para invadir espaços interessantes aos
grupos intemacionais.

Assim, é fundamental que a nova Constituição
o consagre, mantendo o Regime de MonopólIo
Inte,.... para a exploração dastelecomunicações
no Brasil, a fim de que se possa alcançar uma

consolidação definitiva em termos de total inte
gração: exploração - produção industrial brasi
leira - pesquisa científica e tecnológica, forman
do-se um sistema amplo e consolidado, com ga
rantia de auto-desenvolvimento. Fazer de modo
diferente será curvar-se às pressões de interesses
externos, que pretendem hegemonias antagôni
cas ao interesse maior da sociedade brasileira,
desejosa de afirmar-se no concerto das nações,
com sua identidade assegurada. Trata-se portanto
de uma aflnnação fundamentalmente poIftI.
C8.

Sendo útil às telecomunicações o Regime de
Monopólio não há - no caso brasileiro - como
escapar a que este monopólio seja estatal. Não
há grupo privado, genuína e exclusivamente brasi
leiro, que tenha pujança econômica para assumir
empreendimento do porte das telecomunicações,
cuja implantação, até hoje. vem sendo custeada
por todo o povo deste País, e, garantida esta condi
ção, tenha também uma história que assegure
a certeza de comprometimento com os objetivos
maiores da sociedade brasileira e a mais autêntica
brasilidade.

i

IV-POÚfICA TARIFÁRIA
O segundo ponto dizrespeito à Política Tarlfli·

ria. É crucial que a nova Constituição postule
critérios para a fixação de tarifas dos serviços de
telecomunicações de modo a assegurar:

• níveis adequados de remuneração do patri
mônio, em termos de imobilizado técnico;

• recursos necessários à expansão e desenvol
vimento tecnológico dos meios de telecomuni
cações;

• obtenção de ganhos de procIutIvIcIMIe, co
mo indicador mais adequado à medlçio da qua
Hdade do desempenho técnlco-operaclonal
administrativo das unidades empresariais do se
tor (3).

Neste sentido, cabe até mesmo postular que
tais princípios sejam fixados para quaisquer servi
ços públicos prestados pela União, Estados, Terri
tórios e Municípios. Mormente no que conceme
ao princípio que estabelece a necessidade de ga
nhos freqüentes de produtividade. O adminis
trador da coisa pública deve sempre estar sujeito
ao controle público sobre a qualidade de sua ges
tão. E o principal indicador da eficiência dessa
administração, máxime no caso das empresas
públicas prestadora de serviço, é o índice dos
ganhos de produtividllde. Particularmente em
conjunturas inflacionárias em que os preços relati
vos de insumos e produtos sofrem freqüentes
variações, é básico que se adotem indicadores
de eficiência que eliminem o efeito das variações
de preço e expressem os aumentos ffsicos de
produção/serviços prestados, alcançados em ca
da exercício social das empresas públicas, penni
tindo destarte verificar se os acréscimos físicos
de produtos/serviços ocorrem em proporção
maior que os acréscimos físicos de insumos.

Apolítica tarifária para os serviços públicos deve
portanto ter seus princípios básicos fixados consti
tucionalmente, de modo a obrigar obtenção de
eficiência. E dentre tais princípios devem estar
os acima apontados, com ênfase no IncIic:adoI'
de produtividade.

V- POÚfICAINDUSTRIAL E TECNOLóGICA
O terceiro ponto que. finalmente, se quer aqui

afirmar é referente à poIftIca lncIustrW e tecao
lógica. Não há país que possa assegurarum cres-
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte OlívioDutra.

O SR. CONSTITWNTE ouvio DUTRA 
Companheiro Presidente desta Subcomissão e

(5) Além dos documentos mencionados acima, será encami
nhada par. os consntulntes uma coleção de documentos
que possJbdrtará o acesso ao conhecimento de avaliações
do ambiente ínternaconel e do ambiente nacional, produzidas
por analistas e profíssionais de Telecomunicações.

tão de conhecimento e de software - que foi
mencionado hoje - do que uma questão de
hardware. E, temos que dizer o seguinte: se
CPQD é uma realidade, o CPQD já nos deu um
projeto trópico, que está em fase inicialde implan

_ Federação Interestadual dos Trabalhadores tação. O CPQD deu na área de comunicação de
em empresas de Telecomunicações _ FI- texto, rede nacional de telex, equipamentos de
TEEl senvoMdos no CPQD e já fabricados pela indús-

_ Federação Nacional dos Engenheiros _ FNE tria nacional. Mas,temos um mercado de telefonia
-Associação de Empregados da Embratel _ - e vou usar uma argumentação do Etevaldo

AEBT aqui - temos um déficitde 9 milhões de telefones
e esse déficit significa atendimento de um deter-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - minado serviço numa área em que, aí, sim, as
Muitoobrigado, Dr, Paulo Eduardo Gomes. Agra- multinacionais estão presentes. Não procedem
decemos à Fitei, nobre Constituinte OlívioDutra, quaisquer informações de quaisquer que sejam
mais uma vez, por ter nos proporcionado esse os gerentes do setor, seja ele o Presidente da
depoimento muito claro, muito lúcido, e a posição TELEBRÁS, seja o Secretário-Geral, de que 90%
dos trabalhadores no setor de telecomunicações. das encomendas do setor estejam entregues à

Passemos, imediatamente aos debates. , empresas genuinamente nacionais, a menos que
Concedo a palavraao nobre Constituinte Carlos· haja nuança de conceito genuinamente nacional.

Alberto Caó. Quantitativamente, temos encomendas de pe-
O SR. CONSTIT{JINTE CARLOS ALBERTO queno porte, aqui e acolá, que podem somar,

CAó _ Sr. Presidente, V. Ex" há pouco me fez em volume de contrato, 90%. Mas um único ato
lembrar, ao comunicar a este Plenário, que no de contratação de grandes CPAsde telefonia,que

á é a área traumática por que o setor passa no
dia 13, quarta-feira, a nossa Relatora apresentar momento, um único contrato, são vários e vários
o seu Relatório e que nesta data, 13 de maio,
o Estado capitalista brasileiro vai completar 99 milhões de d61ares que não correspondem ao

somatório de todos os contratos que são feitosanos de existência. E, ao longo desses 99 anos
_ é essa a direção da indagação que pretendo pela indústria nacional. Nessa hora, a das politicas
fazer ao Presidente da Fitei _ n6s temos visto antagônicas, lá na postura do nosso Ministério

uma discussão maior. Como o nobre Constituinteo Estado estabelecer monopólios em determi-
nados setores, com exceção, evidentemente, do sabe, há um artigo de lei de Informática, que

é o art. 23, e estou bem recordado, estabelecendomonopólío da Petrobrás, e manter constantes e
que determinados interfaces de equipamentos

permanentes alianças ora com empresas estran- controlados por computador sejam abertos. Te
geiras, ora com empresas multinacionais ou tran-
sacionais, como se afirma atualmente. Assistimos, mos um equipamento, desenvoMdo, até o estágio
aqui, em dois momentos, duas intervenções de atual do CPQD, que tem um determinado porte

~~~~:~:~~~~~~~~sd~oC~~faé=OC:~~ :;=~!~:~~i~~!~~~i~~~~~q~
exposições amplamente ricas.Mas, ficou para n6s
uma impressão de que as políticas desses Minis- técnicos do setor, que num trabalho conjunto Ie-
têríos revelam aspectos de antagonismos. En-' vou, inclusive, a inscrição desse artigo na lei de
quanto que, na área de Ciência e Tecnología-ob- Infor~~tica,previaque :nnda, durante algum.te~.
servamos uma atitude firme e coerente de Sé arti- po, tivessemos esse nucleo ~a c~ntr~1 telefomca

, ~, ,,' - ,'comprado das grandes multínacionaís, mas que
cular a presença do Estado, com a tormaçao ti ....artí d rt. 23 d Lei d I f áti dé
crescimento da empresa nacional, nos' ficou a a p r o a ~ el. e ~ orm ca, pu . s
impressão de que o monopólio de telecomuní- ,:~m.o~ .estabelec~r a mterhgaça? a nivelorgâmc~,
cações se realizanuma constanteertíeulaçêo com ' If.It~~~o, do eqwp~ento rádio de telecomuní
empresas multinacionaís. Entáo a pergun1;çl·qiIe.': .c~~oes, para proplcl~ as :ncomen~s em es~ala

tarí d faz o il:....~ éõrnp,'a-l..uro''Pre " meíor para <Im~a nacional atraves do projetogos amos e r era '"''''''y .....=. -,.',. I >O" " - for feí I dí
sidente da Fitei, se é ex~to, se é verdà@ -que ' ;:tr0pl~?, .s~; ..eT!,CIuanto"nao ?r eíto pe as ~s

90"" d d'asdo ""'terna':rl:.LE""· ... sác!i' rnultínacíoneís, 'estará IITIpedmdo que o projeto
/O asencomen "".,.... , DIV'lQ • tré '. , . tIl' d d . t ld d

alocadas à empresas genuinamente nacionais e opico s,?a.1.! lza o com gran e In ensi a e,
com tecnologia pr6pria? ' _ ~rq~e saíbarriV.~~que numa c:ntral de co~1u-

, ,': , rucaçao 7<1!l 8016 dos custos estão nos eqwpa-
O SR. PAULO EDUARDO qOME8 -Indepen- mentes 'que atendem diretamente aos usuários

dentemente da resposta a'esSa pergunta, quero.". e que ~stão lõcalizados na central. Se o art. 23
dizer que sou engenheiro na Embratel, na área ..:'"oa L:éi de Informática fosse respeitado por uma
de comutação, com especialidade software de ", polftic{l jgual evoítada para os mesmos objetivos
centrais CTA E, aí, quero dar um depoimento' pelo MlNICOM, teríamos esses 70 a 80% - se
bem rápido, e passar à nossa posição. japoneses, suecos ou alemães, gostariam disso

De fato, o setor de telecomunicações, apesar é outra questão -, teríamos 70 a 80% desse
dos seus problemas hoje, foi desenvoMdo com investimento de periferia do grande computador
base na importação, não digo de capital, mas alocado nas empresas nacionais e provavelmente
importação de equipamentos já que não dispú- não teríamos hoje as 200 mil, apenas, linhas alo
nhamos de tecnologia. Em 20 anos os trabalha- cadas ao projeto tr6pico com empresas genuina
dores, os técnicos do setor, evidentemente. que mente nacionais.
absorveram essa tecnoldgia, absorveram esse co
nhecimento, do que é prestar o serviço e como
prestar, como desenvolvero equipamento e, hoje,
têm uma luta concreta, pelo desenvolvimento de
tecnologia nacional, que é muito mais uma ques-

-- o Problema NaCIOnal Brasleiro, Alberto Torres.
(2) Relatório elaborado sob coordenação de Smon Nora para

o Governo da França. a propósito da problemábca daquele
Paiscom o processo de inforrnabzação da SOCIedade, que
ocorre a nfvelmundial.

(3) Jlledição dos Ganhos de ProdutJvirlade - Modeio para Urna
Empresa de Telecomunicações, in Anáis do VCBTEL,Brasl
H,l,1980.

(4) O Projeto TrópICO é citado por Pierre Lucas - do Centre
Nabonal d'Études des Télêcornunícatíons - CNET, da Fran
ça, como exemplo significabvamente exrtoso,a niveidos mais
avançados do mundo em comutação eleírôruca - "Les Pro
grés de La Comutation Electronique Dans Le Monde", m
Commuttllion &TransmissJon, n' 4, Dezembro 1984 - pág.
97/9B

cimento econômlco auto-sustentado sem uma
correspondente política industrial e tecnológica.
Da mesma maneira, não há setor de atividade
econômica que possa sustentar endogenamente
seu desenvoMmento se não fixar, em termos que
representem uma afirmação política soberana,
príndpíos compatíveis com tal objetivo.É notório,
no mundo inteiro,a batalha por hegemonia tecno
lógica.É sabido que não há limitações éticas nes
sa luta. Não são poucos os exemplos em que
países de menor desenvolvimento relativosofrem
inacreditáveisentraves impostos pelos países eco
nomicamente mais poderosos em casos nos
quais melhores soluções (técnica e economica
mente) são boicotadas pela ação de trustes e po
derosas multi-nacionais. No Setor de Telecomu
nlcaçõesBrasileiro há o caso exemplar do Pro
Jeto Trópico a085 (4), projeto apontado In·
tel'lllacionalmente como tecnologicamente
SUFIeI'Ior e viável, o que tem se comprovado
COlill sua efetiva Implantação, apesar das dift·
culdadea que continuadamente ocorrem,
obIltaCUlando seu Pleno desenvolvimento.

11Constituição deve prever que as empre
lU, públicas usem seu poder de compra p....
o f<m:aledmento da pesquisa tecnológica e
Indústriá braallelras.

\"'1- PROPOSTAS PARA A CONSTI·
TUJIrI1E

a) Os serviços públicos de telecomunicações,
e de comunicação postal são monopólio estatal,
e têm como principio e objetivo o atendimento
a toda a sociedade.

b) Nenhum serviço privado de telecomunica
ções poderá ser implantado em condições que
contornem a utilizaçãodas redes públicas básicas,
operadas no regime de monopólio estatal.

c) As tarifas dos seIViços públicos de te
lecomunícações e dos serviços postais devem
propiciar niveis positivos de remuneração, asse
gurada a eficiência econômica e a saúde fínan
ceir;!da atividade.

d) O resultado da exploração dos serviços pú
blícos de telecomunicações deve assegurar lucra
tividade que garanta recursos para suportar o de
senvoMmento tecnológico e industrial da ativi
dade controlado por instituições e empresas ge
nuinamente brasileiras.

NorAS AO TEXTO
(1) Poder-se-iam citar muitos estudos existentes.

Bastam, como menos exemplos, sem juizo
de valor, os seguintes: ,
- As Aspirações Nacionais, José Honório
Rodrigues;
- ObjetivosNacionais Permanentes, Escola
Superior de Guerra;
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companheiro Paulo Eduardo Gomes, primeiro
queria congratular-me com as colocações iniciais
do Constituinte Arolde de Oliveira, nosso Presi
dente, e trazer alguns informes adicionais aos de
mais Companheiros da Subcomissão sobre a en
tidade que hoje nos deu o prazer das suas coloca
ções. Tivemos um duplo ganho. Primeiro,tivemos
a satisfação de, mais uma vez, reafirmar o libera
lismo do nosso companheiro Presidente, na con
dução dos trabalhos da Mesa; segundo, que tive
mos aqui uma entidade que representa mais de
80% dos trabalhadores na área de telecomuni
cações, e isso é muito bom, porque é uma entida
de que, mesmo com a sua curta duração, está
cada vez mais se capacitando a representar os
companheiros da área de telecomunicações nas
suas negociações coletivas,como vimos aqui, tec
nicamente se capacitando para intervir numa
questão que é do mais alto interesse, não apenas
da comunidade, digamos, corporativa dos teleco
municadores, mas do conjunto da sociedade.

Modestamente, acho que a premência do tem
po que nos levou a consultar o Sindicato dos
Telecomunicadores de Brasília:os companheiros
do Sindicato de telecomunicações de Porto Ale
gre, que conheço mais de perto: os companheiros
do Sindicato de Telecomunicações do Riode Ja
neiro e mais o da Bahia, fez com que tivéssemos
a presença, aqui, da FITEL. Acho isso muito bom.
Gostaria de ter tido aqui, também os companhei
ros da FENATEL- Federação Nacional dos Tra
balhadores em Telecomunicações- uma entida
de que representa uma fatia dos trabalhadores.
Penso que esse é um processo interno da cate
goria no aperfeiçoamento da sua representação.
Acho que fomos contemplados, portanto, com
uma representação efetivados trabalhadores com
depoimentos muito sérios e objetivos; contem
plados, também, com uma demonstração de libe
ralidade e compreensão do Presidente da Mesa,
o que é bom.

Agora faria duas perguntas ao Companheiro
Paulo Educardo Gomes. Realmente, ouvi de Pre
sidente, Almir Vieira Dias, Presidente da TELA
BRÁS, de que as encomendas da TELEBRÁS es
taria mais de 90% sendo feitasà indústria nacional
e que as coisas tenham nuaces.

Ouvi, também por parte do Presidente da TE
LEBRAS, Dr. AlmirVieira Dias, colocação no sen
tido de afrouxar-se a questão do monopólio no
que se refere à comunicação de dados. Acomuni
cação de dados poderia, não necessariamente,
estar incluída no monopólio estatal. Acho meio
temerária, de repente começa a se ferira questão
da reserva de mercado numa área que é o met
mignon da coisa. Então, gostaria de ouvir do
companheiro Paulo Eduardo Gomes as coloca
ções da mEL a respeito dessa questão de afrou
xar-se o monopólio com relação à comunicação
de dados, e mais, para concluir, a questão das
tarifas subsidiadas. Como é este esquema com
relação à Globo, ao BRADESCO';l São duas gran
des empresas nacionais, são, na verdade, duas
instituições. A Globo manipula a informação a
nivel nacional e tem um poder de ifluência enor
me. O Presdiente da Rede Globo entra pelo eleva
dor dos fundos na Presidência da República. A
assinatura do Sr. Amador Aguiaré capaz de, neste
momento, ter mais peso do que a assinatura do
Presidente da República, uma vez que o BRA
DESCO detém quase 50% dos titulos da divida

pública.Tem um poder de pressão e de barganha
enorme. De repente, se quiser resgatar esses titu
los e o Governo não puder, pode querer alguma
coisa em troca. Não será essa troca de favores
que está levando a que o BRADESCOtenha tarifas
subsidiadas na área de telecomunicações? Como
funciona isso, nesses dois exemplos, Globo e
BRADESCO? Realmente eles têm tarifas subsi
diadas na área de Telecomunicações?

O SR. PAULO EDUARDO GOMES- Vou res
ponder à primeira pergunta. Não ouvi a apresen
tação do colega Almir Vieira Dias a esta Subco
missão, mas vou na linha do que V. Ex' colocou
do que teria sido a colocação de S. S·

Sob o ponto de vista puramente profissional
e puramente técnico, não tem nada de politico
na minha colocação, é uma agressão ao conheci
mento acumulado no Brasilfalar,que sob a ótica
de prestação de serviços de comunicação de da
dos, isso seja algo que possa ser liberalizado. A
tecnologia que encontramos quando começa
mos a implantar os sistemas de telecomunica
ções no Brasil, colocava para os profissionais da
área as seguintes questões concretas: "você vai
trabalhar em transmissão, rádio etc., ou você vai
trabalhar em comutação, você vai trabalhar aqui
ou acolá". O desenvolvimento da tecnologia, que
não só aproxima as áreas de informática e teleco
municações, aproxima, fere e atropela todo e
qualquer conceito de equipamento que presta o
serviço. O serviço de 'comunicações de dados,
apesar de prestado atualmente por alguns equipa
mentos delicados, devido à integração tecnoló
gica, será prestado no futuro. Nesse futuro temos
que determinar qual o futuro para o Brasil,porque
pode ser para a cidade do futuro no Japão, hoje.
Temos que ver qual a realidade nacional, mas
pode vira ser prestado pelo mesmo equipamento
que põe o telefone na favela.

Então, se V. Ex" tem uma infra-estrutura, e da
qual pode tirar proveitos para prestação de uma
gama cada vez maior de serviços de forma inte
grada, não vemos o sentido em dizer que é algo
à parte comunicações de dados do que seja tele
fonia, no aspecto mais social. Não vemos isso.
Achamos que o monopólio deve ser para todos
os serviços. Na área específica de comunicação
de dados, e aí a gente se junta com informática,
é muito importante, estando essas áreas agindo
e atuando segundo uma politicavoltada para um
desenvolvimento único, não ficar imaginando o
desenvolvimento para aqui e acolá, mas o desen
volvimento único, para que possamos realmente
colocar a comunicação de dados, também a infor
mática à disposição de todos os cidadãos, inclu
sive daqueles que não sabem nem o que é com
putador. Isso é importante.

Dizer que a informática ou a comunicação de
dados é apenas interessante para o Bradesco,
ou para as inslJtuiçõesfinanceiras, não, ela é alta
mente importante, se politicamente utilizada, para
o desenvolvimento global da sociedade, até para
aquelas pessoas que nem desconfiam o que seja
um octeto ou o que seja um bit. É necessário
que a utilizaçãode toda essa planta instalada pos
sa ser, de maneira integrada, prestada e adminis
trada pelo Estado, para que aqueles três objetivos
iniciais de que falamos, que é desenvolvimento,
eqüanime, iqualitário da sociedade tecnológica,
industrial e da pesquisa, sejam atingidos. Não ve
mos diferença.

Na questão do subsídio, os documentos são
públicos, os documentos que e~elecem o sub
sídio à Rede Globo de Televisão, ao Bradesco,
ao ltaú e às outras entidades, são documentos
públicos. Concretamente, a Rede Globo de Televi
são, através de portarias especiais que regulam
a comunicação social e a prestação desses servi
ços, não só a Rede Globo, a Rede Manchete, a
Bandeirante, uma série de redes, todas gozam
de subsídios. Nesse subsídio, que é uma transfe
rência da riqueza de todos para a mão de um
pequeno número de empresários, se dá, na nossa
visão, uma decisão, uma atitude que não atende
aos interesses mais abrangentes da sociedade e
que privilegiaa concentração de renda, e a contra
partida a gente vê nas ruas do Rio de Janeiro,
não sei se de todo o Brasil, camisetas dizendo:
"Tudo que é mentira e engodo passa na tela da
Globo",porque essa é a contrapartida do subsidio
que é levado. É concreto, existe.Não é uma ques
tão de opinião, é uma questão de consultar os
documentos públicos que existem, e aí a gente
ampliar essa discussão e decidir se a sociedade
como um todo, reafirma esses subsídios ou os
retira.

Para finalizar, o serviço de suporte à transmis
são de imagens de televisão na EMBRATEL, nos
primeiros meses deste ano, acumula um prejuízo
de 15 milhões de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço ao Senhor a resposta. Nosso tempo
está esgotado; temos ainda uma questão a ser
colocada pelo nobre colega Joaci Góes.

Antes disto, a Mesa, no intuito de esclarecer
bem a intenção do nosso Colega Paulo Eduardo
Gomes - evidentemente, não quero me colocar
na sua cabeça - ao dizer que os subsídios não
são para pessoas nem para entidades, são para
os serviços, quis dizer que a interpretação que
se dá a subsídios é para os serviços. Isto é uma
coisa histórica dentro da própria EMBRATEL,
quando os primeiros troncos de microondas da
EMBRATEL foram instalados, eles começaram,
todos com redundância, inclusive,uma parte para
telefonia, normalmente alguns canais de rádio,
freqüência para telefonia,e outros canais de reser
va para proteção, com prioridade para telefonia,
dada a alta confiabilidadedesses sistemas, desses
serviços, a EMBRATEL passou a utilizar os canais
de reserva, que estariam ativados, de qualquer
forma, 24 horas por dia. Para o preço desses
canais de reserva, evidentemente, foifeitoum pre
ço de acordo com o canal reserva, ou seja, não
era o produto principal da EMBRATEL. Com a
tradição, ao longo do tempo, esse preço foi, de
certo modo, absorvido pelo setor de serviço de
radiodifusão, no caso, televisão.Maistarde, quan
do a EMBRATEL necessitou implantar canais es
pecificamente para o transporte de vídeo e de
som, associados à televisão, e agora com o saté
lite, então esses preços ficaram, realmente, defa
sados. Este é o sentido, quero esclarecer aqui
que há sempre uma tendência de caracterizar e
de localizar; este não é o óbjetivo desta Subco
missão. Estamos mantendo o máximo possível
o nível dos debates, para não personalizar e não
agredir as pessoas nem as entidades. Vivemos
num País democrático, onde temos a liberdade
do debate e discussão.
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É~ um serviço de radiodifusão, no caso, de sons
e imagens, é que, pelo que entendi, sofre esse
tipo de subsídio. Historicamente é isso que acon
tece,Se usarmos o espaço usado por um progra
ma de televisão para transmitirmos um serviço
de telefonia e de dados, evidentemente encontra
remos os preços muito aquém daqueles que se
riarn utilizadospara comunicação telefônica e de
dados. Interpretei corretamente? Então, é um ser
viço, na realidade.

Antes de passar a palavra ao nobre Constituinte
Joaci Góes, se me permite S. Ex", qurremos reafir
mar a convocação de uma reunião ordinária para
o dia 13, um dia bom para a nossa Relatora,
um dia de sorte, para comparecer aqui às 9 horas
e 30 minutos e fazer a leitura do seu projeto.

Tem a palavra o Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ontem, no exercício
da Liderança do PMDB, tiveocasião de, no Plená
rio da Assembléia Nacional Constituinte, destacar
a superior qualidade do esforço que está sendo
desenvolvido para a elaboração de uma boa
Constituição, invocando precisamente a dinâmica
dos trabalhos e a qualidade dos debates que te
mos assistido aqui, com o comparecimento de
depoentes e de personalidades do maior relevo
da inteligência brasileira,como é o caso que esta
mos ouvindo agora do nobre Presidente da Fittel,
Dr,Paulo Eduardo Gomes.

Por outro lado, gostaria de dizer que não tenho
culpa de que eu seja membro desta Subcomissão
de Ciência Tecnologia e Comunicação; também
não tenho culpa de que sejam parte desta Subco
missão nobres Constituintes que tenham Iigaçóes
de família com personalidades exponenciais no
comando da politica nessa área tão importante.
Ou eu teria que silenciar, ou eu teria que dizer
as coisas que devem ser ditas, e manifestar as
minhas preocupações.

No caso da informártica, o que verificamos no
mundo é que este é um campo de características
tão especiais de competitividade que, salvo umas
pouquíssimas nações que já estão muito adian
tadas no domínio desta tecnologia, as demais,
ou praticam alguma sorte de reserva de mercado,
ou elas estarão condenadas a seguir a reboque
dasnações que avançam na frente. No caso mes
mo dos Estados Unidos, onde há a IBM, que é
a maior empresa do mundo, já morei naquele
País e acompanhei como interessado e curioso
essa guerra tecnológica bonita que ali se desen
volve, verificamos que o índice de mortalidade
infantil das empresas no campo da informática
nos Estados Unidos é uma barbaridade. Morei
na Califórnia, inclusive,e ficava simplesmente as
sombrado com o número de empresas que nas
ciam e que morriam. Determinadas empresas,
como a Apple,por exemplo, que em determinado
momento imaginávamos que o seu domínio na
área dos microcomputadores seria uma coisa pa
ra a eternidade, verificávamos que, em seguida,
a IBM lançava um protótipo, desenvolvido com
muito cuidado, que levou a Apple a registrar pre
juízos altíssimos; as suas ações caíram na Bolsa
de Valores dos Estados Unidos, o que ameaçou
a sua sobrevivência, quanto mais com relação
ao Brasil.

Portanto, quero que o Presidente me informe
se esse raciocínio é válido. Esta a primeira per
gunta.

A segunda formulação é que temos, no Brasil
de hoje, uma situação singularissima nesta área
de telecomunicações. Vemos, por exemplo, o Mi
nistério das Comunicações envolvido em acusa
ções de corrupção da mais alta gravidade. Eu
tenho lido sobre a História do Brasil em vários
momentos e realmente não tenho lembrança de
episódios tão atentatórios ao sentimento mediano
de moralidade administrativa neste País quanto
os atos praticados no âmbito desse Ministério.
E veja que o grande perigo se verifica porque
essa impunidade é conseqüência do fato, de que
esse Ministro tenha a sustentá-lo precisamente
a figura mais poderosa do Brasil, esta é que é
a grande verdade. Eu, particularmente, tenho pelo
Sr. Roberto Marinhoa maior admiração e respeito
pela competência que ele tem revelado de cons
truir a empresa privada mais sofisticada e mais
competitiva do Brasil. Mas a apartir do instante
em que nós verificamosque esse poder é utilizado
para interferirno processo de formação da nacio
nalidade brasileira, da opinião pública brasileira,
com a luta ferrenha para manter à frente do Minis
tério das Comunicações um Ministro que sofre
acusações as mais graves de corrupção, e, com
o detalhe, de três Comissões Parlamentares de
Inquérito requeridas simultaneamente no Con
gresso Nacional. Esse Ministro foi convidado a
vir a esta Subcomissão, e não vem não sei por
que. Fala-se de uma reforma ministerial,e sabe-se
que a sua posição é sustentada precisamente a
partir daí, a partir dos serviços que ele presta e
continua disposto a prestar aos interesses de uma
empresa que tem uma posição forte nesse siste
ma oligopolístico.

O que eu pergunto, como a Fittelvê essas duas
questões?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Presidência, respeitando evidentemente a inter
venção do nobre colega Constituinte Joaci Góes,
gostaria de prestar um esclarecimento sobre a
questão que foi colocada, porque envolveu os
convites que foram formulados pela Mesa.

O Ministrodas Comunicações, Antônio Carlos
Magalhães, não foi efetivamente convidado a vir
aqui nesta Subcomissão. Esta Subcomissão não
tem a competência para convidá-lo. Nós fizemos
uma reunião com os órgãos do Ministério das
Comunicações e com os do Ministério da Ciência
e Tecnologia, convidando os órgãos vinculados
a essa área e marcamos audiência. Inclusiveem
reuniões extraordinárias. Ocorre que o Ministro
da Ciência e Tecnologia manifestou desejo de
aqui comparecer. Então conversei com o Presi
dente da Subcomissão, e S. Ex" formulou ou dei
xou em aberto o convite, onde S. Ex" podia com
parecer ou não. Aí, de acordo com as explicações
dadas inclusive,em Plenário, o aviso foi dado na
véspera e parece que não houve possibilidade
de o Ministrodas Comunicações no caso compa
recer. O outro, da outra Pasta, compareceu. Isso
é para esclarecer como é que as coisas aconte
ceram. E ficou inclusive de pé o convite a ser
formulado pela Subcomissão, para uma audiên
cia no âmbito da Comissão.

Quanto à segunda colocação do nobre Consti
tuinte Joaci Góes, que eu respeito, ele integra,
como mesmo disse à Subcomissão e tem essas
relações todas, eu acredito que não caberia ao
Presidente da FTITELtecer comentários, porque
não se trata da matéria constitucional, são mais

esclarecimentos. Eu pediria então vênia ao nobre
Constituinte para que nós não encaminhássemos
essa pergunta. Quanto à primeira questão, eu a
deixo colocada.

O SR. CONSTITUINTE JOACIGÓES - Presi
dente veja bem, eu até teria o maior prazer em
colher a solicitação de V. Ex". No entanto, como
ela não tem base regimental, e o regimento me
permite formular as questões que eu entenda per
tinente na discussão do assunto, e, por via de
conseqüência nós não deveriamos criar nenhuma
limitação à liberdade de pronunciamento de clda
dãos livresno exercício da sua cidadania, e, mais
ainda, no exercício da Presidência de uma entida
de que congrega, como foi mencionado, 85%
dos trabalhadores dessa área, e que portanto é
uma área duramente afetad\l por todos esses de
sacertos que nós estamos mencionando. Portan
to, eu peço a V.Ex" que, cumprindo dispositivos
regimentais, permita que o nobre depoente res
ponda as minhas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Eu não queria levar isto para esse terreno, meu
nobre colega, e não vou apelar para o Regimento
Interno. Nós temos trabalhado aqui, em outras
reuniões, no mais alto nível tratando de matéria
constitucional. E este é o objetivo desta Subco
missão. E, na realidade, o Regimento Interno, que
foi citado, me concede, no art. 50, n9 4, o direito
de negar ou conceder a palavra. Não se trata
disso. Eu vou dar apenas um tempo reduzido
ao nosso conferencista, para que responda a pri
meira questão. Asegunda questão, realmente, eu
não vou encaminhar. Com a palavra o Dr. Paulo
Eduardo Gomes para responder a primeira ques
tão formulada pelo nobre Constituinte.

O SR. PAULO EDUARDO GOMES - É evi·
dente que o desenvolvimento tecnológico, o de
senvolvimento acelerado de tecnologia faz com
que os fabricantes de equipamento na área de
informática tenham para os seus produtos uma
atitude que é a atitude de desenvolver, porque
funciona num mercado de competição. E é evi
dente que, apoiado em marketing e apoiado em
propaganda, sempre tentará passar para o usuário
a idéia de que existe uma novidade tecnológica
que justificao investimento dele naquela novidade
tecnológica. O que nós estamos falando é que
as possibilidades dos trabalhadores e técnicos do
setor de telecomunicações de desenvolver produ
tos, para, com base nesses produtos, aí sim, pres
tar serviços, essa é inquestionável. Nós temos ca
pacidade de desenvolver equipamentos que terão
no mínimo vida útil de 20, 30 anos em função
da tecnologia, com a qual eles foram desenvol
vidos e, com esses equipamentos, prestar, sob
o regime de monopólio, váriosserviços, quaisquer
que sejam as novidades e as demandas que aclve
nham da sociedade. É diferente da questão do
produtor de equipamento que vende a toda e
qualquer hora, um equipamento novo, um chip
novo, um jogo novo de computador. Eu acho
que nós temos, no setor de desenvolvimento de
tecnologia e da pesquisa, condições de desen
volver esses produtos. E gostaria de dizer para
V. Ex" o seguinte: o projeto mais ambicioso do
CPQD, o Projeto Trópico, tem, do F1NET, que
é um centro nacional de tecnologia francês, o
conceito de que este é um dos três melhores
projetos em termos de concepção tecnológica
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existentes em todo o mundo. É o Projeto Trópico
desenvolvido pelo CPQD da nossa empresa hol
ding TELEBRAs.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Eu gostaria de lembrar, complementando a nossa
decisão, que o outro objetivo que tem a Presi
dência da Mesa é de preservar as pessoas que
vêm aqui representando entidades, uma vez que
não têm nenhum tipo de imunidade para o que
dizem ou para o que deixam de dizer. É claro
que eles responderão de acordo com as suas
próprias consciências. Vamos voltar à origem dos
nossos debates da primeira reunião de que nós
tratariamos aqui de matéria a nívelConstitucional.
Nós temos um Parlamento, nós temos a Câmara
dos Deputados, que está funcionando, para o fim
de tratarmos de assuntos circunstanciais e con
junturais. Eu queria encerrar, então, a conferência
do nosso nobre conferencista com uma salva de
palmas, nossos agradecimentos a S. S' Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Joaci
Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
pediria ao ilustrepalestrante que contínuasse.sen
tado à cadeira, por favor, porque de outra forma
a minha questão de ordem estaria cassada.

Sr. Presidente, eu poderia, ainda que modesta
mente, como sempre o faço, desenvolver, num
lastro de tempo razoável,considerações mostran
do que a qualidade do texto Constitucional depen
de, em grande parte, da possibilidade que a socie
dade tenha de praticar princípios democráticos
saudáveis. Disse eu aqui outro dia que todos os
códigos de ética do mundo, para funcionarem
bem, devem ter a ensinar todas as regras, escritas
ou não, um princípio que deve estar implícito no
entendimento de todos esses códigos de ética:
é o de que integridade é obediência ao que não
é exigido. Mas eu não vou discutir esse assunto,
e vou-me restringir apenas ao Regimento que eu
invoquei, sem perda, evidentemente, da busca,
da manutenção dessa superior qualidade de en
tendimentos que temos aqui, e desta convivência
tão agradável e tão frutuosa. Mas, se em determi
nado momento eu invoquei o Regimento, e se
a minha invocação foi desautorizada pela invoca
ção também do Regimento, eu quero que V. Ex"
me diga onde V. Ex' encontrou no Regimento
amparo para que uma das perguntas que eu for
mulei não fosse respondida. Porque o que eu
estou lendo aqui não dá margem a essa interpre
tação, embora, é verdade, que como bacharel
em direito, eu já esteja afastado da prática da
advocacia há algum tempo. Diz o art. 50: "são
atribuições do Presidente, além de outras, confe
ridas neste Regimento: enumera I, li, III ...

N -Conceder ou negar a palavra aos Consti
tuintes, e interromper o orador, na conformidade
deste Regimento".

Eu não vejo neste Regimento, nenhum amparo
legal para que o depoente seja obstado a respon
der a pergunta que lhe formulo, podendo natural
mente ele ser livrepara dizer até que não gostaria
de responder a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado. Eu também invocaria ainda o
item 6 que é: "advertiro orador quando esse usar
de expressões descorteses ou insultuosas, cas
sando-Ihe a pala'(l"a em caso de reincidência.

Nós não vamos entrar nesse tema. Então eu
não gostaria de invocar o Regimento. Nós temos

aqui um discurso encerrado, e eu pediria ao nosso
nobre representante da FlTTELque por gentileza
voltasse à cadeira do Plenário, e essa questão
está encerrada pela Mesa. O nobre Constituinte
pode recorrer ao Plenário, se assim o desejar.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
acho que é uma decisão autoritária, eu gostaria
de recorrer ao Plenário, porque eu não usei ne
nhuma palavra insuItuosa, eu não usei nenhuma
expressão insultuosa. Então eu peço a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Descortês, não falei insultuosa.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
não usei expressão descortês. Eu apenas registrei
o que está acontecendo, que há três Comissões
Parlamentares de Inquérito...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -
V. Ex'tem as imunidades parlamentares para fazer
tais citações. O conferencista não as tem.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
ele é um cidadão maior e não precisa ser tutelado
por V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não, não precisa nem é tutelado. E não se trata
de matéria Constitucional.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
ele é livrepara dizerse pode ou não pode respon
der a minha pergunta. V.Ex" vaiou não vaisubme
ter ao Plenário a minha proposição?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nós vamos verificar se há quonun no Plenário.
Para que haja uma deliberação por maioria abso
luta.

Eu peço à Secretaria que conte o número de
Constituintes presentes. (Pausa.) Nós temos oito
Constituintes no Plenário. Então não temos quo
rum para deliberação. Eu gostaria realmente de
ouvirpronunciamento do Plenário mas não é pos
sível.

Eu queria comunicar ao Plenário da Subco
missão que nós temos sugestões recebidas dos
seguintes Constituintes: Costa Ferreira, Irma Pas
soni, MarioMaia,NilsonGibson, Pompeu de Sou
za, AlbéricoCordeiro,ÁlvaroValle, Tadeu França,
Nelton Friedrich, Roberto Jefferson, Afonso Ari
nos, Uldurico Pinto, Antero de Barros, Mendes
Ribeiro, Ivaldo Machado e Simão Sessim. Estas
sugestões já estão de posse da Mesa da Presi
dência, e vão ser encaminhadas à Relatora. Hoje
é o último dia do prazo para apresentar sugestões.
Como tem um processo, digamos assim, buro
crático até chegarem as sugestões à Comissão,
eu creio que até segunda-feira a nossa Relatora
estará recebendo sugestões dos Constituintes.

Com a palavra o nosso nobre Constituinte Car
los Alberto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, com muita honestidade
pessoal, eu creio que objetivamente terminamos
criando uma situação de constrangimento polí
tico nos trabalhos da nossa Constituição. V. Ex'
contribui e é justo reconhecer, para que nós inter
pretássemos de forma criadora e ampla o Regi
mento Interno, a tal ponto que o próprio Regi
mento lnternd,determinava um número limitado
de audiências públicas, e nós criamos uma situa
ção nova que nos permitiu que no decorrer dos
trabalhos desta Subcomissão nós transformás-

semos todas as suas reuniões ordinárias em reu
niões de audiência pública.

Sendo bacharel em direitocomo o ilustreCons
tituinte Joaci Góes, todos nós aprendemos até
nas apostilas do vestibular, que aquilo que não
está expressamente proibido, é permitido. E foi
exatamente, com base nesse princípio geral de
direito, que nós fomos extremamente criadores
na condução dos trabalhos desta Subcomissão,
dando uma ampla oportunidade de partícípaçêo
democrática dos diferentes setores da sociedade
nos debates. Então, qual é a situação real e de
fato que se coloca aqui para nós? Eu, por exem
plo, fui autor de uma sugestão a este Plenário,
para que se convidasse o Dr. Roberto Marinho.
Pouco importa as concepções pessoais que qual
quer um de nós tenhamos em relação ao Dr.
Roberto Marinho. O que importa de fato é que
dentro da atual estrutura de comunicação social
em nosso País, o Dr,Roberto Marinho desponta
como uma figura central e ocupa um papel de
liderança que, lhe pode ser negado, a meu ver
não de liderança empresarial, a meu ver, de lide
rança política.Dentro desse espírito criativo,men
cionou-se aqui a possibilidade de convite, não
se trata de convocação, aos Ministrosde Comuni
cação e de Ciência e Tecnologia. Eles MO são
obrigados a vir. O Ministro de Ciência e Tecno
logia nos honrou com a sua presença e a sua
participação, o que para todos nós foi extrema
mente rica e fecunda a sua participação nos deba
tes desta Subcomissão.

Eu, pessoalmente, e creio que de modo geral
esta Subcomissão, gostaria de ouvir igualmente
o Ministro de Comunicações, o titular da Pasta
das Comunicações, até mesmo abstraindo-se o
nome de quem quer que seja, porque é funda
mental, nas defmições que nós vamos adotar, co
nhecer o pensamento do Ministro das Comuni
cações.

Nós demos aqui exemplos, ao longo dos traba·
lhos desta Comissão, de um alto espírito público
e de um comportamento de extrema civilidade,
a tal ponto que as divergências que aqui foram
colocadas, foram colocadas de tal maneira, que
elas não se referiram a pessoas, mas sim, a idéias,
a concepções, a pontos de vista e a procedimen
tos.

Neste sentido, eu participo do interesse, da
preocupação do ilustre Constituinte Joaci Góes,
e que nós possamos ter esclarecimentos, ter infor
mações sobre a área de comunicações, através
do titular da Pasta.

No convite que foi formulado por V. Ex' ao
Dr. Roberto Marinho, eu sou testemunha do seu
empenho pessoal, V.Ex' encontrou dificuldades,
encontrou resistências momentâneas e eventual
mente difíceisde serem superadas, e, com muita
soberania e habilidade, V. Ex" decidiu, com o co
nhecimento deste Plenário,que a Comissão Geral
convidaria o Dr. Roberto Marinho. Eu acho que
igual procedimento deve ser adotado em relação
ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Comuni
cações, Dr. Antônio Carlos Magalhães, para não
ficar a impressão de que V. Ex" está adotando
procedimentos restritivoscom relação a manifes
tação de pensamento, a liberdade de iniciativa
e de atuação de todos os Constituintes. Eu gosta
ria de fazer a injustiça a V. Ex" Mas, como nós
aprendemos, todos nós, nas diferentes atividades,
não basta apenas dizer-se que se está atuando
desta ou daquela maneira. E preciso comprovar
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de forme prática e efetiva. Mais do que uma suges
tão, eu faço um apelo e uma exortação a V.Ex'
no sentido de que, tal como se procedeu em
relaçêo ao Dr, Roberto Marinho, que, através de
comunicado formal da Mesa desta Subcomissão,
se peça, solicite-se, que se reclame do Presidente
e do Relator da Comissão Geral um convite for
mabnente enviado ao Sr. Ministro das Comuni
cações, Dr. Antônio Carlos Magalhães, para que
compareça a essa Comissão Geral.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Eu illQfadeçoao nobre colega Carlos Alberto Ca6
a sugestão. Perguntaria se o Plenário, através da
manifestação, no caso do nosso querido colega
Constituinte Joaci Góes, aprova esta sugestão,
e nós podemos assim agir, para termos então
todas as oportunidades de colocar as questões
diretamente ao Sr. Ministro das Comunicações.

O SR. CONSTIT{JINTEJOACI GÓES - O Ple
nário já não pode mais se manifestar a respeito
desse assunto, porque há dois minutos consta
tou-se que não havia quomm.

SI'. Presidente, é claro e eu acho que tudo isso
dev«l ser feito, eu acho que todo mundo apóia
isto. E eu devo dizer a V. Ex' que não será por
esse seu único momento infelizao longo da Presi
~da destes trabalhos que eu vou deixar de con
cordar com todos os companheiros quanto ao
modlo eficiente, probo e educado com que V.Ex'
vem-se comportando à frente desta Subcomis
são.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado.

A Mesa encaminhará ao Presidente da Comis
são Geral uma solicitação para que convide o
Sr. Ministro das Comunicações a uma audiência
pública.

Concedo a palavra ao nosso nobre colega
Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE OÚVlO DUTRA- Sr.
Presidente, é só um pedido de informação. Talvez
não tenha ouvido por completo a leitura de nomes
por 'V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE OLMO DUTRA - É
que fizemos uma solicitação há algumas reuniões
de que fosse convidado para a Comissão Temá
tica o General Andrada Serpa. Eu não sei se isso
já está sendo feito.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Vai ser feito. Vai ser feito o convite.

O SR. CONSTITUINTEoLlvio DUTRA-Obri
gad(), Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Declaro então encerrada a presente reunião.

Convoco a próxima reunião ordinária para o
dia J3, quarta-feira.

E:stá encerrada a reunião.

Ata ela 13' Reunião, OrdInária,
realizada ela 13 de maio de 1987

h)s treze dias do mês de maio do ano de mil
J'lOVe-centos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, em SaIa do Anexo ndo Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Ciênciae Tecnologia

e da Comunicação, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Arolde de Oliveira, com a presença
dos seguintes Constituintes: Aloísio Vasconcelos,
Ângelo Magalhães, Arnold Fioravante, Antonio
Britto, Antonio Gaspar, Arolde de Oliveira, Carlos
Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fer
nando Cunha, Francisco Diógenes, Joaci Góes,
José Carlos Martinez, José Elias, Koyu lha, Men
des Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre Corrêa, Pompeu
de Souza, Rita Furtado, Rodrigues Palma, Roberto
VItale Sadie Hauache. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou iniciados os tra
balhos e passou à leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi aprovada por unanimidade. A seguir,
deu-se início ao Expediente que constou de leitura
sumária das Sugestões de n'" 3165, 1812,1452,
0698,1471,7973,3307,3323,2722,2012,6288,
6723,33276794, 4229,6034,6038,6039,6040,
4396,3356,5125,5126,9333,9345,9341,9346,
9010,9081,9280,4918,5934,5880,0909,0792,
4187,5857,5858,3465,8653,2529,9212,9206,
6563,0431,0450,0443,0430,7985,7989,7986,
5790,7909,7650,7638,4740,4746,7821,3620,
3548,3644,7348,8188,3657,8278,2494,1180,
9876,9882,0709,8522,9941,8223,8204,8203,
8202,0970,0821,0047,4766,5806,3978,8321,
8317,3015,3019,3022,3091,3094,6113,6123,
7061,6833,3054,7305,3744,5273,0213,4569,
6637,3760,9134,9294,6694,3793,0981,0983,
1194,7260,0982,8713,8710,8686,8697,8712,
8714,8711,9314,0614,2207,8415,8442,4077,
1747,1744,2219,8984,0283,1216,1242,1218,
2240,2241,7106,10~,4455,4163,4560,3937,

3892,5009,1296,0839,7446,4631,6478,0887,
1784,8007,8023,6645,9366,7316,2382,9681,
1640,2385,1979,6347,6376,6375,9241,6898,
8181,6596,7921,5764,5767,5755,2493,6659
e 2863, encaminhadas anteriormente à Relatora.
Findo o Expediente, o Senhor Presidente deu a
palavra à Relatora, Constituinte Cristina Tavares,
que fez a entrega, formal, à Subcomissão, do An
teprojeto da matéria. A seguir, usaram da palavra
para assuntos diversos os seguintes Constituintes:
Ângelo Magalhães, Antonio Gaspar, Mendes Ri
beiro, Fausto Rocha, Carlos Alberto Caó, Cristina
Tavares, Koyu lha, Rita Furtado, Femando Cunha,
OlívioDutra e Joaci Góes. Foi decidido pelo Plená
rio que o recebimento de emendas se efetuaria
até o dia dezoito de maio do ano de mil nove
centos e oitenta e sete e a votação das mesmas
se daria a partir da reunião do dia dezenove do
mês em curso. O Senhor Presidente registrou a
presença na reunião dos Constituintes Mário Co
vas e Arthur da Távola, respectivamente, Líder
do PMDB na Constituinte e Relator da Comissão
da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às onze horas e trinta
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada
dia quatorze de maio, às nove horas e trinta minu
tos, para discussão, onde a Relatora estará rece
bendo emendas ao seu Anteprojeto. E, para cons
tar, eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOAATA DAREUNlÃ.O ORDINÁRIA
DASlIBCOMJSSi.oDACÊNCJA E 7ECNO
LOO/A E DA COMaNIC4ç4O, REALIZADA
EM 13 DEM4IODE 1987,ÀS9:30HORAS,

NA SAlA DA COMISSÃO DE SERVIÇO Pá
BUCO CML, ALA SENADOR ALEXANDRE
COSTA, SENADOFEDERAL, EA INTEGRA
00APANHAMENTO TAQlJ/GRÁFlCO COM
f'(JJ3UCAÇÃO DEVIDAMENTE AaTORlZA
DAPELOSENHOR CONST/T{]]N7EAROL
DE DE OLJVEfRA, PRESIDENTE DA S{fB
COMISSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Declaro aberta a presente reunião da Subcomis
são da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Na pauta da presente reunião teremos a apre
sentação formal do Relatório, com o anteprojeto
e início de discussão. Antes, porém, a Presidência
deseja fazer uma série de comunicados e de infor
mações sobre o mecanismo que vamos adotar
daqui para a frente.

Prestigia os nossos trabalhos o Relator da Co
missão Temática, o nobre colega Constituinte Ar
tur da Távola. A Mesa já está integrada, além do
Presidente, a Relatora, Constituinte Cristina Tava
res, e o Vice-Presidente, José Carlos Martinez.
- Prezados colegas Constituintes, ilustres visitan
tes, é com muita alegria que o Presidente, interpre
tando os sentimentos da Mesa, que conduziu os
trabalhos até este momento, registra hoje o fim
da primeira etapa de trabalhos e o início da segun
da. Nesta Subcomissão, são lançados os alicerces
de todo este edifício constitucional que estamos
elaborando nesta Casa.

A primeira etapa foi marcada pela presença
maciça, participativa, entusiasmada da sociedade
civil,através de entidades as mais representativlls
do setor, envolvidas com o temário da Subco
missão. Então, o pólo dinâmico dos nossos traba
lhos esteve centrado na sociedade civil,e tivemos
o privilégio, a satisfação e, por que não dizer, o
orgulho de receber aqui entidades que represen
tam os interesses desta área e que trouxeram
o seu depoimento, a sua colaboração, a contri
buição através do debate de forma honesta, de
forma sincera, todos buscando, não importa que
caminhos cada um quisesse trilhar, mas buscan
do sempre deixar um documento, uma idéia, uma
sugestão que viesse a construir, que viesse efetiva
mente fazer com que nossos nobres colegas
Constituintes, no Plenário desta Subcomissão, ti
vessem o mais farto material para fazer a sua
avaliação e a interpretação do que é, realmente,
a necessidade e o anseio da nossa Nação.

Iniciamos hoje uma segunda etapa, esta dife
rente daquela. Naquela etapa a Relatora teve a
oportunidade de ouvir e interpretar. Nesta etapa
que hoje se inicia, a Relatora vai apresentar o
seu relatório, a síntese do que ouviu e intrepretou.
Na etapa que hoje se inicia teremos como p6Io
dinâmico não mais a sociedade civil e as entida
des representativas de todas as classes e catego
rias interessadas nessa matéria, mas teremos, co
mo pólo dinâmico, o Plenário da Subcomissão,
que por si só é representativo também, e diria
talvez o mais representativo, porque constituído
por Constituintes que foram eleitos pelo voto re
centemente, em todos os recantos do nosso País.
Por conseguinte, este pólo dinâmico que agora
assume a expressão mais importante do trabalho,
representa por si só a Nação brasileira, e irá colo
car ao curso das discurssões, ao curso das vota
ções o conteúdo político-ideológico que cada um,
livremente, e tendo ouvido toda a sociedade, en
tende como o melhor para o nosso Pais.
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Gostaria de prestar alguns esclarecimentos de
como vai funcionar esta etapa. Hoje, vamos ler
o relatório com o anteprojeto da nossa Relatora,
Deputada Cristina Tavares. Lido o Relatório, te
mos um prazo, que irá até domingo à noite, ou
segunda de manhã, digamos assim, para apre
sentação de emendas. As emendas têm algumas
características. Estamos distribuindo um peque
no documento orientativo de como devem ser
apresentadas as emendas. Que poderão ser aditi
vas, supressivas, modificativas, etc mas não será
permitida, é verdade no Regimento, a apresen
tação de emendas que alterem todo o anteprojeto.
Então, não é permitido O substitutivo. Asemendas
têm que ser feitas artigo a artigo, e um outro
artigo poderá ser alcançado apenas quando haja
correlação com aquele que é modificado. O enca
minhamento da discussão será feito com um pra
zo,com o tempo de 10 minutos para cada Consti
tuinte da Subcomissão, com prioridade sempre
para aqueles que ainda não tiveram oportunidade
de usar da palavra. Isto durante todo o período
de discussões.

Na próxima terça-feira, às 9 horas e 30 minutos,
teremos a sessão em que a Relatora apresentará
o seu parecer sobre as emendas. Feita essa apre
sentação, iniciamos, imediatamente, o encami
nhamento da votação, na terça, quarta e quinta
feira da próxima semana. E o nosso prazo fica,
realmente, limitado então ao Relatório final apro
vado pelo Plenário, a ser entregue à Comissão
Temática até o dia 25, que é uma segunda-feira,
mas na próxima quinta-feira concluiremos o nos-
so trabalho. .

Acredito, Srs. Constituintes, que desta forma
teremos, embora o prazo seja muito curto, toda
as condições de apreciar a matéria, porque o Rela
tório, na sua essência é muito curto, muito peque
no, ele foi sintetizado. Não li o Relatório definitivo,
mas li um anteprojeto do anteprojeto, e sinto que
ele é muito curto. De maneira que não vai ser
diticil trabalhar este Relatório.

Então, quero que o Plenário se manifeste sobre
este esquema de trabalho, uma vez que os nossos
prazos regimentais ocorrem, às vezes, em datas
fatais, em sábados e domingos. Queríamos evitar
esses dias para que não tenhamos a necessidade
de estar só em última instância, trabalhando sába
do e domingo. Então, pergunto ao Plenário se
ficaria bem assim. A Relatora já está de acordo
em fazer um esforço esse fim de semana. TInha
mos uma viagem prevista mas vamos suspen
dê-Ia para que possamos continuar a discussão
deste anteprojeto, sexta-feira tem uma viagem,
terça-feira da semana que vem, aí tem o prazo
para a apresentação de emendas, e terça inicia
mos o encaminhamento da votação.

Gostaria de ouvlr o parecer do Plenário, há algo
contra esta sugestão? (Pausa)

o SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não, nobre Constituinte Mendes Ribeiro.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Gostaria de alguns esclarecimentos, porque con
fesso a V. Ex"que o meu raciocínio é meio lento
e não alcança certas coisas repentinamente. Re
cebemos hoje perto de 100 páginas lermos. Nas
primeiras páginas que lihá uma relação dos Cons
tituintes que teriam mandado sugestões para a

área específica. O meu modesto nome não achei
aqui, e fIZ algumas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Talvez esteja na outra relação que se refere à
área de comunicações. Esta primeira é ciência
e tecnologia, tem uma outra relação na frente,
na área de comunicações. Está separado por te
mas, dentro do nosso temário.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Nobre
Constituinte, o nome de V.Ex" não é tão modesto
como V.Ex" modestamente apresenta. No anexo
do PRODASEN, onde reunimos as sugestões dos
Constituintes sobre a matéria de comunicação,
V.Ex" aparece brilhantemente em várias ocasiões.
Por acaso, abro uma página em que diz: Consti
tuinte Mendes Ribeiro: uÉ livre qualquer manifes
tação de pensamento, sem que dependa de cen
sura, respondendo... etc." Recebemos 5.528 su
gestões para comunicação e 5.000 sugestões pa
ra ciência e tecnologia.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Refiro-me, nobre Relatora, ao parecer de V. Ex"
que arrola as emendas que foram e não foram
aceitas. Detenho-me na explicação do Presidente,
que diz o seguinte: Não pode apresentar substi
tutivo, mas se pode apresentar emendas artigo
por artigo. Vamos acabar, em outras palavras, po
dendo apresentar substitutivo, se todos 05 artigos
forem atacados seguraremos o parecer.

O esclarecimento que quero é o seguinte: quan
do será feita a votação para que se aceite ou
se rejeite o parecer? Porque tenho a impressão,
pela leitura que fizdo Regimento, que se aprovado
não terá problema, agora, se rejeitado, terá que
acontecer a nomeação de um novo Relator para
a apresentação de um novo parecer. Se estou
certo ou equivocado, gostaria que a Mesa esclare
cesse.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Ainda teremos esse restante de semana para es
clarecer esse assunto junto às Lideranças porque
a indicação do Relator, não obstante seja uma
atribuição do Presidente da Mesa, resulta de um
acordo político, e esse é um cargo do PMDB.
A prática parlamentar é que quando há a rejeição
In totum de um parecer, normalmente após um
substituto, a prática é, realmente, a substituição
do Relator. Mas esse é um assunto que neste
momento estou impossibilitado de esclarecer ao
nobre Constituinte, mas na reunião de amanhã
já trarei a resposta a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
VejaSr. Presidente, não estou, de forma nenhuma,
dizendo que o Relatório que - não conheço 
da minha querida Cristina Tavares, venha a ser
reprovado. Vejo duas coisas: a primeira, não há
substitutivo, mas se emendarmos todos 05 arti
gos, haverá.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Mesmo no processo de votação, o Plenário poderá
decidir e votá-lo em globo, sem destaque, e pode
rá aprová-lo ou rejeitá-lo.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
E aí, o que acontece se rejeitado for?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Mesa vai registrar o pedido e peço, então, para
esclarecer amanhã. Muito obrigado, nobre Cons
tituinte.

Com a palavra o nobre Constituinte Ângelo Ma
galhães.

OSR. CONSmUINTEÂNGELO MAGALHÃES
- Eu e o colega Mendes Ribeiro vamos ler 100
páQinas, a Relatora vai ler 100 páginas e em pouco
tempo não podemos iniciar uma discussão. Gos
taria, se os prazos permitissem, que tivéssemos
pelo menos 24 horas para estudar o Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Estamos concedendo 5 dias, nobre colega Cons
tituinte Ângelo Magalhães, para emendas, discus
são e apreciação.

Acertamos com a Relatora que ficará de plan
tão, aqui em Brasília, no final de semana, junta
mente com a nossa Secretaria, recebendo as
emendas.

O SR. CONSmUINTEÂNGELO MAGALHÃES
- Vamos ter que votar o Relatório com as emen
das?

O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
Com o parecer já sobre as emendas. Na terça
feira, às l9 horas e 30 minutos. Essa foi a proposta
que havíamos feito.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO GASPAR
Sr. Presidente, gostaria de saber se outros Consti
tuintes poderão apresentar emendas, já que o Re
gimento Interno é omisso nesse ponto

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) .-:
Qualquer Constituinte poderá apresentar propos
tas, sugestões e emendas a qualquer Comissão.
A única limitação para 05 Constituintes que não
pertençam à nossa Subcomissão é quanto ao
tempo para defesa das suas propostas, que é mui
to mais reduzido, quanto ao restante, não há pro
blema.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO GASPAR
Sr. Presidente, com e intuito de facilitar o trabalho
intenso da nobre Relatora Cristina Tavares, queria
saber onde e em que horário podem ser apresen
tadas essas eventuais emendas?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não. Com a palavra a Relatora.

A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Na
secretaria, a qualquer hora. O Regimento Interno
dá cinco dias para a apresentação de emendas,
e vamos, numa reunião amanhã, discutir o Relató
rio, receber as emendas até segunda-feira, e apre
sentar o Relatório Final na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Secretaria no final de semana funcionará na
sala n° 1, desta mesma ala. Até nos fins de sema
na, o nosso pessoal tem estado presente lá.

Distribuímos um pequeno memento, um rotei
ro de como devem ser apresentadas as emendas,
e também tem um pequeno formulário para ser
o mais sintético e de mais fácil apreciação por
parte da Relatora.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Gostaria de apresentar uma sugestão à
Mesa da Subcomissão. Da mesma maneira que
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a Mesa teve o cuidado e o zelo de apresentar
formalmente o roteiro das emendas aditivas, su
pressívas, e até podendo se chegar, a meu ver,
ao substitutivo do Relatório, creio que esse mes
mo zelo deveria ser aplicado ao roteiro crono
lógico desta fase finalde trabalho da nossa Subco
missão. Então, a minha sugestão é no sentido
de que se adote igual procedimento, e a Mesa
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da
Comunicação, se esforce no sentido de distribuir,
ainda hoje, para todos os integrantes desta Subco
missão, o que chamaríamos de roteiro crono
lógico de tramitação desta fase final de trabalhos
da nossa Subcomissão, porque numa exposição
verbal, por sinal bem feita pelo Presidente, podem
escapar alguns aspectos, alguns elementos, que
podem gerar elementos prejudiciais e complica
dores para os nossos trabalhos.

Portanto, a nossa sugestão é que essa Mesa,
ainda hoje, encaminhe a todos os integrantes,
tituIares e suplentes desta Subcomissão, o que
chamaríamos de roteiro cronológico de tramita
ção desta fase final de trabalho da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Assim será feito, nobre colega Constituinte.

Ternos então que tratar de um assunto que,
de certo modo, está intercalado nesses dias em
que vamos ter para apresentar as emendas e pro
ceder à discussão, que é o problema de uma
viag,emprogramada. Haviaa idéia de antecipação
da viagem de manhã. Conversamos com os de
maís membros da Mesa, e queríamos propor ao
Plenário a suspensão da mesma, a não ser no
caso de São Paulo, prevista para sexta-feira, em
que o Govemo do Estado se empenhou. Os no
bres colegas que desejarem a fariam, o Relatório
iria E~ voharia na sexta-feira para trabalhar. Porque
a nossa prioridade agora é, realmente, o relator,
no nosso entender. Asviagens poderão ser efetua
das • pollterlorl, porque o nosso trabalho está
apenas iniciando. .

VélmOS agora iniciarum processo de funciona
mento na Comissão Temática e depois na Comis
são de Sistematização, onde teremos sempre a
oportunidade de participar, e de adicionar corre
ções aos nossos pontos de vista, as nossas idéias,
que venham a ser introduzidas em conseqüência
dessas viagens.

Queria que a Relatora, inclusive, ratificasse, ou
orientasse um pouco mais sobre isso.

ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Recebe
mos do Centro Tecnológico da Aeronáutica e do
Centro Espacial, do Ministérioda Ciência e Tecno
logíe; a informação de que a visita a esse Centro
de Pesquisa, num sábado, seria absolutamente
inútil.Então, há uma sugestão de transferir a visita
do, sábado para quinta-feira. Fica prejudicada
diante da discussão do relatório. Entretanto, na
sexta-feira que, teoricamente, não temos reunião
nesta Subcomissão, toda a programação fica
mantida, é uma programação com as universi
dades de São Paulo, com as entidades científica
e com as entidades de trabalhadores, cujo progra
ma o Constituinte Koyu lha tem para distribuir
a cada um dos Constituintes. As passagens tam
bém estão com S. Ex"; e os que forem lá pernoitar
da sexta para o sábado, por favor se comuniquem
com o gabinete do Constituinte Koyu lha. No Sá
bado, já estaremos aqui de volta, e como disse
o Presidente, de plantão, disponíveis, e querendo

mesmo conversar com cada um dos Constituin
tes sobre a sua impressão do relatório, uma vez
que - até respondendo ao Constituinte Mendes
Ribeiro - no Regimento não existe a figura de
se derrubar um relatório, existe a figura de emen
das por emenda, quer dizer, substitui emendas.
Deformas que estarei aqui todo o fim de semana
à disposição, exceto na sexta-feira,quando estare
mos cumprindo o roteiro paulista.

A visita a São José dos Campos, ao Centro
Espacial e ao Centro Tecnológico da Aeronáutica,
como o CPODda TELEBRÁS em Campinas, fica
ria para uma outra ocasião.

O SR.CONSTITUINTE KOYU IHA-Os Consti
tuintes que devem se comunicar com o meu gabi
nete, são aqueles quejá deram o nome para reser
va do hotel e das passagens, as novas adesões
ficariam muito complicadas porque teríamos que
entrar em entendimento com o Govemo de São
Paulo novamente. Então, peço àqueles que já ti
nham reservado a ida a São Paulo para confírma
rem, em razão da reserva do hotel e das passa
gens.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fausto
Rocha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Aqueles Deputados que, morando em São Paulo,
desejarem irna sexta-feira,participando desse tra
balho, poderiam se encontrar no primeiro ponto.
Então, gostaria de saber o local, ao invés de sair
do HotelCad'Oro e ir para USP quem mora perto
pode ir direto. Qual é o horário previsto para o
primeiro acontecimento?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Koyu lha.

O SR.CONSTITUINTE KOYU IHA-A previsão
de início na USP é às 9 horas e 30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde dê Oliveira) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sou muito disciplinado, por isso, depois que a
Relatora Cristina Tavares deu os esclarecimentos
voltei a olhar detidamente para o que tinha a mi
nha frente.

Segundo esclarecimento prestado pela asses
soria da Subcomissão, em realidade figuram aqui
duas sugestões, uma com número e outra sem.
Já encaminhei oito e fui informado de que seis
ainda não chegaram aqui. Isto faz com que a
minha preocupação se alastre. Não tenho ne
nhum interesse, não me move nenhuma intenção
de derrubar o relatório, pelo contrário, quero que
saia daqui alguma coisa que flua do consenso
de todos nós. Mas, se a Relatora não tem em
mãos pelo menos seis das oito sugestões que
foram por mim apresentadas, o relatório é pelo
menos incompleto.

Recordo que na primeira reunião desta Comis
são fiz uma sugestão, que se esforçasse a Mesa,
que viessem para cá todas as sugestões dadas
na área e vejo agora que ainda não chegaram.
Reitero pois, a V. Ex", este cuidado, até por uma
medida de justiça. Não quero que a Constituinte

Cristina Tavares, como qualquer outro que esti
vesse no lugar dela, passe pelo dissabor de que
se pensasse que não deu a devida atenção às
sugestões, não poderia ter dado porque não che
garam.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Real
mente acho e concordo com V. Ex", que os prazos
foram atropelados. Esse processo das vindas das
sugestões dos Constituintes até à Subcomissão
passa pelo processo do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, que também é Presidente
do PMDB e que também é Presidente da Câmara
dos Deputados, por coincidência.

Então, queria dizer a V. Ex" que as sugestões
que vieram estão todas catalogadas via PRODA
SEN, é.um processo complexo.

Mas quero dizer a V. Ex" que conheço o seu
pensamento. Ouvi hoje a brilhante exposição que
V. Ex' fez no "Bom Dia Brasil" e as idéias de
política democrática de comunicação que V. Ex"
defende e com quem conversamos estão conti
das, talvez não estejam catalogadas, porque não
chegaram até nós, mas seguramente V. Ex"haverá
de ver que as políticas democráticas de comuni
cação que V. Ex' defende, eu tentei apresentar
no relatório. Mas haveremos de discutir durante
cinco dias e estarei à disposição, não só de V.
Ex', mas como de todos os Constituintes para
que façamos discussões artigo por artigo do que
foi aqui apresentado.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Arolde de Oliveira)
Concedo a palavra à nobre Constituinte Rita Fur
tado.

A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, gostaria de registrar, que de quase
12 propostas que apresentei à Subcomissão só
uma consta no relatório. Só para registro. Muito
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Vouprestar um esclarecimento: na realidade esta
mos recebendo até hoje essas propostas. O pró
prio Presidente também fez algumas dezenas de
propostas e aqui só chegaram umas sete ou oito.
Acho que durante esse período, nesta semana,
receberemos o restante das propostas. ARelatora,
por certo, vai ter que apreciar emendas, para que
constem do relatório paréial, e vai ler ainda mais
uma vez todas essas propostas. Não seria, diga
mos, um caso isolado. Já temos, de certo modo,'
lá numa outra Subcomissão, na nossa própria
Comissão um caso similar, em que as propostas
estão chegando e o Relatorestá conduzindo dessa
mesma maneira. Todo esse material será de qual
quer maneira ouvido, teremos oportunidade na
época da votação e dos destaques de, enfim,colo
carmos as nossas sugestões.

Temos um convite formulado pela TELEBRA
SIL, Associação Brasileira de Telecomunicação,
assinado pelo seu Presidente, Dr. Antônio Car
reira, e pelo seu Diretor LuizCarlos Baiana, para
uma reunião, hoje à noite, um coquetel a propó
sito do encerramento da semana das comuni
cações e seria hoje às 19 horas no Hotel Eron.

Esta é uma entidade representativa do nosso
setor, não tivemos o privilégioe o prazer de ouvi-la
em depoimento, em audiência pública, aqui neste
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plenário, por questões de falta de tempo, e eu
reforçaria a importância de comparecermos a es
sa reunião, para termos oportunidade de ouvir
pessoas que estão realmente envolvidas, identifi
cadas com os nossos problemas e poderão adi
cionar subsídios para os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO CUNHA
- Sr. Presidente peço a palavrapara uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não. Com a palavra o nobre Constituinte Fer
nando Cunha.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO CUNHA
- Sr. Presidente, V. Ex" está transmitindo um
convite que coincide com o horário já determi
nado para uma sessão extraordinária da Câmara
que é de fundamental importância para o nosso
Congresso Nacional. De modo que acho que po
deria ser feito um apelo à entidade que nos con
vida para que fizesse a solenidade mais tarde,
caso contrário nenhum de nós poderá compa
recer, uma vez que esta sessão extraordinária da
Câmara, hoje, é de fundamental importância in
clusiveaté para aprovar assuntos de interesse dos
trabalhadores como o aumento da aposentadoria.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço o registro de V. Ex', mas a prática de
estarmos em três, quatro lugares ao mesmo tem
po, é comum a nós políticos e temos que saber
contomâr esses problemas. O convite está formu
lado e deixo registrado com o apelo de que possa
mos dar uma passada lá para conversar com es
S!IS pessoas.

Gostaria, para encerrar esta primeira etapa e
passar à leiturado Relatórioque, em 60 segundos,
a nobre Relatora registrasse para constar dos nos
sos Anais, a visita a Manaus apenas os tópicos.
Corno foi a viagem e qual o resultado da mesma.

A SR-RELATORA (CristinaTavares) - É com
prazer que faço esse registro. Dez Constituintes
que compõem esta Subcomissão de Ciência e
Tecnologia e de Comunicação aceitando o con
vite da SBPC - Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência, e do Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia foram, segunda-feira, a Ma
naus, em um avião e queria fazer o registro do
nosso pequeno "Brasília", que é de tecnologia
nacional, fomos e voltamos no mesmo dia, o que
foi um esforço enorme para esta Subcomissão.

Fizemos uma visita detalhada ao Instituto Na
cional de Pesquisa da Amazôniae tivemos oportu
nidade de verificar todo o potencial tecnológico
daquela imensa região, que é onde está a riqueza
potencial do País, desde mil novecentos e cin
qüenta e pouco que o Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia existe, funcionando de forma
precária e até pioneira. A visita que fizemos a
alguns laboratórios era mais entristecedora do
que alentadora, pelo estado em 'que se encontram
as nossas instituições de pesquisa. Nos informa
ram, o Diretor e o Ministro Renato Archer, que
recentemente o Instituto Nacional de Pesquisa da •
Amazônia ao sair da jurisdição do CNPq e entrar
diretamente no Ministérioda Ciência e Tecnologia
foi uma significação importante uma vez que os
pesquisadores, os cientistas, os doutores e os
mestres que há algum tempo teriam o salário
médio de 3 mil dólares, que é o salário médio
dos cientistas, e, que já encontravam dificuldades

em conviver na seiva Amazônica, vinham caindo
e chegaram a um patamar muito baixo em que
só aqueles que eram sacerdotes da Amazônia
ficaram. Mas, com esse retomo da ligação direta
do INPA ao Ministério da Ciência e Tecnologia
ficou possível a recontratação de mestres, douto
res e pesquisadores. Depois fomos a convite da
Sociedade Brasileirapara o Progresso da Ciência
que fez realizar uma sessão especial onde ouvi
mos o depoimento de várias universidades e insti
tutos de pesquisas da Amazônia dirigidas a esta
Subcomissão. Os Srs. Constituintes receberão,
posteriormente, a gravação dos depoimentos.

Mas, em resumo, o que se pedia era que a
Subcomissão tivesse em seus trabalhos uma
atenção voltada para que a Amazônia fosse utiliza
da racionalmente, que tivesse uma política tecno
l6gica que fizesse o aproveitamento racional das
riquezas da Amazônia. Para dar um exemplo, te
mos a maior mata do mundo com enorme des
perdício de madeira; não temos tecnologia rnade
reira. Tanto é que o Brasil apenas contribui com
4% no mercado mundial de madeiras e temos
aquele potencial todo, por ausência de uma tec
nologia em aproveitamento de madeira.

Pessoalmente volteiconvencida de que era ne
cessário que esta Subcomissão, nem que fosse
em um parágrafo, desse uma ênfase aos desen
volvimentos regionais. E verão V. Ex"', Srs. Consti
tuintes, que de fato, na questão dos recursos, faço
uma sugestão, de que os organismos de desen
volvimento regional SUDENE,SUDAM, SUDEPE,
por exemplo, destinem parte dos seus recursos
para pesquisas, desenvolvimento e formação de
mão-de-obra para as respectivas regiões.

Pediriaaos Constituintes que lá estiveram e que
estão aqui presentes, que acrescentassem algu
ma coisa nesses 60 segundos. Talvez algum dos
Srs. possa complementar as minhas observações.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Só
acrescentaria, para reforçar o Relatórioda compa
nheira CristinaTavares, que os trabalhadores tam
bém foram ouvidos pela Subcomissão, o Sindi
cato dos Metalúrgicos de Manaus e a represen
tação da CUT naquela região, tiveram oportuni
dade de expressar a sua opinião e encaminhar
as suas propostas a respeito de Ciência, Tecno
logia e Comunicação na área.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Obrigado. A Mesa tem o privilégio de anunciar
a honrosa presença do nobre Líder da Bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
na Assembléia Nacional Constituinte, Constituinte
Mário Covas, a quem convidamos que tome as
sento à Mesa dos trabalhos.

Também integra a Mesa agora o nosso Vice
Presidente Onofre Corrêa.

Creio que todos os comunicados já foram fei
tos, há uma ansiedade geral na platéia, tanto no
Plenário quanto dos nossos ilustres convidados,
mas não posso deixar de fazer um registro muito
importante: vejo presentes a esta reuníêo em que
vamos apresentar o relatório e o anteprojeto dos
trabalhos desta Subcomissão, grande maioria das

entidades que por aqui passaram e deixaram os
seus depoimentos. Não vou citar nominalmente
para aqui não cometer injustiças, mas agradeço
a todos e a cada um mais esta demonstração
de interesse, de espírito de participação e que,
naturalmente, não se encerrará aqui, vai prosse
guir nas demais etapas desse processo de cons
trução desta Nova Constituição em que estamos
todos empenhados.

Sem mais delongas, passo a palavra, conce
dendo o tempo máximo de 30 minutos, para que
a nobre Relatora CristinaTavares proceda à leitura
do Relatório.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaci
Góes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, no momento final da nossa reunião,
na última quarta-feira, V. Ex', num gesto que na
minha opinião exorbitou da sua competência, res
tringiu o diálogo que eu mantinha com um dos
expositores a ponto de dizer a ele que ele não
deveria responder a uma das minhas perguntas.
Discutimos o assunto, V.Ex"invocou o Regimento
- na minha convicção, equivocadamente - e,
como sequer havia tempo para a continuidade
dos trabalhos, porque eles encerraram por deci
são de V. Ex', esta é a primeira oportunidade que
temos para voltar a questão. Ela é tão relevante
porque diz respeito à própria manifestação do
pensamento livre do Constituinte, que entendo
da maior oportunidade o levantamento desta
questão de ordem, para que possamos saber os
limites da competência do Presidente na interpre
tação do Regimento e no exercíciode suas atribui
ções, porque se isso não ficasse esclarecido, pelo
menos ficaria com o sentimento desagradável,
sentimento, aliás, do qual partilham outros com
panheiros com quem tive ocasião de discutir, de
que aqui podemos sofrer algum tipo de censura.

Quero adiantar a V. Ex" que, daquele dia para
cá, conversando com parlamentares mais antigos
e mais experimentados, S. Ex'"me disseram que
episódios como aquele de quarta-feira são abso
lutamente raros no Congresso brasileiro, mesmo
quando consideramos que tivemos em passado
recente, razão pela qual acho que esta é uma
questão que devemos discutir neste encontro, pa
ra que, mais adiante, não possamos nos depwar
com uma situação constrangedora como aquela
que ocorreu, precisamente, no momento em que
eu fazia um depoimento de que no exercicio da
Liderança do PMDB, no Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, eu havia feito uma an6Iise
da qualidade dos trabalhos que se realizam nesta
Casa, invocando, precisamente, como exemplo,
o da minha Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação para, por uma ironia do desti
no, sobrevir aquele incidente profundamente de
sagradável.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Obrigado, nobre colega. Entendo que, realmente,
foi um incidente constrangedor na opinião do no
bre colega Constituinte.O Sr. Presidente, contudo,
está muito tranqüilo pela maneira como encami
nhou o assunto, porque estamos aqui para tratar
de matéria constitucional e a questão que foicolo-
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cada pelo nobre Constituinte não dizia respeito
a uma matéria constitucional, deixando o Presi
dente à vontade para encaminhar ou não a ques
tão. A decisão do Presidente que pode não ser
a melhor, pode ter sido até uma infeliz decisão,
foi uma decisão dentro da sua competência no
sentido de não encaminhar aquela questão por
julgá-la não procedente naquele momento. Foi
assim que decidimos e, realmente, deixamos por
encerrado esse episódio. Acho que o levantamen
to dessa questão, agora, se V. Ex" me permite,
não seria oportuno, talvez, dado esses esclareci
mentos. Gostaria que V. Ex" reconsiderasse este
aspecto - pode até considerar uma decisão infe
lizdo Presidente, humano que é, mas há de consi
derar, também, o esforço que fIZ, pessoalmente,
desde o início dos nossos trabalhos para manter
mos aqui o maior diálogo possível, permitindo
que todos pudessem usar da palavra e que todas
as entidades partíctpassem. Para justificar a regra,
aquele foi,talvez,no entender de V.Ex", o tropeço;
no meu, é um simples evento natural, dentro de
um processo complexo que é o de condução
de uma Subcomissão, onde temos colegas com
pensamentos os mais diversos, com experiências
as mais diversas, e com as maiores competências,
pala estarem nestas posições e, aí, então, condu
arem esse assunto. Então, peço que V.Ex" consi
dere que foi uma decisão infeliz e na realidade,
do ponto de vista do Presidente, estou muito tran
qüilo e poderia, da mesma maneira, com a mes
ma infelicidade numa outra oportunidade, agir
da mesma forma, por julgar que tínhamos que
dai curso à discussão da matéria constitucional.

() SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Exce
lência, se não houvesse razão para esta questão
de ordem, o raciocínio conclusivo de V. Ex" a
tomaria ogrigatória, porque se V Ex" considera
que aquele foi um ato infeliz de V.Ex".

() SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não, V.Ex" é que assim o considera.

o SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sim,
certamente considero e declarei. Se V. Ex", tam
bém, considera assim, dou o episódio por encer
rado, porque entendo que ele não tem nenhuma
possibilidade de se repetir mas, na medida em
que V.Ex" acha que agiu adequadamente, então
temos que entender que ele pode ser renovado
e seria profundamente desagradável se se reno
var, porque, se isso acontecesse e V. Ex' agisse
como agiu, eu iria declarar, pessoalmente, ilegíti
mo o poder de V. Ex", e nós iríamos criar um
impasse.

() SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nobre colega Constituinte, nós, inclusive, após
urna intervenção feita,se não me falha e memória,
pelo nosso nobre colega Carlos Alberto Caó, arti
culamos que a questão é legítima, é preocupação
de V. Ex" e temos que respeitar. A Mesa apenas
interpretou que não caberia, naquele momento,
devido a não se tratar de maténa constitucional,
uma interpretação dentro das normas regimentais
- nós não invocamos o Regimento mas tem
lá um dispositivo que diz: "Concedér ou negar
a palavra ao Constituinte e interromper o orador,
na conformidade deste Regimento". Mas, não é
por esse caminho que quero chegar. Então, deci
dimos que criaríamos um fórum adequado para
que V. Ex' colocasse as suas preocupações da

maneira mais ampla possível e for feito um ofício
ao Senador Marcondes Gadelha, Presidente da
Comissão, no sentido de que S. Ex", então, convi
dasse o Ministro Antônio Carlos Magalhães que
é o objeto da sua questão, para que viesse aqui.
O convite está feito e S. Ex" virá.Criamos a oportu
nidade para que isso pudesse ser encaminhado.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Des
culpe interrompê-lo, mas não é a questão do Mi
nistro que estamos discutindo. O que estamos
discutindo é a questão da competência do Presi
dente. Eu formulei uma pergunta que entendia
da maior conveniência e oportunidade, absoluta
mente própria para a natureza das discussões que
estávamos empreendendo e V. Ex" interveio, di
zendo que o Expositor não deveria responder a
uma das perguntas que formulei. Entendo que
isso encerra o propósito do cerceamento da liber
dade de participação do Constituinte. Considero
que essa é uma matéria do maior relevo para
aclararmos, se queremos, realmente, manter o
clima de entendimento e de diálogo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Se assim fosse, V. Ex" teria toda a razão mas,
na realidade, não foi. Peço que V.Ex" reconsidere
porque foi,realmente, um ato infelizdo Presidente
numa interpretação sob um clima de encaminha
mento de questões.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Se
V.Ex" partilha comigo que foi...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Partilho com V.Ex'

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - ...uma
decisão infeliz. Então, está encerrada a questão,
porque tenho certeza de que esse episódio não
vai se renovar.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Está encerrada a questão e agradeço a V.Ex"

Vamos passar, agora, à leitura do tão esperado
Relatório. Peço que a nobre Relatora utilizeo tem
po máximo de 30 minutos.

Com a palavra a Constituinte Cnstina Tavares.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente da Subcomissão, da Ciência e Tecno
logia e da Comunicação, Constituinte Arolde de
Oliveira, Sr. Vice-Presidente, Sr. Líder do PMDB
na Constituinte, Mário Covas, companheiros
Constituintes da Subcomissão, meus Srs. e mi
nhas SI'"':

RELATÓRIO
(Constitumte Cristina Tavares)

A nova Carta Constitucional representa o com
promisso de construir uma nação pela criação
e solidificação de instituições fortes e de valori
zação dos recursos de que dispomos para o exer
cício da soberania.

A soberania de uma nação será conquistada
e mantida com a concorrência do fortalecimento
da base científica e tecnológica interna, do cuida
do com os recursos nacionais disponíveis e poten
ciais e com autonomia de decisões acerca das
formas de equacionamento dos desafios para se
atender às necessidades do país e de seu povo.

Há pontos básicos a ressaltar: o reconhecimen
to do papel da ciência e da tecnologia na Consti
tuição, estruturação e mudanças da sociedade

moderna, e a consciência de que estes fatores
não são, automaticamente, humanizadores e de
mocratizadores, sendo necessário uma interven
ção política de acordo com a sociedade que se
queira implementar.

O desafio que se impõe à Constituinte, é que
deverá refletiras coordenadas gerais da sociedade
e da Nação brasileira. As grandes diretrizes a se
rem adotadas pela Constituinte poderão abrir ca
minho para a dominação interna e subjugo inter
nacional ou que se constituem em instrumentos
de um processo de democratização interna, de
soberama nas relações externas, enfim, de gran
deza nacional. Ao se fixar os princípios constitu
cionais que de uma forma ou de outra interferirão
nas medidas e objetivos referentes ao desenvol
vimento e ao manejo dos recursos internos para
promovê-lo, os Constituintes deverão ter consíên
cia desta opção que estão fazendo em nome do
povo brasileiro.

Cada vez mais, a vida e as mudanças na socie
dade encontram-se intimamente articuladas com
o desenvolvimento científico e com o avanço tec
nológico. Na verdade, é sobre estes pilares e em
sua articulação que se baseiam a capacidade do
homem no que tange à organização da sociedade
e às possibilidades de vencer os desafios que lhe
são postos neste processo.

Assim, qualquer povo que pretende construir,
arquitetar uma nação não poderá declinar de
manter soberanamente disponíveis seus recursos

.e seu mercado como patrimônio da nação.
Somos inquestionavelmente favoráveis a auto

nomia interna de decisões e defendemos o esta
belecimento de dispositivos constitucionais como
formas de garantir investimentos e resultados en
grandecedores de uma nação.

Ao se falar de autonomia não está defendendo
um isolacionismo irreal e indesejável no mundo
moderno. Autonomia significa o direito básico de
decidir sobre os objetivos nacionais, os rumos
da politica interna e as formas de condução desta
política e da utilização dos recursos nacionais a
partir e tendo em vista a Nação brasileira, não
significa xenofobismo mas condições de dividir
internamente que tecnologia utilizar, como absor
vê-la, onde e como obtê-Ia.

Torna-se necessário garantir a liberdade da
pesquisa básica e a objetividade da pesquisa apli
cada de forma que o pais detenha e defenda uma
estrutura científica capaz não somente de acom
panhar o que se desenvolve nos países avança
dos, mas também em condições de gerar conhe
cimentos nas diversas áreas. Neste sentido, deve
ser assegurado o apoio às atividades científicas
básicas, à formação de recursos humanos de alto
nível. Acatamos as inúmeras propostas para a
criação de um Fundo de Pesquisa e Desenvol
vimento, com vista a democratizar a pesquisa,
aceitamos a tese de que a universidade e as insti
tuições de pesquisa e ensino devem ter preva
lência na produção cientifica. Destinamos fundos
específicos com recursos das empresas estatais,
das agências de desenvolvimento e de empresas
multinacionais ou joint-ventures para pesquisa
e desenvolvimento.

Nesta discussão não se pode esquecer o espa
ço de investimentos direto do próprio Estado. Os
constituintes não podem deixar de examinar o
conceito de segurança nacional. Certamente, este
deve se ampliar, incluindo aquelas questões que,
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colocam o país em posição de extrema venera
bilidade interna e extema.

Aciência e a tecnologia poderão contribuirpara
a solução de diversas ordens de problemas do
País, mas não o farão necessariamente. Sendo
assim, torna-se necessário que a Carta Magna
defina as prioridades nacionais aplicando recur
sos em áreas estratégicas, gerando incentivos pa
ra que a iniciativa privada o faça.

Resta, entretanto, destacar dois conjuntos de
recursos que são fundamentais para a garantia.
do desenvolvimento de um país:os recursos natu
rais e o mercado nacional.

Quanto aos recursos naturais, é imprescindível
que um país como o Brasil dispense atenção es
pecial ao seu patrimônio impedindo sua dilapi
dação e sua utilização predatória. Nos referimos
tanto às matérias-primas para a produção quanto
aos recursos para geração de infra-estrutura, tais
como os recursos energéticos em geral, os recur
sos ambientais, solos, etc.

No que refere ao mercado nacional, não se
constitui em uma novidade apresentá-lo como
um recursos e como um instrumento fundamen
tai para o desenvolvimento científicoe, sobretudo,
tecnológico de uma nação. A história dos povos
mais avançados do mundo assim o demonstra.

Partindo-se de uma proposta nacional de cará
ter democratizante, tem-se que o objeto final do
desenvolvimento só pode ser a sociedade em ge
rai, o elemento humano que a constitui.

Nestas condições, deter um mercado real, ou
até mesmo potencial, de maior vulto coloca o
país em condições extremamente favoráveis no
tocante às articulações em termos de tecnologia
com os países mais avançados. Um mercado na
cional do porte do brasileiroé um estímulo funda
mentai ao desenvolvimento tecnologico e ao in
vestimento produtivo no país constituindo-se, por
tanto, num recurso que temos por obrigação de
fender sempre que isto se tomar imprescindível
ao desenvolvimento, à garantia de investimentos,
e da soberania.

Resta um tópico a considerar: a questão do
controle social.

A necessidade de garantias para o controle so
cial é de fácil explicitação, considerando as posi
ções até aqui assumidas. Assim, se defendemos
um projeto políticovoltado para a nação, se defen
demos a realização plena da cidadania e o atendí
mento das necessidades, de forma a viabilizar tal
realização, não restam dúvidas de que deve ser
constitucionalmente garantido à sociedade o di
reito à privacidade, de participação nas decisões
e de controle das atividades que se implementem
em seu nome.

Nem a ciência nem a tecnologia serão, por
si sós, criadoras de uma sociedade democrática.
Como qualquer instrumento, deve ser escolhido,
utilizado adequadamente e controlado em suas
conseqúênclas sócio-econômicas e ambientais.
E nada mais legítimo do que a participação neste
processo daqueles que se constituem em seu pró
prio objeto, isto é, o POVOBRASILEIRO

Por Políticas Democráticas
De Comunicação

Informação é um recurso social vital. Do acesso
à informação, de seu processamento pelos mais
variados meios, de sua dístribrição eficiente, de-

pende toda e qualquer decisão de grupos ou insti
tuições sociais nas sociedades modernas.

A sociedade pensa com base naquilo em que
é informada. Fonte de toda a informação, a socie
dade, porém, decide conforme os conjuntos de
informação que recebe de voltaatravés dos meios
e tecnologias que criou para tal.

Quanto mais amplos, díversificados,plurais fo
rem os meios e as tecnologias, maior será a quan
tidade, logo o valor, da informação socialmente
produzida e recebida. Maiores serão as alterna
tivas para as decisões sociais. Logo, maiores e
melhores serão as oportunidades para que uma
sociedade pratique verdadeiramente a democra
cia.

Dentre os meios à disposição da sociedade pa
ra acesso e difusão da informação está a comuni
cação social. Meiode distribuição ampla, a comu
nicação social é essencial na construção das for
mas pelas quais a sociedade, como um todo,
pensa a respeito de si mesma, define seus projetos
estratégicos, estabelece seus padrões morais, éti
cos, políticos, etc.

O papel da imprensa escrita na construção e
consolidação das democracias é sobejamente co
nhecido, bem como sua importância, nas fermen
tações revolucionárias. O rádio e, depois, a televi
são foram e continuam sendo fundamentais na
construção do imaginário fáustico do modemo
homem ocidental. No Brasil,estes dois meios fo
ram de grande importância como veiculos de inte
gração cultural e política da Nação.

Muitose falou em anos recentes sobre o próxi
mo fim da imprensa escrita. As ultra-recentes tec
nologias de edição - ajudada por computador,
ainda não aportados ao Brasil,parecem desmentir
essas previsões. Entretanto, é inegávelque a com
putarização dos processos de edição de jornais
e revistas, inclusive atingindo algumas qualifica
ções tradícionals, como a de revisor,díagramador,
tipógrafo, etc., altera as relações de trabalho e
poder nas redações.

O videotexto, a tevê por cabo, o videocassete
e outras modernas tecnologias eletrônicas dígitais
de comunicação apontaram para a possibilidade
de o acesso aos meios ser facilitado e barateado,
logo democratizado. Entretanto, tais tecnologias
tanto servem à comunicação ampla quanto à res
trita;tanto atendem à comunicação social quanto
a outras necessidades de comunicação próprias
de uma sociedade moderna e informatizada. Por
isso, são alvos, também, do interesse de institui
ções e empresas que, por sua própria natureza,
poderiam tratar a comunicação social conforme
outros critérios que não os de estrito serviço pú
blico.

Não temos dúvidas de que devemos reafirmar
os príncipios da liberdade de imprensa e de opi
nião como um dos mais importantes direitos do
cidadão.

A liberdade de informar tem sua contrapartida
na liberdade de ser informado. Muitasdas propos
tas e sugestões trazidas à Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação contêm essa
preocupação.

Do exame das muitas idéias trazidas a esta Sub
comissão por diferentes entidades e personali
dades ouvidas, surge a convicção de estar madura
em nosso País, a possibilidade de introduzirmos
constitucionalmente novas regras para assegurar
o funcionamento democrático dos meios de co-

municação. Assegurada a liberdade de iniciativa
empresarial, considerou-se, também, importante
subordinar essa liberdade aos objetivos sociais,
o que aliás, está perfeitamente coerente com uma
visão moderna de capitalismo social.

Para tanto foram criados dois instrumentos de
ação social sobre os meios de comunicação:

a) O Conselho Nacional de Comunicação, for
mado por representantes do Estado e da socie
dade civil, solução já adotada em vários países
democráticos do mundo, a começar pelos Esta
dos Unidos da América, que, desde 1934, possui
a sua Comissão Federal de Comunicação (Fede
ral Communication Commission);

b) O Conselho Editorial, formado nas empre
sas de comunicação social, por representantes
dos proprietários e dos corpos de redação, meca
nismo iniciado com sucesso na França e repercu
tindo em vários países da Europa.

O monopólio estatal sobre as telecomunica
ções foi,inegavelmente, fator de desenvolvimento
deste setor em nosso País, inclusive servindo às
áreas de concessão. Diante das novas tecnolo
gias, deve ficar claro na Constituição que ao Esta
do compete operar os serviços básicos (telefonia,
correios, telex), controlar o fluxo de dados trans
fronteiras, implantar, manter e fornecer os saté
lites e demais sistemas básicos necessários aos
serviços de comunicação prestados por empresas
ou instituições.

Em todos os países industriais avançados, as
telecomunicações desenvolveram-se sob o regi
me de monopólio. Tal é necessário para assegurar
a compatibilidade entre tecnologias industriais di
ferentes e, também, possibilitar o financiamento
de serviços deficitários mas socialmente neces
sários pelos mais rentáveis.

No Brasil de hoje, existem grandes e consoli
dados sistemas de comunicação social, privados
(em sua maioria) ou estatais, com os quais o
projeto constitucional ora apresentado não pre
tende interferir, mantendo-se, inclusive, regras já
consagradas e aceitas como, por exemplo, a exi
gência de serem as empresas e veiculos dirigidos
por brasileiros natos.

Vislumbra-se um novo cenário, dentro do qual
grandes organizações empresariais conviverão
com produtores mantidos por entidades culturais
ou comunitárias, num ambiente verdadeiramente
democrático. O projeto constitucional sugere que
aproveitemos este momento de mudanças socio
políticas coincidindo com transformações tecno
lógicas para multiplicarmos os meios pelos quais
a sociedade poderá falar.

Em seguida, Srs. Constituintes, apresento as
propostas consolidadas, através das sugestões re
cebidas de Constituintes, das entidades as quais
poderemos relacionar e do Banco de Dados dos
Cidadãos.

Da Ciência e Tecnologia

Art. 10 O Estado promoverá o desenvolvi
mento científicoe a autonomia tecnológica, aten
dendo às prioridades regionais, e locais, bem as
sim a difusão dos seus resultados, tendo em vista
a transformação da realidade brasileira de modo
a assegurar a melhoria das condições de vida
e de trabalho da população e do meio ambiente.
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li 10 E garantida liberdade de opção dos pes
quisadores, instrumentada pelo incentivo à inves
tigação, criatividadee invenção.

li 2' É assegurado, na forma da lei,o controle
pela sociedade, as aplicações da tecnologia.

§], A pesquisa deve refletirseu compromis
so com as prioridades regionais e locais, bem
assim sociais e culturais, tendo em vista, sobre
tudo, a realização do bem comum, o benefício
da coletividadee a plena utilizaçãode seus recur
sos humano-culturais

li 4' É garantida a propnedade intelectual,
atendidos os interesses do desenvolvimento cien
tíficoe tecnológico da Nação.

Art. 2' O mercado integra o patrimônio na
cional,devendo ser ordenado de modo a viabilizar
o desenvolvimento sócio-econômico, o bem-es
tar da população e a realização da autonomia
tecnólogica e cultural da Nação.

li 10 A lei estabelecerá reserva de mercado
interno tendo em vista a realização do desenvol
vimento econômico e da autonomia tecnológica
e cultural nacionais.

li 2' O Estado e as entidades de suas admi
nistrações direta e indireta utilizarão, preferencial
mente, na forma dalei, bens e serviços ofertados
por empresas nacionals.

Art. 30 Empresa nacional é aquela cujo con
trole de capital esteja permanentemente em poder
de brasileiros e que, constituída e com sede no
País, nele tenha o centro de suas decisões.

§ 10 As empresas em setores aos quais a tec
nologia seja fator de produção determinante, so
mente serão considerados nacionais quando,
além de atenderem aos requisitos definidos neste
artigo, estiverem, em caráter permanente, exclu
sivo e incondicional, sujeitas ao controle tecnoló
gico nacional. Entende-se por controle tecnoló
gico nacional o exercício de direito e de fato, do
poder para desenvolver,gerar, adquirir e transferir
tecnologia de produto e de processo de produção.

Do Impacto do Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Esclareço aos Srs. Constituintes que é provável
que outras Subcomissões, como a dos Direitos
Individuais, possam ter apreciado esta matéria.
Não poderíamos nos omitir, em face do grande
número, mais de mil encaminhadas a esta Subco
missão sobre o impacto do desenvolvimento tec
nológico e científicosobre a sociedade.

Da Privacidade:
Art. 40 Ninguém será obrigado a fornecer in

formações quanto às suas convicções filosóficas,
religiosas ou políticas.

Parágrafo único. O uso das informações só
é admitido para os fins em razão dos quais forem
solicitadas ou cedidas.

Art. 50 Todos têm direitoe acesso às referên
cias e informações a seu respeito, contidas em
bancos de dados controlados por entidades púbh
cas ou privadas, podendo exigir a retificação de
dados ou atualização e supressão dos incorretos
mediante procedimento judicial sigiloso.

Parágrafo único. Dar-se-á habeas data ao le
gítimo interessado para assegurar os direitostute
lados neste artigo.

Art. 60 É assegurado o acesso de todos às
fontes nacionais e à metodologia de tratamento
dos dados de que disponha o Estado, relativos

ao conhecimento da realidade social, econômica
e territorialdo País.

Parágrafo único. É vedada a transferência de
informações para centrais estrangeiras de arma
zenamento e processamento de dados, salvo nos
casos previstos em tratados e convenções com
cláusula de reciprocidade.

Repercussões de Tecnologia no Trabalho.
Aqui, esclareço que é provável que a Subco

missão dos Direitosdos Trabalhadores tenha exa
minado esta matéria. Não poderíamos nos omitir
pela mesma razão que não nos omitimos no capí
tulo anterior.

No Trabalho

Art. 7' As normas de proteção aos trabalha
dores obedecerão aos seguintes preceitos, além
de outros que visem a melhoria de seus bene
fícios.

1-Participação dos trabalhadores nas vanta
gens advindas do processo de automação, me
diante a redução da jornada de trabalho e/ou a
distribuição dos benefícios decorrentes do au
mento de produtividade gerada pela automação;

11 - Reaproveitamento de mão-de-obra e aces
so a programas de reciclagem prestados pela em
presa, sempre que o processo de automação por
ela adotado Importar em redução ou eliminação
de postos de trabalho e/ou ofício;

III - Participação das organizações de trabalha
dores nos processos decisórios relativosa implan
tação de sistemas de automação;

N - Participação dos trabalhadores em comis
sões que visem eliminara insalubridade dos locais
de trabalho.

Dos recursos em ciênica
e tecnologia

Art 8' O Poder Público providenciará incen
tivos específicos a instituições públicas de ensino
e pesquisa, a Universidades e, Empresas Nacio
nais que realizemesforços na área de investigação
científicae tecnológica.

§ 10 AsEmpresas Estatais, de economia mis
ta, e privadas nacionais ou transnacionais que
se dediquem à produção de bens e serviços ínten
SIVOS em tecnologia, aplicarão não menos do que
5% (cinco por cento) do seu lucro através de
fundo específico no desenvolvimento da ciência,
tecnologia e formação de recursos humanos.

§ 20 Os organismos de desenvolvimento re
gional,aplicarão nas UniversidadesPúblicas e Ins
tituições de Pesquisa da Região, não menos do
que 5% (cinco por cento) dos seus orçamentos
em projetos de pesquisa para o desenvolvimento
da Ciência, Tecnologia e formação de recursos
humanos.

Energia Nuclear

Art. 9' É vedada a fabricação, o trânsito, o
transporte, a guarda ou o armazenamento de ar
mas nucleares em todo o território nacional, seja
qual for a procedência.

Art. 10. A construção de centrais ou usinas
para produção de energia elétrica ou para benefi
ciamento do urânio ou qualquer outro minério
atômico, dependerá de prévia consulta mediante
plebiscito.

Da Comunicação

Art 10 A informação é um bem social e um
direito fundamental da pessoa humana. Todo ci
dadão tem direito,sem restrição de qualquer natu
reza, à liberdade de procurar, receber e transmitir
inforrnaçôes, idéias e opiniões, por quaisquer
meios de véiculos de comunicação.

Art. 2' Os meios de comunicação devem es
tar sempre a serviço do desenvolvimento integral
da Nação, da eliminação das desigualdades e in
justiças, da independência econômica, política e
cultural do povo brasileiro e do pluralismo ideo
lógico.

Art. 3' Constitui monopólio do Estado a ex
ploração de serviços públicos, de telecomunica
ções, comunicação de dados, inclusivetransfron
teíras, comunicação postal e telegráfica.

Parágrafo único. E assegurada a prestação de
serviços de informação por entidades de direito
privado através de redes públicas operadas pelo
Estado.

Art. 4' A propriedade, a administração e
Orientação intelectual das empresas e entidades
de comunicação são privativas de brasileiros na
tos e sociedades cujo capital esteja representado
por ações ou quotas nominativas, cujo controle
de capital pertença a brasileiros natos e que te
nham sede e centro de decisões no País.

Art. 5' Fica instituídoo Conselho Nacionalde
Comunicação com a atribuição de estabelecer,
supervisionar e fiscalizar políticasnacionais de co
municação nas áreas de rádio e televisão, atendi
dos os seguintes princípios:
1-Promoção da cultura nacional em suas dis

tintas manifestações, assegurada a regionalização
da produção cultural nos meIOS de comunicação
e na publicidade.

11 - Garantia da pluralidade e de centralização
vedada a concentração da propriedade dos meios
de comunicação

III - Prioridade a entidades educativas, cornu
rntârias, sindicais,culturais e outras sem finslucra
tivos na concessão de canais e exploração de
serviços.

Art 6' Compete ao Conselho Nacional de
Comunicação:

l-Outorgar e renovar, "ad referendum" do
Congresso Nacional, autorizações e concessões
para exploração de serviços de rádiodifusão e
transmissão de voz, imagem e dados.

11 - Promover licitações públicas para conces
são de freqüências de canais, divulgando suas
disponibilidades ao menos uma vez por ano.

III - Decidire fixaras tarifas cobradas aos con
cessionários de serviços de radiodifusão e trans
missões de dados, imagens e som.

N - Promover a introdução de novas tecnolo
gias de comunicação conforme as necessidades
da sociedade e buscando capacitação tecnoló
gica nacional

V- Dispor sobre a organização e transparên
cia das empresas concessionárias de radiodifu
são, da qualidade técnica das transmissões, da
programação regional, da programação e rede
e da garantIa de mercado para os programas das
produtoras independentes.

VI - Entre as competências do CNC incluiau
torizar a implantação e operação de redes priva
das de telecomunicação.
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§ 1c As concessões ou autorizações previstas
nesse artigo serão feitas por prazo determinado,
nunca superior a dez anos e só poderão ser sus
pensas ou cassadas por sentença fundada em
infração definida na lei, que regulará o direito à
renovação.

§ 2° Alei regulará as atribuições, a vinculação
administrativa e os recursos da União necessários
ao funcionamento do Conselho Nacional de Co
municações.

§ 39 O Conselho Nacional de Comunicações
será integrado por quinze membros brasileiros,
natos em pleno exercício de seus direitos civis,
sendo: três (3) representantes das entidades em
presariais, três (3) de entidades profissionais da
área de comunicação, um (1) representante do
Ministério da Cultura, um (1) representante do
Ministério das Comunicações, dois (2) represen
tantes da Comissão de Comunicação do Senado
Federal, dois (2) representantes da Comissão de
Comunicação da Câmara dos Deputados, um (l)
representante da Comunidade Científica, um (1)
representante de instituição universitária, e um
(1) representante da área de criação cultural. O
Congresso Nacional designará as entidades re
presentadas no Conselho as quais elegerão seus
respectivos representantes para um mandato de
dois anos vedadas as reeleições.

Art. 7° A liberdade de manifestação do pen
samento e de criação e expressão pela arte, sob
qualquer forma, processo ou veiculação, não so
frerá nenhuma restrição do Estado, a qualquer
título.

§ 1c A lei assegurara o direito de resposta
aoscidadãos e às entidades, em todos os veículos
de comunicação social.

§ 2° A ação do Estado em relação às diver
sões e espetáculos públicos limitar-se-á à infor
mação ao público sobre a sua natureza, conteúdo
e as faixas etárias, horários e locais em que a
sua apresentação se mostre inadequada.

§ 3° Os partidos políticos, as organizações
sindicais, profissionais e populares, têm direito
à utilização gratuita da imprensa, do rádio e da
televisão, segundo critérios a serem definidos por
lei.

§ 4° Não serão toleradas a propaganda de
guerra ou a veiculação de preconceitos de reli
gião, de raça, de classe ou de estereótipos sexuais.

§ 5° A lei criará mecanismos pelos quais o
cidadão se protegerá de agressões sofridas pela
promoção, nos meios de comunicação, da violên
cia, do tabagismo, do alcoolismo, de medicamen
tos e outros aspectos nocivos à ética pública.

Art. 8° Toda empresa pública ou privada que
detenha o controle de veículo jornalístico, de qual
quer espécíe, instituirá e manterá em permanente
funcionamento um Conselho Editorial composto
por representantes da empresa e dos profissionais
de comunicação a ela funcionalmente vinculados.

Parágrafo único. A lei regulará a organização,
composição, atribuições, e funcionamento dos
Conselhos Editoriais previstos neste artigo.

Srs. Constituintes, este relatório lido é fruto de
uma consulta que não é exaustiva. Vimos que
várias propostas oferecidas por Constituintes não
constam na relação de propostas examinadas.
Recebemos e examinamos na Análise da Ciência
e Tecnologia 4321 propostas. Dessas, 16 dizem

.respeito à Privacidade; 755 ao Direito dos Cida-

dáos, 215 à Soberania Nacional; 128 à Empresa
Nacional, 50 ao Mercado Intemo; 896 ao Direito
do Trabalhador; 220 à Política Nacional de Infor
mática; 1389 ao Meio Ambiente; 76 à Reserva
de Mercado; 242 à Energia Nuclear e 275 ao
Acesso à Informação.

Agradecemos às Entidades e Associações que
prestaram depoimento nesta Subcomissão de
Ciência e Tecnologia.

São as seguintes:
FNE - Federação Nacional dos Engenheiros

- Engenheiro Antonio Octaviano - COBRA
- Computadores e Sistemas Brasileiros S. A.-
Dr. Ivan da Costa Marques - SBPC - Socie
dade Brasileira Para o Progresso da Ciência 
Dr. José Albertino Rodrigues - ABINEE 
Associação Brasileira das Indústrias Eletro-Ele
trônicas - Dr. AtIlano de Oms Sobrinho 
ABICOMP - Associação Brasileira das Indústrias
de Computadores e Periféricos. - Dr. Antonio
Mesquita - CRUB- Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras - Dr, Eduardo José
Pereira Coelho.

ANJ- Associação Nacional de Jornais - Dr.
Nascimento Brito - FENAJ - Federação Na
cional dos Jornalistas Profissionais - Dr. Annan
do Rollemberg -ANER-Associação Nacional
de Editores de Revistas - Dr. Roberto C1vita
- ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos ~Dr.Laumar Melo Vasconcelos - TE
LEBRAS - Telecomunicações Brasileiras S/A Dr.
Almir Vieira Dias - RADlOBRÁS - Empresa
Brasileira de Radiodifusão - Dr. Antonio Mar·
tins de Vasconcelos - FNR - Federação Na
cional dos Radialistas - Dr. Antônio M. Thau
maturgo Cortizo - ABERT- Associação Bra
sileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Dr.
Fernando Ernesto Corrêa-ABI-Associação
Brasileira de Imprensa (não compareceu) -MSI
- Movimento Brasil Informática - Dra. Martal
Rosa Milan - CNPq - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Prot. Clodowaldo Pavan - FlNEP - Financia
dora de Estudos e Projetos - Dr, Fábio Celso
de Macedo Soares Guimarães - APPD-As
socíação dos Profissionais de Processamento de
Dados - Dr. Ezequiel Pinto - UBIP- União
Brasileira de Informática Pública - Dr. Egydio
Blanchi - SUCESU - Sociedade dos Usuários
de Computadores e Equipamentos e Equipamen
tos Subsidiários - Dr, Josué Souto Maior
Mussalém - FlTIEL- Federação Interestadual
dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu
nicações -Dr. Paulo Eduardo Gomes -INPE
-Instituto de Pesquisas Espaciais - Dr. Marco
Antônio Raupp-INPA-Instituto de Pesquisas
da Amazônia - Dr. Herbert Otto Roger Sehu
bart -INT -Instituto Nacional de Tecnologia
- Dr. Paulo Roberto Krahé - SEI- Secre
taria Especial de Informática - Comandante
José Ezll Veiga da Rocha - MCT-Ministério
da Ciência e Tecnologia - Ministro Renato Ar
cher-ABCC -Associação Brasileira de Comu
nicadores Cristãos - Reverendo Gullhennfno
Cunha - OME- Ordem dos Ministros Evangé
licos - Pastor Nilson do Amaral Fanini 
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (não compareceu) - FENAFAF- Federa
ção Nacional dos Farmacêuticos - Dr. E10ir
SehenkeJ-Al..ANAC-Associação dos labora
tórios Farmacêuticos Nacionais - Ora. Sar~

Mariany Kanter - CFf - Conselho Nacional
de Farmácia - Dr. Bruno Cunha - CEME 
Central de Medicamentos - Ora. Marta Marti
nez - FlOCRUZ- Fundação Oswaldo Cruz 
Dr. Antônio Sérgio da Silva Arouca - EM
BRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária - Dr. Onnuz Freitas Rivaldo - Sin
dicato dos Artistas do Estado do Rio de Janeiro
-Dr. Otávio Augusto (entregou documento).

O total de proposições apresentadas a nível
de artigos, parágrafos, itens e alíneas, atingiu 178,
que foram distribuídas em 14 assuntos a saber:
Privacidade (24); Soberania (6); Empresa Nacio
nal (11); Mercado Intemo (15); Reserva de Mer
cado (10); Tecnologia Nacional (17); Recebemos
25 sugestões dos Srs. Constituintes e pelos depoi
mentos, aqui, prestados, ainda carece chegar al
gumas dessas sugestões.

Os Constituintes relacionados à área de Privaci
dade e Direitos do Cidadão são os seguintes: Car
los Chiarelli, Floriceno Paixão, José Uns, Jairo
Cameiro, José Dutra, Lúcio Alcântara, Pompeu
de Souza, Plínio Martins, Aldo Arantes e outros,
ao Mercado Interno, Arolde de Oliveira;à Reserva
de Mercado, Arolde de Oliveira;Anold Fioravante,
Maurício Corrêa, Nelson Wedekin, Aldo Arantes,
Nelson Friedrich; à Tecnologia Nacional e Pes
quisa em Ciência Tecnológica: Amaral Netto, Au
gusto Carvalho, Carlos Cardinal, Gerson Camata,
Rita Camata, José Jorge, José Ignácio Ferreira,
Joaci Góes, Odacir Soares, PlíníoMartins, Nilson
Gibson, aos Deveres do Estado Nelton Friedrich,
Arolde de Oliveira, Arnold Fioravante, Alysson
Paulinelli,Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos
Chiarelli, Floriceno Paixão, José Ignácio Ferreira,
Joaci Góes, José Dutra, Maurício Fruet, Nyder
Barbosa, Pompeu de Souza, Plínio Martins, Aldo
Arantes e outros, Afonso Arinos e Mário Maia;
na área de Recursos para Ciência Tecnológica:
José Jorge, Joaci Góes, josé Dutra, Maurício Cor
rêa, Nelton Friedrich, Plínio Martins, U1duricoPin
to, na universidade: Plínio Martins; nos Direitos
do Trabalhador: Carlos Chiarelli.

Na área da Comunicação, recebemos 17 enti
dades que são as seguintes: Associação Nacionai
dos Jornais, Redação Nacional dos' Jomalistas
Profissionais, Associação Nacional dos Editores
de Revistas, Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos, Empresa Brasileira de Radiodifusão, Fe
deração Nacional dos Rádialistas, Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, As
sociação Brasileira dos Comunicadores Cristãos,
Federação Interestadual dos Trabalhadores das
Empresas de Telecomunicações, Sindicato dos
Artistas do Rio de Janeiro, Revista Nacional de
Telemática, Confederação Nacional dos Traba
lhadores de Comunicação e Publicidade, Central'
Única dos Trabalhadores, Frente Nacional de Lu
tas por Políticas Democráticas, Sindicatos dos
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e
Televisão do RioGrande do Sul, Associação Brasi
leira de Imprensa e Conselho Nacional dos Direi
tos da Mulher.

Sugestões recebidas no Banco dos Cidadãos,
5.585 na Comíssão de Comunicação. Dessas,
duas mil se referiam à justiça social, 935 à censu
ra, 95% pedindo medidas contra o abuso de de
terminadas publicidades; 422 sobre a educação;
370 sobre televisão; 326 sobre direito de acesso
à informação; 314 comunicação de massa; 294
sobre a imprensa; 238 sobre moral' social; 215
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sobre pornografia; 2<)0 sobre tecnologia, 132 so
bre telecomunlcaçõe~;102sobre radiodifusão; 18
sobre radioamador e14 sobre ética.

Conclui-se das aná:lises acima que a população
que se mobilizou a 'escrever, teve um objetivo
preponderante em mente, demandar providên
cias no sentido de; ) obter-se o maior controle
da sociedade sobre os conteúdos dos meios de
comunicação que colocam em suas casas; 2)
agregar um caráter social ao uso que se faz dos
meios de comunicação, fazendo servir à popu
lação e ao seu real Jrlteresse.

Sobre Direitos à Comunícaçêo, recebemos dos
Constituintes: Afonso Arinos, Amaral Netto,
Amaury Müller, Antôhio Salim Curiati, Arolde de
Oliveira, Gonzaga Patriota, Ibsen Pinheiro, Irma
Passoni, Jamil Haddad, João Paulo, Mauricio Cor
rêa, Mendes Botelho, Mendes Ribeiro, Nilson Gib
son, Nelton Friedrich, Paulo Macarini.

Do tema Liberdade e Censura, Direitos de Ante
na, Direito de Respostas, recebemos sugestões
dos Constituintes: Ã1Varo VaDe, Antônio de Jesus,
Arnold Fioravante, Fausto Rocha, Fernando Cu
nha, Flávio Palmier da Veiga, Gonzaga Patriota,
Hléllo Costa, Irma Passoni, Israel Pinheiro Filho,
Jamil Haddad, Jorge Uequed, José Ignácio Fer
reira.

Do tema Conselho Nacional de Comunicação
recebemos as respostas dos Constituintes: Afonso
ArInos,Antônio Brito,Fernando Cunha, Flávio Pal
mier da Veiga, FláviG> Rocha, Aroldo Lima, Ibsen
Pinheiro, Jamil Haddad, João Paulo, José Dutra,
Jutahy Júnior, Nelsón Wedekin, Paulo Roberto,
Pompeu de Sousa, Ronaldo de Carvalho.

Sobre o tema Concessões recebemos suges·
tões dos Constituintes: Afonso Arinos, Antero de
Barros, Carlos Alberto Ca6, Domingos Leonelli,
Doreto Campanari, Femando Cunha, Flávio Ro·
cha, Gerson Camata, Rita Camata, Gonzaga Pa·
triota, Haroldo Lima, IHermes Zaneti, Ibsen Pinhei
ro, Irma Passoni, Israel Pinheiro Filho, Ivo Vander
linde, Jamil Haddad, Jessé Freire, Jofran Frejat,
Jorge Arbaje, José crarlos Coutinho, José Carlos
Martinez, José Ignácio Ferreira, Mauricio Corrêa,
Mendes Ribeiro, Nilson Gibson, Olivio Dutra, Pau
lo Macarini, Renato Johnsson, Roberto Jefferson,
Rose de Freitas, Tadeu de França, Vieira da Silva,
VirgOio Guimarães.

Sobre o tema Proteção à Cultura Nacional e
Regional, Restrições à Programas e Conteúdos
Horários - dos Constituintes: Ademir Andrade,
Artenir Wener, ÁtUa Lira, Farabulini Júnior, Fausto
Rocha, Flávio Palmier da Veiga, Flávio Rocha, Fur
tado Leite, Gonzaga Patriota, Haroldo Lima, Ho
mero Santos, lnccêncío de Oliveira, João Paulo,
José Maria Eymael, Mário Mala, Narciso Mendes,
Ollvio Dutra, Rosa Preta, Vieira da Cunha e NUson
Gibson.

Sobre o tema 6 - Propriedade, Monop6l1o 011
gop6lio eConcentração da Propriedade de Redes
de Televisões - Constituintes: Afonso Arinos, An
tônio Brito, Carlos Alberto Caó, Fernando Cunha,
Flávio Palmier da Veiga, Gerson e Rita Camata,
Haroldo Lima, Ibsen Pinheiro, Irma Passoni, Ivo
Vanderllnde, JamU Haddad, José Carlos Martinez,
José Ignácio Ferreira, Nelton Friedrich, Rita Furta
do, Roberto Freire, Ronaldo Carvalho, Vasco Al
ves, Victor Faccioni.

Tema 7 - Democratização Editorlal- Constl·
tuintes: Fernando Cunha, Gonzaga Patriota, Ha
roldo Uma, Iv~ Vanderllnde, Jamil Haddad, José

Viana, Mauricio Corrêa, Olivio Dutra, Pompeu de
Souza, Rose de Freitas.

Do Tema 9 - Telecomunicações, Serviços
Postais, autor Arolde de Oliveira e Mário Mala.

Das sugestões oferecidas pelas entidades te
mos as que aqui prestaram depoimentos. As su
gestões contidas pelos Constituintes, pelas Enti
dades, e pelas entidades civis constam do anexo
I e 11 deste relat6rio.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecemos a nossa nobre colega Cristina Tava
res, e temos uma idéia do esforço que foi neste
curto espaço de tempo, por todos quantos partici
param do trabalho até a presente data. Realmente,
um trabalho atropelado pelo tempo, pelo rel6gio,
e que desaguou neste relatório, que está agora
à consideração do Plenário. O p610 dinâmico de
nossos trabalhos está com o Plenário da Subco
missão, e esperamos que este continue a presti
giar e a dar a importância que tem a matéria
de que aqui tratamos nas próximas sessões. Gos
taria, antes de encerrarmos a sessão, que decla
rássemos aprovada a ata sucinta da última reu
nião, se todos estiverem de acordo.

E quero agradecer a presença que tanto nos
prestlgla, revela e traduz o interesse maior do par
tido majoritário da Casa, através do seu Uder na
Assembléia Nacional Constituinte, Mário Covas,
aos colegas da Mesa, que têm estado presentes
em todas as reuniões nos assessorando e ajudan
do para que possamos reduzir os momentos infe
lizes de decisões do Presidente.

Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Du-
tra. ,.

O SR. CONSTITUINTE OLMO DUTRA- Sr.
Presidente, faço uma pergunta, mas também de
sejo que a cópia do Relatório seja fornecida não
apenas para n6s, os membros desta Subcomis
são, mas para cada uma das entidades que aqui
vieram prestar depoimento nesta Subcomissão.
Gostaria de saber da Presidência e da Mesa se
é possível que se tenha uma cópla para cada
uma das entidades, e se é possível também que
os membros desta Subcomissão possam ter mais
do que um exemplar deste Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Quanto aos membros desta Subcomissão, pedi
riamos que as secretarias de cada um tentassem
reproduzir, agora, pois vamos encaminhar a todas
as entidades que aqui participaram e àquelas que
apresentaram propostas. E este é um documento
público que a partir deste momento está dispo
nível, menos os mecanismos de reprodução.

Recebi agora um comunicado sobre o coquetel
que está marcado para hoje à noite encerrando
a semana das comunicações, o horário foi deslo
cado para às 20 horas, assim facilitando a pre
sença dos nobres Constituintes. Será no Hotel
Eron.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra a Constituinte Rita Furtado.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO
Gostaria de saber se esta Subcomissão vai proce
der à correção, ou seja, a inclusão das sugestões
daqueles Constituintes que ficaram fora do Rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -
A relatora vai fazer a apreciação desse material,
que deve estar chegando hoje, vai apreciar o ma
terial que vai ser Incorporado no seu Relatório.

A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - Claro!
Não hesito nenhum momento em dizer que não
sóa relatoria terá obrigação de fazê-lo, como esta
rei aqui no sábado e no domingo, à disposição,
para esclarecer a todos os Constituintes que te
nham dúvidas com relação às matérias que foram
tratadas no Relatório. Ao Constituinte Olivio Dutra
faço um esclarecimento: foram gravados todos
os depoimentos, o que V.Ex' quiser em particular,
nós temos condições de fornecer, eles já foram
transcritos, inclusive os de Manaus.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Obrigado, colega Cristina Tavares.

Com a palavra o nobre Constituinte Mendes
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
É muito dificilacompanhar o final de uma sessão
ante a balbúrdia que se faz no recinto. E justa
mente ao final das reuniões podem passar desper
cebidos quaisquer avisos ou quaisquer regras que
sejam dadas pela Presidência da Subcomissão.
Acabamos de ouvir um trabalho longo, exaustivo,
que representa o pensamento da Relatora da Sub
comissão, em face dàqullo que aqui foi dito, que
aqui foi ouvido, e parte das sugestões encaml
nhadas à S. Ex's e das quais tem conhecimento.
Portanto o Relat6rio é um principio de trabalho
mas não é a manifestação final do corpo dos
integrantes desta Subcomissão. Isto poderia levar
a um falso informe e se estamos tratando para
que as informações sejam corretas devem já sair
assim daqui, É um principio de trabalho elaborado
com muito cuidado, com dedicação e eficiência,
pela Constituinte Cristina Tavares, a qual não teve,
não por vontade, acesso nem sequer à totalidade
das informações que n6s própnos Constituintes
fizemos trasmitir a nossa Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado, nobre colega Mendes Ribeiro.

Gostaria, finalmente, de anunciar ao Plenário
a nossa convocação para a reunião ordinária, para
dar inicio da discussão do Relatório aqui apresen
tado, para amanhã, dia 14,às 9 horas e 30 rnínu
tos, nesta sala de reuniões.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Gos
taria de voltar a lembrar que os Constituintes que
já se inscreveram para a viagam de sexta-feira,
por favor entrem em contato com o Gabinete
do Constituinte Koyu lha.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Está convocada a reunião para amanhã quando
iniciaremos a discussão, e a Relatora estará rece
bendo emendas ao seu anteprojeto.

Agradeço a todas as entidades e aos visitantes,
aqui presentes, aos nobres colegas Constituintes
pela participação ativa, neste trabalho.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da Segunda Reunião Extraordinária
COMl88ÃO DE 818TEMATlZAc;Ao

Aos doze dias do mês de maio do ano de 0111
novecentos e oitenta e sete, no Plenário do Sena
do Federal, às vinte horas e vinte minutos, reu
niu-se a Comissão de Sistematização, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Aluizio Campos,
Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência, presentes os seguintes Senhores COnstl·
tuintes: Luiz Eduardo, Renato Vianr\a, Ademir An·
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drade,Nilson Gibson, Gerson Peres, VirgílioTávo
ra, Prisco Vianna, Bernardo Cabral, Luís Ignácio
Lula da Silva, Haroldo Lima, Jarbas Passarinho,
Jamil Haddad, Inocêncio Oliveira, Francisco Ben
jamim, A1uysio Chaves, José Lins, Roberto Freire,
José Thomaz Nonô, Paulo Ramos, José LuizMaia,
Marcondes Gadelha, Joaquim Bevilácqua, Alfredo
Campos, José Ignácio Ferreira, Christóvam Chia
radia, Oscar Corrêa, Rodrigues Palma, Antônio
Carlos Konder Reis, Wilson Martins, Raimundo
Bezerra, Artur da Távola, Nelton Friedrich, Oswal
do Lima Filho, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Ibsen Pinheiro, Carlos Mosconi, Lysâneas
Maciel, Paulo Pimentel, Adolfo Oliveira, Eraldo Ti
noco, José Maurício, Osvaldo Coelho, José Ulis
ses de Oliveira, Cid Carvalho, Sandra Cavalcanti,
Pimenta da Veiga, José Richa, José Santana, Ha
roldo Sabóia, Chagas Rodrigues, José Genoíno,
Délio Braz, Adylson Motta, Paes Landim, Ottomar
Pinto e Nelson Wedekín, todos membros da Co
missão e mais os Constituintes Hermes Zaneti
e Carlos Alberto Caó. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, tendo solicitado, e obtido do Plenário a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, em
razão de sua distribuição, por cópia; em seguida,
anunciou a pauta da reunião, que se destinou
à apreciação do Projeto de Decisão rr 1/87 ANC,
de autoria do Senhor Constituinte Hermes Zaneti,
que "determina auditoria da dívida externa e sus
pensão das remessas de pagamento, e dá outras
providências". Concedida a palavra ao Senhor Re
lator, Constituinte Bernardo Cabral, este manifes
tou-se impedido de relatar a matéria, por ser um
dos seus subscritores, solicitando à Presidência
a designação de relator ad hoc, para emitir o
competente parecer. O Senhor Presidente desig
nou, então, para Relator ad hoc o Senhor Consti
tuinte Prisco Vianna, concedendo-Ihe o prazo de
quarenta e oito horas para apresentar o seu pare
cer. O Senhor Constituinte Ademir Andrade, usan
do a palavra pela ordem, solicitou explicações
à Presidência sobre o adiamento da matéria, inda
gando se não poderia o parecer ser proferido na
quela reunião, em face da expiração do prazo,
na data. Consultado se tinha condições de relatar
o Projeto de Decisão em pauta na reunião, o Cons
tituinte Prisco Vianna declarou-se impossibilitado
de fazê-lo, como sugeria o Constituinte Ademir
Andrade, assegurando, no entanto, que teria con
dições de atender ao encargo que lhe fora desig
nado, já na próxima reunião, prevista para o dia
quatorze de maio corrente, dentro do prazo esta
belecido pela Presidência. Em prosseguimento
à reunião, o Senhor Constituinte Nilson Gibson,
falando pela ordem, informou que está em funcio
namento, no Senado Federal, Comissão Parla
mentar de Inquérito sobre auditoria da dívida ex
terna e suspensão das remessas de pagamento
ao exterior. Retomendaa palavra, o Senhor Presi
dente em exercício, Co~tituinte Aluízio Campos,
questionou ao Constituinte José Genoíno sobre
quem, na reunião, estava representando o Partido
dos Trabalhadores, se o Constituinte Luís Ignácio
Lula da Silva, membro titular, ou se o próprio
José Genoíno, membro suplente, só poderia
atuar, na votação ou em questão de ordem, quan
do ausente o titular partidário, posição com a qual
concordou o Senhor Constituinte Gerson Peres,
tendo discordado da interpretação expendida pela
Presidência os Senhores Constituintes Haroldo Li-

ma, Inocêncio Oliveira e Ademir Andrade, entre
outros. O Senhor Constituinte Marcondes Gade
lha apresentou Requerimento à Comissão solici
tando seja apreciada a Indicação de sua autoria,
recebida pela Secretaria-Geral da Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte como Sugestão. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente comu
nicou que estava encaminhando Ofício ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, solici
tando prorrogação do prazo, por quarenta e oito
horas a fim de possibilitar ao Relator designado,
ad hoc, a apresentação do seu parecer sobre
o Projeto de Decisão em pauta, com vistas à sua
inclusão na ordem do dia da próxima reunião,
prevista para o dia quatorze de maio do corrente,
encerrando a reunião às vinte horas e quarenta
e dois minutos. O inteiro teor desta reunião foi
gravado, devendo set traduzido e publicado no
"Diário da Assembléia Nacional Constituinte" e
trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura Couti
nho, Secretária, lavrei a presente Ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos desta Comissão.

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
da ata.

É lida e aprovada a seguinte ata:

"Ata da Segunda Reuniáo Ordinária

Aos sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, no Plenário do Sena
do Federal, às nove horas e vinte e três minutos,
reuniu-se a Comissão de Sistematização, sob a,
Presidência do Senhor Constituinte Aluízio Cam
pos - Primeiro-Vice-Presidente, no exercícto da
Presidência, presentes os seguintes Senhores
Constituintes: Jarbas Passarinho, Joaquim Bevi
lácqua, Bernardo Cabral, Haroldo Lima, Ademir
Andrade, Roberto Freire, Nilson Gibson, Gerson
Peres, Aloysio Chaves, José Freire, Sandra Caval
canti, Raimundo Bezerra, Adolfo Oliveira, Fran
cisco Benjamim, Oscar Corrêa, Christóvam Chia
radia, Arnaldo Prieto, Wilson Martins, Egydio Fer
reira Uma, Paulo Ramos, Jamil Haddad, Siqueira
Campos, Antônio 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 Carneiro, Luíz
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, Már
cio Braga, VIlson Souza e Bonifácio de Andrada.
Havendo número regimental, o Senhor Primeiro
Vice-Presidente, Constituinte Aluízio Campos, no
exercícío da Presidência, declarou abertos os tra
balhos e, considerando a distribuição da ata da
reunião anterior, por cópia, solicitou e obteve dis
pensa de sua leitura, tendo sido aprovada, unani
memente. Em seguida, o Senhor Presidente pas
sou a leitura do expediente da reunião, anuncian
do a distribuição de resumo da correspondência
recebida pela Comissão e, também, de cópia do
Parecer do Relator - Constituinte Bernardo Ca-

bral, com Substitutivo à proposição apresentada
última reunião pelo Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis, para ser apreciado. Distribuídas as
cópias da matéria em pauta, iniciou-se a discus
são, tendo sobre ela se manifestado os seguintes
Senhores Constituintes: Gerson Perez, Nilson Gib
son, Sandra Cavalcanti, AluízioCampos, Bernardo
Cabral, Bonífácto de Andrada, Francisco Benja
mim, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Egydio
Ferreira Lima, Ademir Andrade, José Genoíno,
Adylson Motta, Roberto Freire, Haroldo Lima, Ja
mil Haddad, Joaquim Bevilácqua, Renato Vianna,
José Thomaz Nonô, Milton Reis, Sandra Caval
canti, Raimundo Bezerra e José Freire. Em segui
da, o Senhor Constituinte Ademir Andrade apre
sentou Questão de Ordem no sentido de que
a reunião fosse encerrada, para que os membros
da Comissão, de posse do Substitutivo apresen
tado pelo Senhor Relator, pudessem estudá-lo por
mais tempo, devendo a discussão e votação do
mesmo ser realizada na próxima reunião, haven
do, ainda, o Senhor Constituinte Jamil Haddad,
posteriormente, apresentado Questão de Ordem
semelhante sobre a mesma matéria. O Senhor
Constituinte Haroldo Lima, usando da palavra, re
clamou sobre a forma do encaminhamento dos
trabalhos naquela reunião, solicitando um maior
ordenamento dos mesmos por parte da Presi
dência. As 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 Ari
nos. Os Senhores Constituintes Bonifácio de An
drada, Egydio Ferreira Lima, 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 exi
gências para a apresentação da proposta de
Emenda Popular, que aguardava resposta de con
tato que fizeracom o Senhor Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral - Ministro Oscar Corrêa,
sobre as possibilidades 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 Consti
tuinte 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 Cons
tituinte, 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 preo
cupações inerentes ao processo de elaboração
Constitucional, fazendo referências às práticas já
adotadas em outros países. Com a palavra, o Se
nhor Constituinte Raimundo Bezerra, reportando
se ainda às Emendas Populares e ao seu processo
de apreciação preliminar, demonstrou as dificul
dades visualizadas e as suas preocupações com
a matéria, tendo sugerido a adoção do sistema
de amostragem, quando da conferência dos ele
mentos identificadores dos seus signatários. En-
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cerrada a discussão da matéria em pauta, o Se
nhor 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 compro
missos que tanto Sua Excelência como o Senhor
Presidente já assumiram para os dias doze e treze
anteriores, para participar do Seminário Interna
cional sobre Constitucionalismo e Democracia:
Instituições Políticas para o século XXI, em Brasí
lia. Retomando a palavra, o Senhor Presidente
Aíonso Armos convocou reunião ordinária para
o dia quatorze de maio do corrente, às nove horas,
no Plenário do Senado Federal, destinada a conti
nuar a discussão e votação do Projeto de Delibe
ração elaborado pelo Relator - Constituinte Ber
nardo Cabral, na forma de Substitutivo ao "Projeto
de Resolução n° 1/87-CS", de autoria do Consti
tuinte 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 traba
lhos, às doze horas e dois minutos. O inteiro teor
desta reunião foi gravado, devendo ser traduzido
e publicado no "Diário da Assembléia Nacional
Constituinte" e constituir-se-á na Ata circunstan
ciada dos trabalhos. E, para constar, eu, Maria
Laura Coutinho, Secretária, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publicação."

oSR.PRESIDENTE(Aluízio Campos)~Apre
sente reunião destina-se a apreciar o Projeto de
Decisão n° 1/87, do nobre Constituinte Hermes
Zaneti, que determina a auditoria da dívidaextern~
e suspensão das remessas de pagamento e da
outras providências.

Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Bernardo Cabral.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi-
'dente, Srs, Constituintes, o nobre Constituinte
Hermes Zaneti ofereceu à consideração desta As
sembléia Nacional Constituinte - por via regi
mental, à matéria veio a esta Comissão - Projeto
de Decisão que determina auditoria da dívida ex
terna e suspensão da remessa de pagamento,
e dá outras providências.

O projeto veio a esta relatoria e, lamentavel
mente, tenho que exarar esta manifestação:

"Eminente Sr. Presidente, em que pese o
trabalho e a idéia desenvolvidos pelo ilustre
Constituinte Hermes Zaneti, deploro não po
der exarar a minha manifestação, apresen
tando parecer conclusivo. É que, tendo assi
nado o projeto, participo dele como co-autor
e não como mero lançador de assinatura
de apoiamento, ex vi do disposto no art.
114, §§ 5°, 8° e 10 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aqui aplicado su
pletivamente em decorrência do disposto no
art. 83 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, À vista de tal circunstância, en
careço desta Presidência que designe relator
ad hoc para emitir parecer sobre o Projeto
de Decisão, n° 1, de 1987, do nobre Consti
tuinte Hermes Zaneti.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1987."
Esta é a manifestação, Sr. Presidente.

1.5

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em
face do impedimento alegado pelo nobre Relator,
designo Relator ad hoc o nobre Constitumte Pris
co Viana, concedendo-lhe o prazo de 48 horas
para apresentar parecer, portanto na próxima reu
nião, já designada para quinta-feira, às 9 horas
da manhã.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Ademir
Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, não consegui compreender a deci
são, porque está determinado que a Ordem do
Dia da reunião de quinta-feira, às 9 horas da ma
nhã, será para discussão das normas de trabalho
da Comissão de Sistematização. Fomos convo
cados para esta reunião com o fim específico
de discutir o Projeto de Decisão de autoria do
Constituinte Hermes Zanetti, subscrito por mais
de 180 Srs. Constituintes.

Não entendi o que aconteceu e gostaria fosse
explicado, já que deixamos outros compromissos,
deixamos de tomar uma série de providências
para, agora, simplesmente adiar-se a reunião.
Acho que isto não é correto e pediria que V.Ex'
desse sua posição sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - V.
Ex' acaba de ouvir o pronunciamento do Relator,
Constituinte Bernardo Cabral, declarando-se im
pedido de apresentar parecer por considerar-se
co-autor da proposição. Então, a Mesa não tem
outra alternativa senão indicar Relator.subscrito
para proferir parecer. Também não pode deixar
de conceder um prazo, mesmo que restrito, pois
não seria de bom alvitre surpreender neste mo
mento o Constituinte ora designado para pronun
ciar parecer oral.

Quanto à designação da reunião para quinta
feira foi exatamente porque V. Ex' e os nobres
companheiros de Comissão não receberam a co
municação de que a Ordem do Dia estará alterada
para possibilitar, em primeiro lugar, apreciarmos
o parecer do Relator sobre a proposição, e, em
segundo, discutirmos a proposta sobre as normas
internas de trabalho da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, peço-a palavra, ~.ela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir An
drade.

O SR. CONSTITUINTE (Ademir Andrade) 
Só para complementar: eu queria perguntar ao
Presidente, em primeiro lugar, se o Relator indica
do por V.Ex' não poderia apresentar esse parecer
agora, de improviso, porque acho que qualquer
um de nós tem possibilidade de fazê-lo; em se
gundo lugar: pelo Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, a nossa Comissão
tem cinco dias para dar uma definição a respeito
de aceitar ou não o Projeto de Decisão. Creio
que esse Projeto entrou na Assembléia Nacional
Constituinte no dia 30 de abril.Portanto, já estaria
mos, de certa forma, fora do prazo.

Se V. Ex' não atender à minha questão de or
dem e o Constituinte Prisco Viana não se prestar

a fazer o relatório nesta reunião, o que acho abso
lutamente possível, gostaria que V. Ex' dissesse
em qual reunião será discutido o assunto, consi
derando que a reunião de quinta-feira é para dis
cussão das nossas normas de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já
esclareci a V.Ex', que a Ordem do Dia de quinta
feira será alterada para que possamos iniciar os
trabalhos exatamente com o exame do parecer.
Mas, não me custa consultar o nobre Constituinte
Prisco Viana, Relator ed hoc, se tem condições
de apresentar parecer oral, ainda nesta reunião.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, inicialmente, quero agradecer a honra que
V. Ex' me conferiu, designando-me Relator destE!'
que é o primeiro Projeto de Decisão submetido
à deliberação da Comissão de Sistematização.

Confesso, com humildade, que me falta o talen
to que deve sobrar ao Constituinte Ademir Andra
de, para, de imediato, emitir parecer sobre esta
questão. Porque, a bem da verdade, devo dizer
a V.Ex' e aos ilustres pares que, sequer, lio projeto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Podemos fazer o relatório em Plenário. Eu o faço
agora.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Pemíto-me,
entretanto, fazer uma sugestão a V.Ex', na tenta
tiva de conciliar as posições aqui manifestadas:
há uma pauta programada para a próxima quinta
feira, relacionada com a votação das normas regi
mentais da Comissão de Sistematização. O que
proponho, como alternativa, é que se realize a
reunião de quinta-feira com a pauta programada.
Atéporque tendo a Comissão as normas regimen
tais, as regras do seu funcionamento, poderia,
então, se pronunciar sobre este Projeto de De
cisão.

Há, em curso, um projeto estabelecendo nor-.
mas de funcronamento desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Permite V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Pois não!
O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

Sobre o Projeto de Decisão, parece-me que o
Regimento é bastante claro e não necessita de
normas da Comissão de Sistematização para essa
apreciação. O Projeto de Decisão está claro e
concretamente regulamentado no Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte, não
dependendo, portanto, de ter esta Comissão nor
mas internas para o seu funcionamento.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sabe V.Ex
que o Regimento não manda que a Comissão
de Sistematização faça o seu próprio Regimento,
e nós o estamos fazendo. Mas. Sr. Presidente,
ofereço essa alternativa, e, não sendo aceita, con
fesso a minha incapacidade total e absoluta de
dar o parecer hoje, e utilizareio prazo que V.Ex'
estipulou, se não me enqano, de 48 horas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela
ordem, tem a palavra o nobre Constituinte NelSon
Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Sr. Presidente, o Constituinte Prisco Viana, ao
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mencionar a impossibilidade de emitir o parecer
em 48 horas, abriu a oportunidade de V. Ex' indi
car outro Relator, sem demérito para S. Ex'

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Se V. Ex'
me permite, não declarei a minha impossibilidade
de relatar em 48 horas. Acredito que, mesmo
me faltando aqueles recursos de competência e
de talento do Constituinte Ademir Andrade, em
48 horas terei condições, Sr. Presidente. Neste
momento, seria leviano se dissesse estar em con
dições de proferir o parecer.

SR. CONSmUlNTE NELSON WEDEKIN 
Eu gostaria de concluir a minha questão de or
dem.

O nobre Constituinte Prisco Viana declarou-se
impossibilitado de dar, de imediato, seu parecer
aqui em Plenário, para que pudéssemos decidir
questão de tamanha relevância, inclusivepela ob
servãncíados prazos, conforme verificouo Consti
tuinte Ademir Andrade. De qualquer maneira, soli
cito a V.Ex' que designe então outro Relator para,
no Plenário emitir parecer, a fim de que possamos
votar esta matéria ainda hoje.

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

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson Gib
son.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, tramita no Senado Federal uma
CPIque, salvo melhor juizo, dispõe também sobre
auditoria da dívida externa e suspensão das re
messas de pagamentos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOiNO 
Permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Pois não, nobre Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Parece que o Constituinte NilsonGibson está, nes
te seu aparte, fazendo um relatório, pois já está
entrando no mérito.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Não cheguei lá.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
O Constituinte Nilson Gibson já está entrando no
mérito no projeto de decisão, falando sobre CPI,
etc...

(Cruzam-se apartes inaudíveis.)

O SR. CONSmUlNTE NILSON GIBSON -
V. Ex' vai-se aborrecer quando eu concluir o meu
raciocínio!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
...0 que torna necessário indicar o Relator de Ple
nário.

O SR. NILSON GIBSON- Acalme-se Ex', vou
terminar!

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Soli
cito aos Srs. Constituintes que levantarem questão
de ordem não concederem apartes.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Pensei que o aparte do Constituinte José Genoíno
viesse contribuir e não destruir os argumentos.

Mas,Sr. Presidente, verificamos que existe uma
causa pendente no Senado Federal, referente a

essa auditoria da dívidaexterna. Segundo o enten
dimento do § 7° do art. 59 do nosso Regimento
Interno, existem duas oportunidades em que deva
ser suscitado o Projeto de Decisão para sobrestar
medidas que possam ameaçar os trabalhos e as
decisões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte. Data venia, acredito que o Projeto
de Decisão tenha que, preliminarmente, suscitar
essas duas situações apontadas no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' levantou uma questão de ordem e está discu
tindo o mérito da proposição. Peço que V. Ex'
conclua a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
É uma preliminar que fica agrupada na questão
de ordem. Data venia, salvo melhor juízo, acho
que V.Ex' devia entender dessa maneira.

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

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Gos
taria de saber qual dos dois representantes do
PT está funcionando nesta Comissão - se é o
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva ou V. Ex',
porque V. Ex' é suplente e, estando presente o
titular,...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, direito à voz,qualquer Parlamentar
aqui tem; Suplente de qualquer Constituinte tem
direito à palavra nesta Comissão...

O SR.PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Estou
fazendo uma indagação a V. Ex' em relação a
voto, porque, apesar de o Constituinte LuizInácio
Lula da Silva estar presente, ele pode preferir que
V. Ex' funcione nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, essa indagação não procede por
que, a partir do momento em que está presente
na Comissão o seu Membro efetivo, e que esteja
presente aqui, suplente ou não, tem direito à pala
vra. Portanto, quero repelir este tipo de questão
colocada pelo Presidente da Comissão. E quero
levantar uma questão de ordem, Sr. Presidente:
é evidente, e vamos deixar as coisas claras...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTEALUíZIO CAMPOS - Está
com a palavra o nobre Constituinte José Genoíno
para dar prosseguimento à sua questão de ordem.
Tenha V. Eic' a gentileza de aguardar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
S. EX' não pode apresentar questão de ordem,
como suplente; só pode falar na Comissão, para
discutir, durante 5 minutos. O Regimento proíbe,
ele é suplente. E, estando presente o titular, é
este quem deve falar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em
face do arrazoado regimental apresentado pelo
Constituinte Gerson Peres, solicito ao Constituinte
José Genoíno que retire a sua questão de ordem
e aguarde êl. discussão do projeto, para poder se
pronunciar, quando o titular do seu Partido estiver
presente na Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, o Constituinte Gerson Peres, com
saudade do AI-5, cassa a palavra de um Consti
tuinte dentro da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, agora eu vou usar o mesmo termo
do Constituinte José Genoino: repilo a insinuação
do nobre Constituinte, porque estou fazendo a
exigência do cumprimento da Lei;acima do AI·5,
está a Lei e eu a respeito.

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

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Constituinte Haroldo Uma.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, vou levantar uma questão de ordem,
mas não gostaria de deixarpassar a oportunidade
para manifestar a minha solidariedade à Bancada
do PT, porque considero que, nos termos regi
mentais já estabelecidos entre nós, não há ampa
ro para não se permitir a palavra de um suplente
nesta Comissão.

Dito isto, gostaria de acrescentar que nós todos
- e V. Ex' bem sabe disto :...-vivemos um período
em que precisamos trabalhar com mais intensi
dade e fazer avançar os nossos trabalhos em har
monia; por outro lado, dar à Nação brasileira de
monstração de eficácia e de rigor no desenvol
vimento das nossas tarefas, das nossas funções.

V. Ex', ainda há pouco, designou como Relator
o nobre Constituinte Prisco Viana que, como t0
dos sabemos, é dos mais categorizados e bem
preparados desta Casa. Contudo, precisamente
por isto, ele próprio revelou que seria leviano de
sua parte apresentar o parecer aqui e agora, posto
que não teve oportunidade de ler sequer a pro
posta em causa.

Levando-se em conta que V. Ex', pelo próprio
fato de ter consultado o Constituinte Prisco Viana
sobre a possibilidade de apresentar agora, o seu
relatório, demonstrando, assim, que está cioso
e atento para a necessidade de avançarmos os
nossos trabalhos e não entrarmos em medidas
protelatórias que repercutem muito mal para a
nossa Constituinte, pondero a V.Ex' sobre a con
veniência de levando-se em conta que o Relator
designado por alto e bom som, disse que, sequer,
teve oportunidade de conhecer a proposta em
pauta, e que existem diversos outros nobres Cons
tituintes desta Casa que já conhecem a matéria
e têm condições de apresentar relatório agora
V. Ex' nomear outro Relator em condições de
apresentar, agora, o relatório. Assim poderemos
dar prosseguimento aos nossos trabalhos e não
causar a impressão de que estamos fazendo reu
niões com vistas a tomar medidas protelatórias

f e levar as decisões fundamentais para um mo
mento já completamente extemporâneo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para
'Contraditar, tem a palavra o nobre Constituinte
Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, as argumentações apresentadas
pelo ilustre colega, Constituinte Haroldo Lima,
preliminarmente não procedem, porque a própria
declaração do Constituinte Prisco Viana, de que
não tomou conhecimento da proposta em pauta,
reforça o argumento de V. Ex' e a decisão que
tomou, que é a do prazo de 48 horas para que
o Relator possa estudá-Ia. Também esta matéria
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não é tão longa que o Constituinte Prisco Viana,
com a sua experiência, o seu conhecimento, o
seu saber, não possa, em 48 horas, relatá-Ia.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a matéria
é relevante e, por ser relevante e da mais alta
indagação, da mais alta graVidade e da mais alta
responsabilidade, é que o relatóriodeve ser escrito
e distribuído aos Membros desta Comissão, para
ser estudado e discutido, aqui, à luz de argumen
tos, que deixam o País muito bem perante as
outras nações e perante o momento da elabo
ração da sua nova Carta Política.Esta é uma maté
ria muito séria, muito Importante sobre a qual
não devemos, aqui, de improviso - apresentar,
oralmente, um parecer e submetê-lo a todos os
colegas.

o SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA 
Pior, ainda, é tomar medidas protelatórias, nobre
Constituinte!

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Isto aí já não me cabe discutir e analisar. Eu ape
nas sigo os argumentos alinhados dentro da Lei.
O douto Relator da nossa Comissão julgou-se
impedido, legalmente, e argüiu o dispositivo do
seu impedimento. Ora, assim o fazendo, cabe ao
Presidente nomear novo Relator, como manda
o Regimento, e dar-lhe um prazo para relatar.
Não vejo nenhuma medida protelatória.

Conseqüentemente, Sr. Presidente, peço a V.
Ex"que mantenha a sua decisão e dê prossegui
mento aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A
questão de ordem levantada pelo nobre Consti-

tuinte Haroldo Lima é idêntica à manifestada já
pelo nobre Constitumte Paulo Ramos. Aindicação
de Relator substituto que é prerrogativa da Presi
dência da Comissão, não está vinculada às suges
tões para a substituição do que já foi indicado.
E a concessão do prazo é imprescindível,porque
a matéria não é tão urgente que prejudique a
racionalidade da sua tramitação.

A Presidência informa que já mandou preparar
ofício dirigido ao Sr. Presidente da Constituinte,
comunicando o fato imprevistode o nobre Relator
da Comissão só haver comunicado o seu impedi
mento agora, nesta reunião e solicitando. O prazo
de 48 horas para apresentação do parecer.

Esta decisão fica mantida e está encerrada a
reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 43
minutos.)
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusa as despesas de correio)

SEçAo I (Câmara dos Deputados)

Semestral............................... Cz$ 264,00
Despesa cfpostagem Cz$ 66,00

(Via Terrestre)
TOTAL 330,00

Exemplar Avulso 2,00

SEÇAo 11 (Senado Federal)

Semestral .
Despesa c/ postagem .

(Via Terrestre)
TOTAL

Cz$ 264,00
Cz$ 66,00

330,00

Exemplar Avulso 2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque pagável em Brasília

ou Ordem de Pagamento pela CaixaEconômica Federal- Agência - PS - CEGRAF,

conta corrente n9 920001-2, a favor do:

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160



DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Preço de- Assinatura

Semestral .
Despesa cf postagem .

(Via Terrestre)
TOTAL

Cz$ 264,00
Cz$ 66,00

330,00

Exemplar Avulso 2,00

Os pedidos devem s~r acompanhados de Cheque pagável em Brasília

ou Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal - Agência - PS - CEGRAF,

conta corrente n'? 920001-2, a favor do:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160

Maiores informações pelos telefones (061) 211-4128 e 224-5615, na
Supervisão de Assinaturas e Distribuições de Publicações - Coordenação de
Atendimento ao Usuário.



Anteprojeto Constitucional

Quadro comparativo: _
- Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos

Constitucionais (Comissão Afonso Arinos).
- Texto constitucional vigente.

Notas e índice temático.

326 páginas

Preço: Cz$ 50,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado
Federal, anexo 1, 229 andar - Praça dos Três Poderes, CEP 701 ÔO
- Brasília, DF - Telefone: 211-3578.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nomi
nal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou
de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.



SENADO FEDERAL

SUBSECRETARIA pE EDIÇÕES TÉCNICAS

....
PUBLICAÇOES PARA A CONSTITUINTE

Constituição da República Federativa do BrasiI- 1~ edição, 1986 - formato bolso. Texto constitu
cional vigente consolidado (Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 1, de 1969, e as alterações feitas pelas Emendas Constitucionais números 2, de 1972, a 27,
de 1985) - Notas explicativas das alterações com as redações anteriores - minucioso índice temático.
(Preço: Cz$ 10,(0)

Constituição da República Federativa do Brasil - Quadro comparativo anotado: texto vigente
- Constituição de 1967 - Constituição de 1946. Notas. índice temático. 5" edição, 1986. (Preço:
Cz$ 80,(0)

Constituições do Brasil (2 volumes - ed. 1986) I" volume: textos das Constituições de 1824,
1891,1934,1937,1946 e 1967 e suas alterações. Texto constitucional vigente consolidado. 2' volume
- índice temático comparativo de todas as Cqnstituições. (Preço: Cz$ 150,(0)

Constituição Federal e Constituições Estaduais (textos atualizados, consolidados e anotados. Remis
sões à Constituição Federal. índice temático comparativo). 4 volumes, com suplemento de 1986.
(Preço: Cz$ 90,(0)

Regimentos das Assembléias Constituintes do Brasil (Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo
do Senado Federal- edição: 1986) - Antecedentes históricos. Regimentos das Assembléias Consti
tuintes de 1823, de 1890-91, de 1933-34 e de 1946. Textos comentados pelos Constituintes. Normas
regimentais disciplinadoras do Projeto de Constituição que deu origem à Constituição de 1967.
índices temáticos dos Regimentos e dós pronunciamentos. índices onomásticos. (Preço: Cz$ 80,00)

Leis Complementares à Constituição Federal - números de 1/67 a 48/84 (históricos) - 3 volumes.
(Preço: Cz$ 240,00)

Anteprojeto Constitucional - Quadro comparativo: Anteprojeto da Comissão Provisória de Estu
dos Constitucionais - Texto constitucional vigente. Notas. Índíce temático da Constituição vigente
(edição 1986). (Preço: Cz$ 50,(0)

Leis Orgânicas dos Municípios - 2" edição - 1987. Textos atualizados e consolidados. índice
temático comparativo. 3 volumes. (Preço: Cz$ 150,00)

Revista de Informação Legislativa - números 89 a 92 - ano de 1986. (Preço do exemplar:
Cz$ 40,(0) (assinatura para 1987: Cz$ 160,(0)

Constituição do Brasil e Constituições Estrangeiras (com índice temático comparativo) - 3 volumes
- ed. 1987 - Textos integrais e comparação das Constituições de 21 países (Preço da coleção =
Cz$ 300,00)

A venda na Subsecretaria de Edrções Técnicas - Senado Federal. Anexo 1,22' andar - Praça dos Trós Poderes. CEP 70160 - Brasüís, DF - Telefone:
211-3578.

Pedidos acompanhados de chéque nominal à Subsecretaria de EdIções Técmcos do Senado Federal ou vale postal remetido à Agéncia ECT Senado Federal'
-CGA470775

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.
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REVISTA. D~ INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 92

(outubro a dezembro de 1986)

Está circulando o n° 92 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa
jurfdica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 416 páginas, contém as seguintes maténas:

COLABORAÇÃO

- Liberdade,participação, comunidade - André Fran
co Montara

- O referendum e a representação democrática no
Brasil - Cármen Lúcia Antúnes Rocha

- Constltuição: lição americana - Adhemar Ferreira
Maciel

A Constituição. a Federaçãoe o planejamento nacional
- Cotrim Neto

- A Assembléia Constituinte e o seu temário - José
Alfredo de Oliveira Baracho

-Imunidades parlamentares dos Vereadores - Zeno
Veloso

- Educaçáo e Constituinte - PInto Ferreira

- A Constitumte de 1987 e as finanças públicas- Har-
ry Conrado Schüler

- Tribunais de Contas e a Constituição - José Luiz
Anhaia Mello

- A liberdade de iniciativa econômica. Fundamento, na
tureza e garantia constitucional - Francisco dos Santos
Amaral Neto

- EI Ombudsman en América Latina - Jorge Luiz
Maiorano

- O Ouvidor-Gerai e o Ombudsman: duas instituições
distintas - Carlos Alberto Provenciano Gallo

- Responsabilidad dei Estado por revocación uniletéral
de sus actes y contratos - Rodolfo Carlos Barra

- O habeas corpus eo interdictum de homine libero
exhibendo - Edson de Arruda Câmara

- A pratica do processo legislativo - Rosinethe
Monteiro Soares

- Estabilidadee Fundo de Garantia- análise constitu
cional da compatibilidade dos dois sistemas - Torquato
Jardim

- Trabalhodo menor: realidade e ordem fegal - Cân
dido Alberto Gomes

- Cultura: incentivos fiscais a aplicaçãono setor-Car
los Alberto Bittar

- Tortura - delito não tradicional recentemente crimi
nalizado na Grécia~ Dionysio D. Spinellis

- Direito de voto nas sociedades anônimas - Fátima
Regina Farah

1 ----'

À venda na Subsecretaria
ce Edições Técnicas
Senado Federal. anexo I,
22° andar-
Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília. DF 
Telefone: 211-3578.

PREÇO DO

EXEMPLAR:

Cz$ 40,00

Assinatura
para 1987
(n9S 93 a 96):
Cz$160,OO

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.



CONSTITUiÇÃO DO BRASIL E
CONSTITUiÇÕES ESTRANGEIRAS

A Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal está lançando a obra Constituiçio

do Brasil e Constituições Estrangeiras.

A publicação, em 3 volumes, apresenta os textos integrais e um Indlce temático comparativo

das Constituições de 21 Pafses.

Volume 1

BRASIL - ALEMANHA, República Federal da - ARGENTINA

CHILE- CHINA, República Popular de

CUBA - ESPANHA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

FRANÇA - GRÃ-BRETANHA - GUINÉ-BISSAU

Volume 2

ITÁLIA - JAPÃO - MÉXICO

PARAGUAI - PERU - PORTUGAL - SUrÇA

URSS - URUGUAI - VENEZUELA

Volume 3

rNDICE TEMÁTICO COMPARATIVO

Preço = Cz$ 300,00

À venda na Subsecretaria de"EdiçOes Técnicas (Telefone: (061) 211-3578) Senado Federal, Anexo 1,229 Andar
- Praça dos Três Poderes, CEP70160 - BrasrHa, DF.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal, remetido à Agência ECTSenado Federal - CGA 470775.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal,



[ EDIÇÃO DE HOJE: 296 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1 PREÇP DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2,00 ]
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