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COMISSÃO DA 8ÓB1:RANIA E DOS
DIREITOS E GARANI1AS

DO HOMEM E DA Mm.HER
Ata da 2' Reurúio

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala "D" do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados; reuniu-se a Comissão da Soberania
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
sob a presidência do Senhor Constituinte Aécio
Neyes, 10 Vice-Presidente, com a presença dos
seguintes Constituintes: Antônio Mariz, José Men
donça de Morais, Antônio Câmara, Ubiratan Spi
nelli, João Herrmman Neto, Maurilio Ferreira U·
ma,Paulo Almada, Ziza Valadares, Costa Ferreira,
Jairo Ali, Jonival Lucas, Djenal Gonçalves, Luiz
Roberto Ponte, Lysaneas Maciel, Aluizio Bezerra,
Joaquim Haickel, José Paulo Bisol, José Carlos
Grecco, Antônio Ferreira, Ana Maria Rattes, Nar
ciso Mendes, Mário Uma Roberto DÁvila, Lúcia
Vânia,SarneyFilho, LuizVianaNeto, Nyder Barbo
sa, Leite Chaves, Manuel Viana, João Agripino,
Lúcia Braga, Eliel Rodrigues, Manoel Castro, Mil
ton Uma, Darcy Pozza, Homero Santos, José Fer
nandes, Paulo Macarini e Jorge Uequed. Havendo
número regimental, o SenhorPresidente declarou
aberta a reunião, determinando a leitura da Ata
da reunião anterior, que foi aprovada por unanimi
dade. Em seguida, cumprindo dispositivo expres
so do Regimento, o Senhor Presidente procedeu
à divisão das Subcomissões, convocando os Se
nhores Constituintes para a eleição dos respec
tivos Presidentes e Vice-Presidentes, a ser reali
zada nas salas próprias. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente às dez horas e trinta
minutos, encerrou a reunião, cujo teor será publi
cado, na integra, no DIúIo da AaaembI6Ia Na
c:IoMl ConstItUInte. E, para conster, eu Carlos
Brasil de Araújo, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depoisde lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Data da Reunião: 7-4·87

O SR. PRES~ENTE (Aécio Neves) - Srs.
Constituintes, havendo número regimental, está
aberta a reunião. O Sr. Secretário procederá à
leiturada AUJ da reunião anterior.

(É lida e aprovada a Ata da reuniiioante
rior.)

O 5R. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Confor
me determina o Regimento, a nossa Comissão
será dividida em três Subcomissões. Por convo
cação do Sr. Presidente da Assembléia t1acional
Constituinte, deverão ser realizadas as eleições
para o preenchimento de cargos de Presidente
e Vice-Presidente de cada uma das Subcomis·
sões, com a respectiva designação do Relator feita
pelo Presidente. Os Srs. Constituintes serão enca
minhados às salas destinadas às suas Subcomis
sões, onde deverão proceder às respectivas elei
çÕ::s.

Passarei a ler, em seguida, a relação dos com
ponentes de cada uma das Subcomissões, assim
como me foi encaminhada pela Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, com a indica
ção do local onde cada uma deverá reunir-se em
seguida.

1. Subcomissão da Nacionalidade, da Sobe
rania e das Relações Internacionais (leitura) 
sala 0.1

2. Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Di
reitos Coletivos e Garantias (leitura) - sala 0.3

3. Subcomissão ::losDireitos e Garantias indivi
duais (leitura) - saia D-'!

PMDB

Aécio Neves, Prímeíro-vke-Presídente.
AluizioBezerra
Geraldo Bulhões.
João Herrmann Neto.
José Carlos Grecco.
Luiz Viana Neto.
ManuelVléII1a.
Mauricio Nasser.
MiltonBarbosa.
MiltonLima.
Paulo Macarini.
Total de Constituintes do PMDB - 11 -.1

vaga.

PFL

Antonio Ferreira.
Jonival Lucas.
Odacir Soares.
SameyFilho.
Total de Constituintes do PFL - 4.

PDT

Roberto D'Ávila.
Total de Constituintes do PDT - 1.
Total de titulares na Subcomissão - J 6.

SUPLENlES
PMDB

Borges da Silveira.
Cristina Tavares.
Francisco Rollemberg.
Hélio Duque.
Jorge Uequed.
Luís Roberto Ponte.
Mário Uma.
Matheus Iensen.
Sérgio Spada.
Sigmaringa Seixas.
SilvioAbreu.

Total de Constituintes do PMDB- 11.

PDT

Chico Humberto.
Total de Constituintes do PDT - 1.

PT

Benedita da Silva.
Total de Constituintes do PT- 1.

PL

Álvaro Valle.
Total de Constituintes do PL - 1.
Total de Suplentes na Subcomissão - 14.

mWARES

PMDB

Abigail Feitosa.
Antônio Câmara
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AntônioMariz.
DjenalGonçalves.
Joaquim Haickel.
José Mendonça de Morais.
José Viana.
LúciaV~mia.
MaguitoVilela.
Mendes Canale.
RaulBelém.
Total de Constituintesdo PMDB - 11.

PFL

Cleonâncio Fonseca.
João Me:nezes.
José Mendonça Bezerra.
Lucia Braga.
Victor Trovão.
Total de Constituintesdo PFL- 5.

POS

DarcyP<)ZZél.
Narciso Mendes.
UbiratanSpinelli.
Total de Constituintesdo POS- 3.

POT

José Fernandes.
Total de Constituintesdo POT- 1.

PTB

Díree-Tutu Quadros.
Total de Constituintesdo PTB -1.

PL

José Carlos Coutinho.
Total de Constituintesdo PL- 1.
Total de titularesna Subcomissão - 22.

PMDB

iYoysio Teixeira.
i\ntônio de Jesus.
ElielRodrigues.
Francisco Küster.
Mansuete> de Lavor.
'[\\aliaLúcia.
Mauricio Pádua.
MeiraFilho.
l'iyderBarbosa.
Osvaldo ,Macedo.
I~ta Camata.
Theodoro Mendes.
Totalde Constituintesdo PMDB: 12

PDT

Airton Cordeiro.
Total de ConstliJintes do POT: 1

PTB

F'arabulini Júnior
Total de Constituintesdo PTB: 1

PCdoB

Lídice da Mata.
Total de Constituintesdo PCdo B: 1
Total de Suplentes na Subcomissão: 15

mOLARES

PMDB

Anna MariaRattes Segundo-Vice-Presidente
Fábio Lucena.
Gonzaga Patriota.
Humberto Lucena.
João Agripino.
João Rezek.
Maurílio Ferreira Uma.
Paulo Almada.
Samir Achôa.
(JJdurico Pinto.
Ziza Valadares.
Total de Constituintesdo PMDB: 11

PFL

Albérico Cordeiro.
Costa Ferreira.
Homero Santos.
Jairo Ali.
Orlando Pacheco.
Total de Constituintesdo PFI..: 5

POS

Adauto Pereira.
Total de Constituintesdo PDS: 1

POT

Lysâneas Maciel.
Total de Constituintesdo POT:1

PTB

Jayme Paliarin.
Total de Constituintesdo PTB: 1

PT

João Paulo.
Total de Constituintesdo PT: 1

Total de Titularesna Subcomissão: 20
S(IPLENIES

PMDB

Aloisio Vasconcelos.
ArnaldoMoraes.
Benedicto Monteiro.
Cid CarvaIho.
Fábio Feldemann.
FlávioPalmier da Veiga
José Ignácio Ferreira.
LeiteChaves.
Paulo Zarzur.
Renan Calheiros.
VmgtRosado.
Total de Constituintesdo PMDB: 11

PDT

João de Deus Antunes.
Total de Constituintesdo PDT:1

PTB

José Egreja.
Total de Constituintesdo PTB: 1

TotaIdeSu~entesnaSubcomis~:13

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta
reunião, detenninando ao Sr. Secretário o enca
minhamento da convocação para a próximareui
não, acompanhada pelo cronograma de prazos
e planos de trabalho da Comíssêo e de suas res
pectivas Subcomissões a todos os Srs. Consti
tuintes deste órgão.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da 3"Reunião

Aos vinte e seis dias do mês de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoitohoras,na
sala "O" do Anexonda Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias doHomem e da Mulher, sob a Presi
dência do Senhor ConstituinteMárioAssad, com.
a presença dos seguintes Constituintes:JoséPau
lo Bisol,João Menezes, José Mendonçade Morais;
DarcyPozza,Joaquim Haickel, AlbéricoCordeiro,
Cleonâncio Fonseca, Antônio Ferreira,Anna Ma·
ria Rattes, LúciaBraga, <llclurico Pinto,Aé<:io l'Ie
ves, Farabulini Junior, Lysâneas Maciel, João
Herrmann Neto, Eliel Rodrigues, José Carlos
Grecco, Francisco Rollemberg, Aluizio Bezerra,
AntônioCâmara, Costa Ferreira,José Viana, João
Paulo, DélioBraz,MaguitoVdela, Antônio de Je
sus, Samir Achôa,João de Deus Antunes,Milton
Barbosa, José Mendonça Bezerra, Maurflio Fer
reiraUma. Havendonúmero regimental,o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião e determi
nou a leitura da Ata da.reuníêo anterior, que foi
aprovada a seguir.Dando prossegUimentoa reu
nião,convocada para o recebimento dos antepro
jetos das Subcomissões, convidouo Exm.Sr.Pre
sidente da Assembléia Naeional Constituinte,
(JJysses Guimarães, para participar d9 evento. O
Senhor Presidente Ulysses Guimarães elogiou o
esforço dos componentes das Subcomissões,
que souberam, até com sacrificio pessoal, obser
var o prazo regimental, demonstrando o grande
patriotismo do qual estão imbuídos. Logo após
o Senhor PresidenteMárioAssad concedeu a pa
lavraao Senhor ConstituinteJoão Herrmann Ne
to, Relatorna Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais, que fez
uma breve exposição sobre os trabalhos realiza
dos naquele órgão constitucional. Prosseguindo,
o Senhor Presidente Mário Assad concedeu a pa
lavraao ConstituinteLysâneasMaciel, que relatou
a matéria na Subcomissão dos DireitosPolíticos,
dos Direitos Coletivos e Garantias,queapresentou
um relato circunstanciado dos passos desenvol
vidos naquela Subcomissão e que deram como
resultado o anteprojeto ora apresentado. Na se
qüência o Senhor PresidenteMário Assad conce
deu a palavraao Senhor ConstituinteDarcyPozza,
que teve a tarefa de proferiro Parecer na Subco
missão dos Direitos e Garantias IndMduais, que
discorreu sobre a matéria desenvoMda no P1ená-
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rioda Subcomissão e que deu origem ao Antepro
jeto a ser entregue. O Senhor Presidente recebeu,
então, os Anteprojetos das mãos dos Constituin
tes Antônio Ferreira, Lúcia Braga e Lysâneas Ma
ciel, representando os Presidentes das Subcomis
sões respectivas. O Senhor Presidente agradeceu
o altosenso de responsabilidade de todos os com
ponentes das Subcomissões, e transmitiu a sua
esperança de que o espírito de brasilidade conti
nue pairando em nosso Plenário durante o perío
do destinado ao trabalho da Comissão, de forma
que o interesse do povo e da Nação se sobre
ponha a todos os outros. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente, às vintehoras, encer
rou a reuníão e convocou os Senhores Consti
tuintes para a próxima reunião, a ser realizada
no dia vinte e sete corrente, às dezessete horas.
O inteiro teor da reunião de hoje será publicado,
na integra, no Diário da Auernbléla Nacional
CoDltitulnle. E, para constar, eu, Carlos Brasil
de Araújo, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

Data da reunião: 26·5·87

o SR. CONSTITUINTE ULYSSES GUIMARÃEs
- Uustre Presidente da Comissão da Soberania
e dos Direitose Garantias do Homem e da Mulher,
Constituinte Mário Assad, meu amigo, compa
nheiro já de outros mandatos nesta Casa, ilustre
Vice-Presidente,Constituinte Aécio Neves, de cuja
família me considero quase membro, tal o con
vívioque tive,de manhã, à tarde, à noite, no almo
ço e no jantar, aqui em Brasília,com nosso saudo
so Tancredp Neves, ilustre ConstituinteJosé Bisol,
do Rio Grande do Sul, nosso Relator, ex-Desem
bargador, figura ligada aos meios de comunica
ção de seu Estado, que se consagrou Senador
e a quem, em boa hora, foi entregue o relatório
dessa tlio importante Comissão, desejo dizer, se
V. Ex'" me permitirem, rápidas palavras e fazer,
desde já, um pedido de escusas.

Gostaria de ficar aqui, com os amigos, mais
tempo, mas tenho muitos compromissos. O Go
vernador do Rio Grande do Sul, que, até por su
gestão minha, viajará com o Presidente da Repú
blica,nas primeiras horas de amanhã, para o Uru
guai, precisa conversar comigo ainda hoje. Pediu
me também para conversar comigo hoje o Minis
tro da Fazenda. E tenho, às 9h, um encontro com
os relatores é-líderes da Constituinte. De forma
que esses compromissos impedem que eu per
maneça aqui mais tempo com os companheiros.

Desejo dizer que, como Presidente da Assem
bléia NllCional Constituinte, estou muito o~gulho

so e tranqüilo. Orgulhoso, em primeiro lugar, por
que, mais uma vez, a criatividade - não é só
no futebol que ela ocorre - a engenhosidade,
a inortodoxia, e não aceitação daquilo que é tradi
cional, quando se entende que isso 'deva ocorrer,
tudo isso tem-se dado na elaboração da Cons
tituição.

Confesso que, inicialmente, pensava que, como
acontece em todos os países quando têm de ela
borar seu documento máximo - e como acon
tece no Brasildesde 1824- iamos trabalhar com
a chamada Grande Constituição, embora já sou
besse que no Brasil não haveria, como das outras
vezes, um texto prévio. Surgiu, depois, principal
mente por parte dos setores novos, dos Consti-

tuintes que "aquichegavam pela primeira vez, pa
rece-me, a idéia dessa engenharia, dessa carpin
taria institucional inédita que se transformou em
realidade. Os Chefes de Estado com quem tenho
conversado, por dever de ofício,por ser Presidente
da Constituinte e da Câmara dos Deputados, co
mo o Presidente MárioSoares, por exemplo, com
quem tive um contato maior - fomos a Carajás
e ao Maranhão e, depois, S. Ex" foi para o Recife,
mas então não o acompanhei - ficam intrigados,
muito curiosos, com muito desejo de saber como
funcionariam essas instâncias, esses sucessivos
estágios das Subcomissões, Comissões Temá
ticas, depois a Comissão de Sistematização e, fi
nalmente, o Plenário.

Desejo dizerque, no começo, estava assustado,
e que hoje estou maravilhado, encantado, orgu
lhoso. Considero um privilégioque Deus me deu
estar participando de trabalho tão original, tão
diferente, com marca de ineditismo, como este
que se realiza na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Aetapa vencida das Subcomissões -esta
mos aqui reunidos com uma delas - foi brilhan
tíssírna, vitoriosa.Maisde dez mil emendas foram
examinadas, foram realizadas audiências e deba
tes aqui e fora daqui, no rádio, na televisão etc.
Quando criamos o DIádo da Constituinte, mui
tos pessimistas diziam que o programa seria co
mo a campanha da propaganda gratuita, que ano
tes se fazia. Diziam que ninguém o ouviria, que
iriam desligar o rádio, ou a televisão. No entanto,
já temos informação de que as pesquisas acusam
índices altíssimos de audiência, de curiosidade,
de respostas por essa nossa presença junto à
sociedade pelas atividades realizadas, até agora,
pelas Subcomissões. Foi um trabalho realmente
vitorioso.

Quero cumprimentar esta Comissão, na pessoa
de V. Ex", Constituinte Mário Assad, e dos que
aqui estão, e as demais Comissões, como fIZ on
tem, pelo fato de ter sido esta primeira marca,
nessa corrida que irá até novembro, quando tere
mos o documento definitivo, uma etapa' vitoriosa.
Isso estimula, dá esperança, dá confiança e facili
tou o trabalho das demais Comissões, que espero
se mirem nesse exemplo magnífico.

Isto posto, quero dizerque esta Comissão, além
de fundamental na elaboração da Constituição,
é clássica. O Estado fisiocrático, o Estado-gen
darme, não fazia intervenção na ordem econô
mica, que só apareceu entre nós, timidamente,
na Constituição de 1937 e, depois, na de 1946.
Antes, a Constituição cuidava praticamente, de
um lado, da organiZação do Estado e, de outro,
da defesa do cidadão, do individuo, do homem
e da mulher, contra os abusos do próprio Estado.
E nisso terminava a tarefa, a matéria, o espaço
constitucional.

Essa parte referente aos direitos e garantias
individuais, aos direitos do homem e da mulher
é, evidentemente, fundamental, tão importante
que, em termos de Direito Internacional, às vezes,
colocavam-se no papel esses direitos, o que acon
tecia inclusive no Brasil, e eles eram desrespei
tados. Até no Mercado Comum Europeu se criou
um tribunal para julgar os atos de violação dos
direitos dos cidadãos e das cidadãs, praticados
por qualquer governo. Esta iniciativa, aliás, foi
muito importante, porque, às vezes, o cidadão
é vítima do próprio governo e não tem condições
de defender-se; o governo tem tal atuação dentro
do territórionacional que o cidadão não consegue

guarida para defender seus direitos.Já existe pro
posta muito avançada, no sentido de que, nesse
particular, haja um tribunal internacional, uma ins
tância a que se recorra quando acontecem terrí
veis violações. No Chile, por exemplo, dizem que
há uma Constituição, ou um código, que garante
os direitos individuais, habeas corpua etc., rnas
sabemos que não funciona. E isto aconteceu tam
bém no Brasil.

De forma que são estas as propostas que nos
sos amigos estão procurando aqui defender. Os
direitos clássicos, os direitos naturais, fazem parte
da própria natureza humana, nos são dados até
por Deus, e o Estado não pocle tirá-los, porque
não é o Estado que dá ao cidadão o direito de
pensar, de se manifestar, de andar. O homem
é um animal agregado, como já diziaAristóteles.
E a Bfblia diz zoe sole, ou seja, "desgraçados
os que ficam sozinhos". O direito de se reunir,
de se manifestar em comunidade é um direito
fundamental, mas, ao lado desses direitos que
o Estado não pode tirar, porque não é ele quem
dá, há os direitos dos quais o cidadão se toma
titular, credor: direito ao emprego, ao lazer, à saú
de, à educação, à previdência. Há outros direitos,
mas é preciso que isso não seja platônico, acadê
mico, é preciso que haja instrumentos para que
realmente esse crédito do cidadão junto ao Esta·
do se transforme em realidade. Sei que é esta
a preocupação de V.Ex"', do nosso douto relator,
dos nossos amigos.

Desculpem. Não estou querendo ensinar o "Pai
Nosso ao vigário".Os amigos sabem disto melhor
do que eu. 56 quis dizer que estou imbuído desta
consciência, de que é preciso sustentar meu voto
àquilo que eu puder fazer nesta Constituinte, usar
a força que eu possa ter, no sentido da melhoria
da qualidade de vida do povo brasileiro. Dizem
por aí que eu acumulo muitos cargos. Se os caro
gos derem votos para trazer benef'íciosa este País,
podem contar com eles, principalmente no que
diz respeito aos direitos e garantias individuais,
porque o homem continua sendo a medida de
todas as grandezas.

O Estado é meio, não é fim. O fímé o homem
com as suas perplexidades, com as suas angús
tias, com os seus desafios, com as suas necessí
dades, com os seus problemas, que' devem ter
no Estado um aliado e não um coveiro, um carras
co. Acho que esta deontologia do Estado é funda
mental para realmente se dar sentido aos direitos
e garantias individuais.

Deixo,portanto, meu querido Presidente, o meu
abraço. Peço perdão por não ficar aqui apren
dendo com os Relatores, mas vou ler atentamente
os relatórios. Coloco-me como um soldado, um
ordenança, um praça-de-pré à disposição do nos
so Relator,do nosso Presidente, para que façamos
realmente um trabalho de valor, à altura do povo
brasileironesta Constituição, notadamente no que
dizrespeito à defesa do homem e damulher deste
País. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Dando
prosseguimento à primeira reunião da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher, quero, preliminarmente, agra
decer a todos a presença e deixar aqui minhas
sinceras congratulações às Subcomissões pelo
trabalho maravilhoso que fizeram.

(É lidae aprovada a Ata da reuniao snte
rior.)
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Concedo a palavra ao Sr. Constituinte João
Herrmann Neto, que relatou a matéria na Subco
missão da Nacionalidade, da Soberania e das Re
laçôes Internacionais, por dez minutos.

oSR.CONSTITUINTEJOÃO HERRMANN NE
TO - Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Consti
tuintes, a Subcomissão da Nacionalidade, da S0
beranla e das Relações Internacionais, presidida
pelo Deputado Constituinte Roberto D'Avila, ten
do como competentes auxiliares os Vice-Presi
dentes Antônio Ferreira e Aluizio Bezerra, concluiu
seus trabalhos dentro do prazo regimental, apre
sentou-os, recebeu as emendas necessárias e re
latou-as na última sexta-feira,tendo sido aprovado
o relatório por unanimidade.

Gostaríamos, neste momento, de, através do
nesse Presidente, passar às mãos do Sr. Presi
dente Máricl Assad, o Relat6rio. Apenas gostaria
de dizer,apôs a fala do Presidente Ulysses Guima
rães, que nossa premissa foi não trabalhar com
o homem abstrato. Há urna premissa quase farí
saíce de que todo poder emana do povo e em
seu nome é exercido. De que povo? Desse povo
sem qualidllde de vida, ou de um povo no pleno
po dos seus direitos sociais, pollticos e econô
mk:os?

Portanto, Sr. Presidente, criamos, dentro do
nosso Anteprojeto o decálogo da soberania, dez
artigos nos quais se intitulaa cidadania neste País
e de que forma ela será exercida.

Haviaa expectatíva, Sr. Presidente, nobre Rela
tor, de que II nossa Subcomissão pouco trabalho
teria, ou poucos artigos poderia apresentar. Mas,
na 'verdade, fomos buscar não apenas o esforço
da criação, mas, acima de tudo, o esforço no
sentido de se fazer a necessária democratização
do IEstadobrasileiro, dando-Ihe a função de meio
e não de fim da sociedade. O Estado deve ser
tutelado pelasociedade organizada, e não o con
trário, ou seja, o Estado tutelar a sociedade, como
é normal e COmumnos regimes autoritários.

Criado o decálogo da soberania, depois do Es-,
tadoe do povo que compõem esta Nação, defini
mos o espírito da nacionalidade: quem é brasi
leiro, de que forma se correspondem os brasí
leíros com suas vontades explícitasdentro do País
em que vívem, seu relacionamento normal en
quanto POVCl, que vem desde a sua criação, mas
ainda no amálgama permanente das raças que
o compõem.

E vem, em seguida, Sr. Presidente, algo que
o próprio Rellator Fernando Henrique Cardoso não
havia feito constar inicialmente: as relações inter
nacionais deste Pais. Criamos, inovamos não ape
nas para que tenhamos as relações intemacionais
na Carta Constitucional brasileira, mas para que,
também, quem queira estudar o Brasil, instalar
aqui uma empresa,.aqui trabalhar, aqui estudar,
contribuir para nosso desenvolvimento, tenha es
se capitulo, para preencher uma janela que se
abre para o mundo, para o povo e para o Estado
bras,ileiro. E criamos o Capítulo "Das Relações
Intemacionals" com o entendimento de que o
normal do nosso povo é relacionar-se bem com
todos, Mas não fomos ao ponto de sermos puds
tas 'e imaginarmos que todos 05 povos se dão
bem entre si, Queremos dar-nos bem com todos
os povos, mas, se os povos não quiserem dar-se
bem entre si, não podemos permitir, jamais, que
ínternízem seus conflitos. É preciso deixar, para
o homem que nasce brasileiro e que permanece

brasileiro,um pnncipio constitucional que impeça
que conflitos internacionais alcancem nossa na
cionalidade.

Criamos, então, princípios de integração com
o mundo. Criamos, inclusive, princípios funda
mentais. Quanto àquela xenofobia de que o trata
do deve ser inferior à lei, porque perderíamos
nossa soberania, dissemos, ao contrário, que o
tratado revoga a lei, porque o tratado aumenta
nossa soberania, expande-nos enquanto pessoas
que se correspondern com o mundo.

É preciso que estejamos preparados para o
Terceiro Milênio. Estamos próximos uns dos ou
tros, hoje, mas talvez estejamos mais distantes
em alguns aspectos. O Brasil e os Estados Unidos
são países muito próximos hoje, mas distantes
no que diz respeito ao relacionamento comercial,
Um relacionamento com a IBM, com a rrr, hoje,
é mais importante, talvez, para o Brasil, do que
o relacionamento com outros países. Neste mun
do voraz que quer abafar a soberania e fazer dos
farrapos das bandeiras naclonais quase que as
vestes dos banqueiros, é fundamental que um
país esteja preparado no seu relacionamento. En
tão, as relações intemacionais não são mais ape
nas entre os povos, entre os Estados, mas tam
bém com organismos internacionais, com em
presas internacionais, de tal forma que saibamos
como comportar-nos, Não podemos ter uma so
berania capenga. No momento em que for neces
sário, como diz o Líder Mário Covas, a soberania
tem de ser exercida, e esta Carta Constitucional
assim o pretende. Assim, fomos buscar na Carta
Constitucional brasileira os vários princípios que
ela exemplifica para aqut os ter.

E chegamos, Sr. Presidente, às Disposições
Transitórias, onde preservamos até um direitoqUE'
algumas pessoas podem pensar que seja foícló
rico, o daqueles que, em 24 de fevereirode 1891,
tiveram sua nacionalidade garantida pela Consti
tuição. Se tivermos centenários neste País - até
nisso pensamos - que eles tenham garantida
a sua nacionalidade pela nova Carta Constitucio
nal.

E no decurso dos trabalhos, a Comissão poderá
tratar do problema dessas pessoas que aqui che
garam, que estão conosco, vivendo de uma eco
nomia clandestina, ou subterrânea, pagando pro
pinas, às vezes, sendo pressionadas, porque não
podem aparecer, não estão sob o controle das
nossas leis, como a do Fundo de Garantia, não
podem pagar o Imposto de Renda, ou ter o direito
de cidadania. É fundamental que essas pessoas
não fiquem mais à margem da sociedade que
as abraçou, É preciso que se lhes dê a possibi
lidade de viverem à luz, como bem disse o Presi
dente Ulysses Guimarães.

Este é o espírito do projeto. Trazemos aqui,
Sr. Presidente, em nome do Presidente da Subco
missão da Nacionalidade, daSoberania e das Re
lações Internacionais, o trabalho deste seu colega
e admirador, que contou com a colaboração de
toda uma equipe, desde a copeira, que passou
a noite trabalhando, até os funcionários do mais
alto nível, que cuídaram da redação, da datilo
grafia - o técnico - enfim, todos que possibi
litaram aos Constituintes, membros da nossa
Subcomissão, LIrealização desta tarefa. Neste mo
mento, Sr. Presidente, em que apresentamos a
V. EX' no prazo regulamentar, o relat6rio, desejo
que V. Ex'tenha, nesta Comissão-mãe, o mesmo
sucesso que teve o nosso Presidente e os nossos

companheiros Constituintes na Subcomissão afi
liada. Sr. Presidente, desejo-lhe sucesso e que
a Nação brasileira possa, com a responsabilidade
que tem V. Ex", com a rssponsebíãdade que tem
o Relator desta Comissão, construir um futuro
democrático, como deseja. Meus cumprimentos
e muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assan) - Com
a palavra o Constituinte Lysâneas fv1aciel, Relator
da Subcomissão dos Direitos Politicos,dos Direi
tos Coletivos e Garantias.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, Senador
José Bisol,Relator desta Comissão Temática, an
tes que o ConstituinteJoão Herrmann saia, quere
mos congratular-nos com S. EX' pelo notável es
forço que fez: estando em condições precarrís
símas de saúde, praticamente dividindo seu tem
po entre o Incor e os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, apresentou, no devido tem
po, seu relatório, com grande sacrificio pessoal.
E S, EX' agora está presente aqui. Pediria aos
demais Constituintes que saudassem o Relator
João Herrmann por esse esforço especial, com
uma singela salva de palmas. (Palmas.)

Sr. Presidente, nossa Subcomissão, por versar
sobre matéria praticamente virgem nas outras
Constituições - quase nunca se tratou dos direi
tos coletivos de forma tão organizada, com certa
16gica- teve um trabalho redobrado. Confonne
relatado aqui. tivemos orientação segura de várias
entidades, de várias pessoas, inclusive do Relator
desta Comissão, homem de grande sensibilidade
jurídica, sensibilidade essa que não seria de tão
grande valia se não estivesse ao lado da sensibi
lidade pollticae social, que inspirou vários disposi
tivos, os quais incluímos aqui.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
um aspecto inusitado no trabalho da Subcomis
são: a presença e a participação do povo nas
várias sugestões que emergiram. Começamos
por desobedecer ao art. 1" do Regimento, mas
estamos felizes por tê-lo feito. O art. 1"do Regi
mento determina que todas as reuniões sejam
realizadas no recinto do Congresso Na.cional, mas
especificando, na parte final: ..."salvo motivo de
força maior", E a ausência do povo na Consti
tuinte para nós foi motivo de força maior, o que
determinou nossa saída de Brasilia.

Conforme 'os Srs. Constituintes verão, este fato
inusitado, a presença do grande ausente na feitura
da Lei Maior do nosso País, trouxe contribuições
notáveis. Gostaria apenas de citar um exemplo:
em determinado momento, em um dos Estados
da Federação, alguém sugeriu que se desse cida
dania aos índios. Foi uma proposta feita por um
Parlamentar, com boa intenção. Naquele momen
to, porém, um índio aculturado, na sua simplici
dade, disse: "Isso pode significar a extinção de
nossa etnia. Não significa,absolutamente, nenhu
ma conquistai muito pelo contrário, é um desser
viço à nossa categoria".

Em outra ocasião, estávamos discutindo o có
digo do consumidor, a questão do consumo, que
aflige milhões de brasileiros. Havia várias formas
sofisticadas de se fazerum código do consumidor
e, de repente, alguém lembrou que, em primeiro
lugar, devíamos decidir sobre o acesso ao consu
mo, e não sobre o código do consumidor. louva
mos, portanto, LI presença popular nos nossos
trabalhos e a capacidade quetíveram os membros
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da nossa Subcomissão de assimilar as propostas,
os anseios do povo, no que tange àssugestões.
Ouvimos representantes de mais de 475 setores
- organizações, associações de bairro, igrejas,
comunidades - e alguns apresentaram suges
tões até em papel de pão. Mas,como eram boas,
então as transformamos em propostas que pu
dessem ser submetidas à apreciação dos demais
Constituintes e aproveitadas.

Porque adotamos esse procedimento? Porque,
na verdade, queremos deixar bem claro, nesta
nova Constituição, que a fonte primária do poder
é o povo. E isto está instituído no art. 2° do ante
projeto de nossa subcomissão. A depender do
texto constitucional, ninguém mais dará golpe de
Estado neste Pais com base numa interpretação
maliciosa do dispositivoconstitucional. Poderá fa
zê-lopelo uso da força, que, muitas vezes,é impre
visível, mas não baseado no texto constitucional.
O art. 2° diz textualmente que a soberania do
Brasil pertence ao povo e só pela manifestação
de sua vontade, prevista na Constituição, é lícito
assumir, organizar o poder. Foi a fórmula feliz
a que chegamos, e seu inspirador foi Relator da
Comissão Temática, o ilustre Desembargador e
SenadorJosé PauloBisol.

Verificamos, também, com satisfação, que as
propostas e as emendas apresentadas ao Ante
projeto em nada colídíram.com a idéia-base de
que a fonte primária do poder e da soberania
é o povo. Este foi um fato extraordinário. Não
houve contestação dos membros da Subcomis
são: houve até aprovação unânime da matéria.

Aceitou-se, também, a idéia de que o Parla
mento e o Poder Executivo são órgãos secun
dários na consecução da vontade popular. O ór
gão primário, originário, gerador do verdadeiro
direito é o próprio povo. E, num sentido mais
amplo, nessa tarefa de emprestar maior lógica
a esses direitos dispersos, as emendas mantive
ram o conceito inicial de que esses mesmos ór
gãos secundários são instrumentos do povo e
da sociedade, fontes primárias do poder.

Sr.Presidente, procuramos assimilar os anseios
de amplos setores populares. E, talvez,o erro das
chamadas propostas avançadas é que elas não
respeitam o ritmo do povo. Há os que se julgam
intérpretes do povo e fazem propostas muito
avançadas, quando o povo está lá atrás. O povo
está num outro ritmo, ele tem uma sabedoria,
tem urna lógica. Mas reconhecemos, Sr. Presi
dente, a inestimável e imprescindível colaboração
de todos os Constituintes nesse trabalho que foi
feito em conjunto.

A nova Constituição poderá ser maior ou me
nor, diferente ou igualitária, como as demais
Constituições brasileiras, que se construíram em
verdadeiras falácias, porque diziam que todo po
der emana do povo e em seu nome será exercido
e isso nunca aconteceu neste País. Ou que todos
são iguais perante a lei, não obstante a cor, a
raça e a religião- o que também nunca foi uma
realidade entre nós. Isto se transformará em reali
dade à medida que nós, sabendo que o povo
também não é detentor da sabedoria absoluta,
construirmos, através de um trabalho conjunto,
Parlamentares e povo, um instrumento de justiça,
de progresso e de dignidade para o povo bra
sileiro.

Tivemos uma preocupação com relação à lin
guagem jurídica dos dispositivos constitucionais.
Há a tendência de se fazer disso algo complicado.

No propósito de assimilar os anseios de amplos
setores populares, que a Subcomissão houve por
bem auscultar, ousou-se manter uma linguagem
simples e compreensiva. Afinal, todos nós perten
cemos ao grande público. E, letrados ou não,
e mesmo os que possuímos letras jurídicas, sem
fazérdisto um alarde, uma profissão, gostaríamos
de encontrar, nos textos legais ou constitucionais,
respostas claras às nossas dúvidas e à nossas
ansiedades. Orna Constituição não pode ser um
texto ininteligível, sujeito a interpretaçõesvariadas.
Alguns juízes - e o Desembargador tem expe
riência nisso - dizem que, dependendo da ma
neira como é feito um texto, do momento em
que é feito, os advogados, aqueles que manejam
a lei-souadvogado também -logo descobrem
a melhor forma de se violar os seus dispositivos.

Outra preocupação da nossa Subcomissão foi
a de dar eficácia às normas. AsConstituições bra
sileirastêm este defeito:esculpem-se belos princí
pios, normas interessantes, mas, de certa forma,
depois há como que uma estéril melancolia em
não se seguir seus dispositivos,ou tomá-los abso
lutamente ineficazes.Por isso dizemos que aquela
antiga norma, de que todo poder emana do povo
e em seu nome será exercido, é uma falácia. Isto
foi objeto até de uma discussão com o eminente
ConstituinteAfonsoArinos,na Comissão de Siste
matização. S. Ex" confundiu, apesar de sua alta
sapiência e reconhecida culturajuridica, represen
tatividade com participação popular. O Consti
tuinte Afonso Arinos achava que nós, represen
tantes eleitos, perderíamos nossos vínculos com
o povo, e nós, ao sugerirmos o voto destituinte,
achávamos que esse vinculo existe permanente
mente, e não apenas no ato do voto, que se repete
de quatro em quatro anos - aquilo que chamo,
de maneira jocosa, "polítíca copa-do-mundo",
porque coincide com o campeonato mundial de
futebol. Com o voto destituinte, aí, sim, estabe
lece-se uma relação entre o parlamentar e o povo.
Sugerimos o recaD, o direito de destituir o parla
mentar. Em episódios lamentáveis como aquele
que ocorreu aqui sábado - um parlamentar pre
gou a reforma agrária durante toda a sua campa
nha política e depois furtou-se a comparecer para
votar a favor dessa mesma reforma agrária -,
o povo tem o direito de reexaminar o seu voto,
que não é um cheque em branco passado ao
constituinte, ao parlamentar. Nosso mandato é
revogávela qualquer tempo. Daio voto destituinte,
metendo à apreciação dos respeitáveis pares.

Sr. Presidente, oferecemos à apreciação desta
Comissão temática algumas inovações. O Tribu
nal de Garantias Constitucionais não representa
uma usurpação dos poderes normais do Supre
mo Tribunal Federal e demais tribunais do País.
Todos sabemos que ajustíça, neste País é distante
do povo, é diffcil e demorada. E, em matéria cons
titucional, como bem acentuou o ConstituinteJo
sé Bisol, quando colocamos um dispositivo na
Constituição, na LeiMaior,temos a pretensão de,
com isto, garantir a eficácia daquele dispositivo.
Mas acontece justamente o contrário: ele se toma
mais distante, a sua eficácia mais diffcil de ser
alcançada. Acionar um indivíduo é fácil, vai-se
perante o juize se aciona. Mas,acionar um dispo
sitivo constitucional, é uma grande dificuldade.
E foi por isso que, também sob inspiração desse
notável cultor do Direito,sensível aos anseios po
pulares, tentamos instituir, em instância única, o
Tribunal de Garantias Constitucionais, a ser com-

posto, Sr. Presidente, por homens não apenas
de notável saber jurídico,mas de reputação ilibada
e que tenham compromissos verdadeiros com
as organizações populares, com as comunidades,
com as igrejas, com os sindicatos, com as asso
ciações de bairros. Estas qualidades é que vão
determinar a indicação, pelo colendo Colégio de
parlamentares, dos juizes que apreciarão os dis
positivos constitucionais. Sr. Presidente, esse Tri
bunal, que terá a presença de pelo menos três
trabalhadores, três homens do povo, será uma
garantia de que as decisões não serão eivadas
apenas de notável saber jurídico, mas de sensibi
lidade, de sabedoria e de experiência popular.

Lembrei aqui a participação daquele índio, da
quele popularque disse que não adianta fazermos
um código do consumidor avançado, que não
é matéria constitucional, se não propiciarmos à
população brasileira o acesso ao consumo. De
que valerá esse dispositivo? Tudo isso aprende
mos nesse contato com o povo.

Estava no norte fluminense, conversando com
um lavrador, contando-lhe as dificuldades que ti
nhamos para fazer uma lei que representasse os
anseios populares. Ele me escutou atentamente.
Havia passado um parlamentarnaquelelugar des
pejando carradas de dinheiro, comprando literal
mente, sua eleição. Eu dizia àquele lavrador das
dificuldades da futura Assembléia Nacional Cons
tituinte composta por esses elementos que com
pram seus mandatos, e ele me disse: - "Depu
tado, por que o senhor não coloca um dispositivo
na Constituição" - ele usou uma linguagem mais
simples - "obrigando todo grande proprietário
a plantar 30% de suas terras com o "de-comer"?
Sou do interior, e se alguém aqui não sabe o
que é "de-comer": é o arroz, é o feijão,é a lavoura
branca. Somos de MinasGerais e sabemos o que
quer dizer isto, não é, Sr. Presidente? Notem bem
a sabedoria desse homem. Se eu fizer esta pro
posta ao PT - até briaqueí com o prezado repre
sentante petísta, por quem tenho grande admira
ção-, eles me matam, porque dizem que a refor
ma agrária tem de ser ampla, geral, irrestrita e
comandada pelos trabalhadores. Mas, como não
há condição de se fazer isto no momento, aquele
homem de 60 anos, na sua sabedoria, fez essa
sugestão. E disse-me: "Sou analfabeto, Deputa
do". Lá,em Minas,há uma expressão: "analfabeto
de-pai-e-mãe". Mas, vejam a sabedoria desse
analfabeto. Qual é o problema principal, quando
42% de uma população vai dormir com fome?
É a fome! E se, ao invés de ficarmos discutindo
módulo para cá, módulo para lá, obrigarmos os
grandes proprietários a plantar 5% de suas terras
com o "de-comer" - nem precisa ser 30%, Sr.
Presidente -, o Pais vaiter abundância de alimen
tos e vai resolver seu primeiro e maior problema.

Aquele lavrador falou na fixação do homem
no campo, Sr. Presidente. Em todos os países
do mundo, o homem toca o boi, toca a lavoura.
No Brasil, acontece o contrário. No Maranhão,
por exemplo, o boi está tocando o homem, por
que nem aquela lavoura branca se pode plantar.
Naquele grande curral em que foi tranformado
o Maranhão, hoje não há mais possibilidade de
se levantaruma cerca; o lavrador não pode mais
plantar a sua lavoura branca. E em Campos, onde
eu estava, as rodas do arado já estão atingindo
a beira do asfalto

Aquelehomem falou na arrecadação de impos
tos, na fixação do homem no campo. Quer dizer,
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na sua sabedoria, na sua simplicidade, ele enten
deu, SI',Presidente, que no regime atual é impos
sível mexer um centímetro sequer no direito de
propriedade, que é a coisa mais sagrada que exis
te neste País. Dois terços do Código Civil versam
sobre o direito de propriedade. Ele sabia que uma
proposta nesse sentido não passaria na Assem
bléia.

Assistimos, na Comissão de Reforma Agrária,
a verdadeiras manipulações, verdadeiras mano
bras para se evitar um voto. Houve até tentativa
de sequestro, Sr. Presidente, e a Constituinte tem
de ser sensível a essas coisas. E por que isso?
Porque se mexeu nessa coisa que é sagrada, que
é o direito de propriedade. Aquele camponês, en
tão, na sua simplicidade, não tentou tomar um
centímetro sequer de terra. É a sabedoria popular.
E ele deu uma lição também àqueles que fazem
propostas avançadas sem ouvir o povo.

Estou citando esses fatos Sr. Presidente, para
mostrar que no parecer da nossa Subcomissão,
o povo, que é o grande ausente, foi ouvido. Pro
postas feitas até em papel de pão - repito 
foram encaminhadas à Subcomissão e aprovei
tadas. E entendemos que era tempo de mudar
esse díreítodisperso, difuso, sem qualquer organi
cidade, sem qualquer lógica, transformando a
Subcomissão, que, por inadvertência - creio eu
- caiu nas mãos de um Constituinte da Oposi
ção, porque talvez não lhe tivessem dado grande
importância, num instrumento da participação
pcpularequilibrada,sábia e absolutamente neces
sáJria nesse processo.

Sr. Presidente, instituímos o voto destituinte pa
ra aqueles que decaem na confiança popular. Su
gerimos a iniciativa popular das leis ordinárias
ou constitucionais, para que o povo esteja sempre
presente no processo. E nós, avós, Presidente,
que jamais, pudemos exercer o direito de votar
no Presidente da República, sugerimos que esse
direito elementar seja instituído imediatamente.
Há brasileiros de 45 anos que jamais votaram
num Presidente da República. E, se for instituído
o regime parlamentar, os avós brasileirostambém
não exercerão esse direito. Abrimos a oportuni
dade do voto para os militares de todos os níveis.
Queremos acabar com essas primeira e segunda
categorias de brasileiros.

Instituímos, ainda o voto facultativo para os
maiores de 16 anos de idade e obrigatório para
os maiores de 18 anos, bem como a imprescriti
bilidade dos crimes de abuso do poder econô
míco e dos crimes eleitorais durante o mandato.
Os prazos são preclusivos, rígidos, curtos, e o
abuso eleitoral nesta terra, já é uma norma, já
é Ieí, não é mais exceção. Então, sugerimos a
imprescritibilidadedos crimes de abuso do poder
econômico e de corrupção eleitoral, até no fmal
do exercício do mandato.

Sugerimos a anistia ampla, com ressarcimento
de direitos e vantagens - uma maneira de paci
ficar a família brasileira. Sugerimos que a ação
popular fosse ampliada na iniciativa e no alcance,
o mandato de segurança coletivo, com alcance,
sobre pessoas físicas oujurídJcas, de DireitoPúbli
co ou Privado, O mandado de segurança, que
é o amparo do direito líquido e certo, é, na verda
de, um instrumento de difícil acesso, caro para
o homem comum.

() direito de informação. Não se constrói uma
Ferrovia Norte-Sul sem que o povo tenha conhe-

cimento das prioridades, da necessidade dessa
ferrovia. O defensor do povo, a consulta popular,
a proibição do monopólio dos meios de comuni
cação. Quem domina os meios de comunicação
neste País, Sr. Presidente, praticamente domina
o País. Agora mesmo acaba de ser proposta a
exclusão da nobre Relatora da Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação. E essa
ordem não partiu deste Congresso. O Presidente
daquele órgão é mero fantoche de um dos donos
do setor de comunicação e propôs a destituição
da Relatora, a Constituinte Cristina Tavares.

Gratuidade do registro civil e candidaturas avul
sas. Sr. Presidente, abusei um pouco, fiz uma sín
tese. Mas o fato, importante, é que saneamento
básico, ensino gratuito etc. são belas declarações.
E não fizemos nenhuma norma sem o correspon
dente dispositivo que garanta sua eficácia. Se o
Governo alegar que não pode, ou porque não
está nos planos prioritários, ou porque não está
dentro das suas possibilidades finaceiras,executar
certas normas escritas e submetidas à apreciação
dos Srs. Parlamentares, terá de demonstrar essa
impossibilidade. Esta, Sr. Presidente, também é
uma norma de ínspiraçêo do ilustre homem de
Direito,de lei e de sensibilidade que está sentado
ao lado de V.Ex" O Governo não pode fazer um
plano de energia atômica, paralelo, como esse
de 4,5 bilhões de dólares, possivelmente para.
construir um artefato nuclear, sem que primeiro
atenda a essas necessidades básicas do povo.

Tudo isso, Sr. Presidente, nos leva a crer que
o que se tentou fazer aqui, com relação a esse
direito inorgânico, pouco organizado, foi exata
mente abrir espaço para que o grande ausente,
o povo brasileiro, penetre, pela primeira vez, no
processo constituinte. Se respeitarmos isso, Sr.
Presidente, podemos não fazer a Constituição
mais bem elaborada, mais perfeita juridicamente,
mas posso assegurar a V.Ex- - e sou um simples
estudioso da matéria - que vamos, pela primeira
vez,colocar o povo presente no processo de uma
Assembléia Nacional Constituinte. Muito obriga
do. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Mário Assad)- Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Darcy Pozza,Relator
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Im:livi
duais.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr.
Presidente, Sr' e Srs. Vice-Presidentes, Srs. Relato
res da Comissão Temática e das Subcomissões,
Sf"" e Srs. Constituintes, o capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais da nova Constituição do
País, que nos coube relatar, reveste-se de magna
importância. Inexistequalquer dúvida.

Nele estão inseridos os múltiplos direitos asse
gurados aos cidadãos brasileiros.

Naverdade, os direitos fundamentais da pessoa
inserem-se em quase todas as Constituições mo
dernas, de tal forma que são nelas destacados
primeiramente, como fundamentos basilares da
liberdade, da igualdade e da dignidade humanas.

Senhoras e Senhores Constituintes, Membros
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Indivi
duais, a Constituíção é a própria estrutura da co
munidade politicamente organizada, ordem ne
cessária que deriva da designação de um poder
soberano e dos 6rgãos que o exercem.

O problema da organização do Estado se su
bordina à necessidade da garantia a todos os indi
víduos, e também à liberdade do poder político,

entendida aqui, como a instauração de uma via
legal no exercício do poder, ou como a afumação
de uma esfera de autonomia do indivíduo que
o Estado não poderá legalmente violar.

Entre o Estado e o Poder colocam-se a liber
dade política, a liberdade religiosa, a liberdade
de imprensa, que têm por objetivo sensibilizar a
opinião pública e por meio desta o Congresso
Nacional.

Anecessidade de garantir a nova realidade polí
tica, que se quer para o País, leva-nos à redação
de uma Constituição analítica, que tente disci
plinar, do modo mais preciso possível, a distri
buição do poder e seu uso em relação à autono
mia privada e pública.

Lutamos, hoje, pelos direitoscivis,pelos direitos
politicos e sociais - 3 (três) espécies de direitos
- que, para serem verdadeiramente garantidos,
devem existirsolidários. '

Esses direitos,váriasvezessofrem ameaças vio
ladoras. Estas podem vir do Estado, mas podem
vir também de segmentos sócio-econômicos
com a sua desumanização.

As pessoas carecem da necessidade de saber
o que lhes é facultado fazere o que podem preten
der das outras pessoas e dos Poderes Públicos.
Por isso, a Carta Constitucional deve ser clara
e precisa ao declinar os princípios e as normas
de caráter geral, orientadoras de toda a vida jurí
dica nas relações entre os individuos da Nação.
Analiticapara que, com perfil moderno e demo
crático, possibilite a sociedade se organizar, ob
servando a ordem pública.

Isso para que todas as pessoas possam buscar
"enxergar" a proteção dos seus direitos e interes
ses legítimos.

Todo cidadão deve ser igual perante a lei. Ter
direito à sua própria liberdade particular. O cida
dão pode e deve ter a proteção à sua integridade
física e mental, resguardada pelo Estado, para
que possa manifestar livremente o seu pensa
mento, as suas crenças religiosas, as suas convic
ções politicas, fazê-Ias publicar em livros, jornais
ou periódicos sem perigos ou ameaças.

Esta Subcomissão recebeu colaboração de vá
rios segmentos da sociedade, traduzida na forma
de subsídios e da presença efetivanas audiências
públicas que realizou em nome próprio ou por
representantes de instituições ou de entidades.

O nosso trabalho levou em conta, para a elabo
ração do Capítulo constitucional, tais sugestões
e mais numerosas propostas dos Senhores Cons
tituintes e, especialmente, dos Membros desta
Subcomissão.

Tivemos, ainda, em vista, além das constitui
ções de vários países, as anteriores constituições
brasileiras, entre elas as de 1891, 1934, 1946 e
a atual, considerando, inclusive, a valiosa contri
buição da Comissão de Estudos Constitucionais.

Assim, tendo recebido propostas e sugestões
das mais diversas tendências e orientações do
pensamento, defendendo os mais diversos inte
resses, sentidos e entendidos como direitos, as
audiências públicas nos auxiliaram a homoge
neizar o que se apresentava de forma heterogê
nea, resultando este trabalho, que pretende contri
buir para a melhor organização da sociedade bra
sileira.

Buscamos o seu delineamento de forma a ir
ao encontro dos desejos do povo, no sentido de
garantir, como elementos fundamentais do seu
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direito, as mais significativas aspirações da coleti
vidade.

Com efeito, a essência das qualidades que um
povo deseja e quer que dístíngam, na Carta Mag
na, é a certeza do direito.

Para que o direito ali inserido não se tome letra
morta, com a simples enunciação do instituto,
sem que pessa ser cumprido, a ntrma constitu
cional, traçada na nossa proposta, possui estru
tura proporcional, enunciativa de uma forma de
organização ou de conduta que deve ser obser
vada de maneira objetiva e obrigatória.

Observamos as regras de conduta individual,
o comportamento do indivíduo para com a socie
dade, e desta para com ele.

Recebemos, nesta Subcomissão, um total de
1.121 (mil cento e vinte e uma) sugestões de
normas constitucionais, de autoria dos Senhores
Constituintes. A sua grande maioria foi acolhida
no anteprojeto; outras, foram parcialmente atendi.
das; poucas, muito poucas, não pudemos aten
der, eis que não se alinharam com o tema de
nosso capítulo.

A feitura do texto que ora apresentamos a esta
Subcomissão para apreciação e análise, tornou
se possível pela consideração às seguintes pro
postas:

Necessário se toma destacar alguns avanços
promovidos pelo nosso trabalho.

Assim é que, no rol dos Direitos e Garantias
Individuais, ao lado do Mandado de Segurança,
como instrumento de defesa dos interesses do
cidadão, incluímos o Mandado de Injunção, visan·
do permitir que a letra constitucional, à falta de
LeiComplementar ou Ordinária que a requlemen
te, se tome realmente auto-aplicável.

Modificação, no que conceme à identificação
datiloscópica na abertura do inquérito policial.
Nos parece desnecessário e por vezes até vexa
tório tal procedimento, uma vez que o indivíduo,
ao tirar a sua carteira de identidade, já deixou
as suas impressões digitais nos arquivos policiais,
não havendo necessidade de renová-Ia.

Concede-se, à detenta nutriz, com prisão provi
sória ou definitiva, o direito de dispor de local
apropriado à amamentação do filho, inovação que
beneficiará tanto ao lactente como à mãe.

Dentre os temas polêmicos, destacam-se, pelo
caráter da atualidade de que se revestem com
a mobilização de alentados segmentos da socie
dade, a pena de morte, o aborto, a prisão perpétua,
o tráfico de tóxicos e a tortura.

A prudência e o respeito às nossas mais autên
ticas tradições, apontam para a adoção da prisão
perpétua nos casos de estupro ou seqüestro se
guidos de morte, no lugar da pena de morte,
e para a condenação à egoísta eliminação da vida
indefesa, que se aninha no ventre matemo. Dai
a condenação que se faz ao aborto.

Repudiam-se os crimes de tortura e tráfico de
drogas, perniciosos e horrendos, imputando-os
como crimes inafiançáveis, imprescritíveis e ina
nistiáveis.

Cabe citar, a inclusão e a explicitação dos direi
tos do homem e da mulher, a vedação a trabalhos
forçados, a gratuidade dos atos necessários ao
exercício da cidadania, a não discriminação, a
ampliação do ~nceito de lesão de direito, a am
pliação do escopo do direito de resposta, a neces
sidade de prévia autorizaçãojudicial para a quebra
de sigilo nas comunicações em geral, o acesso
às informações e a criação do habeas data, a

adoção do serviço civilalternativo ao serviço mili
tar, a ampliação da proteção aos autores, o au
mento da abrangência na área de marcas e paten
tes, o direito à habitação condigna, a nulidade
do ato expropriatório praticado com desvio de
finalidade ou abuso de poder, o direito à proprie
dade e à herança e conotações sociais, a proteção
do consumidor, o direito ao meio ambiente sadio,
a ampliação da assistência judiciária gratuita, a
punição por enriquecimento i1icito, o direito ao
silêncio do acusado, o direito ao preso de conhe
cer as causas da sua prisão e da comunicação
desta à sua família, a aplicação de penalidade
ao responsável pela retenção de tributos reco
lhidos ou descontados de terceiros e a criação
da Defensoria do Povo, incumbida de zelar pelos
direitos Constitucionais, apurar abusos de autori
dades e propor medidas corretivas, entre outras.

A preocupação marcante em todo o trabalho
foi o respeito à tradição do Direito Constitucional
brasileiro. As sugestões apresentadas, entretanto,
representam aquilo que de mais atual existe na
sociedade para a qual a norma se dirige. Por con
seguinte, mesclamos a tradição e o moderno, ten
do como alvo o presente e o futuro democráticos.

Todo esforço empreendemos, como Relator, para
alcançar a objetividade e a clareza, bem corno,
acima de tudo, para que o anteprojeto, ora apre
sentado, reflita e atenda aos anseios da população
brasileira.

Passamos às mãos de V. Ex", neste instante,
o nosso trabalho, através da SI"" Vice-Presidente,
Constituinte Lúcia Braga. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Levo ao
conhecimento dos Srs. Constituintes que deter
minei ao Secretário da Comissão que envie aos
respectivos gabinetes o nosso cronograma, a su
gestão de regulamento interno para a Comissão
e, diariamente, a convocação para a reunião do
dia, reforçando, ainda, por telefone, a necessidade
da presença de todos os componentes deste ór
gão para o bom desenvolvimento das discussões
e votações que aqui se devem ferir.

Quero, antes de encerrar a reunião, agradecer,
sinceramente, aos colegas pelo trabalho que de
senvolveram nas três Subcomissões, que, diga-se
de passagem, foi notável e marca época na histó
ria deste Pais nos seus últimos tempos, fazen
do-nos inquestionavelmente, caminhar, cada vez .
mais, rumo à consecução do nosso mais alto
objetivo, o de dotar a Nação de uma Constituição
moderna, digna dos nossos tempos e dos nossos
dias.

Aqui ficam as homenagens sinceras do Presi
dente desta Comissão e dos demais integrantes
da Mesa, porque acompanhamos de perto todo
o trabalho desenvolvido. Seja dito, de passagem,
sem receio de errar e sem intenção de home
nagear a quem quer que seja, que foi - repito
- umgrande trabalho. Todos se dedicaram com
amor e carinho, todos estão, realmente empe
nhados em trabalhar cada vez mais, esquecen
do-se da hora, da sua tranqüilidade pessoal, para,
acima de tudo, desempenhar essa nobre e hon
rosa missão que o povo brasileiro nos conferiu:
dotar a Nação de uma grande Constituição.

De modo especial, agradeço ao Constituinte
João Herrmann, que, doente, ainda no hospital,
dedicou-se com carinho, com entusiasmo fora
de série, ao trabalho, para que o prazo que lhe
fora conferido fosse devidamente cumprido. Esse

exemplo magnífico haverá de marcar a História.
Espero, pois, que todos continuem, daqui para
a frente, prestigiando esta Comissão da mesma
forma que prestigiaram a Subcomissão, a fim de
que, realmente, dentro do prazo estatuído pelo
Regimento, possamos remeter à Comissão de
Sistematização nosso trabalho aprimorado e, aci
ma de tudo, bem estudado.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 17 horas, para início da discus
são da matéria.

Está encerrada a reunião.

Ata da 4· Reuniáo

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas, na sala "D" do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão da Soberania
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Mário
Assad, com a presença dos seguintes Constituin
tes: José Carlos Grecco, Francisco Rollemberg,
José Mendonça de Morais, Anna Maria Rattes,
Farabulini Júnior, João Paulo, Eliel Rodrigues, Jo
sé Paulo Bisol, João de Deus Antunes, Samir
Achôa, Milton Barbosa, Costa Ferreira, José Men
donça Bezerra, MauriJio Ferreira Urna, Lysâneas
Maciel, U1duricoPinto, Cleonâncio Fonseca, Délio
Braz, Antônio Câmara, Aécio Neves, Maguito Vile
la, Joaquim Haickel, João Menezes, Gonzaga Pa
triota, ZizaValadares, Paulo Almada, José Thomaz
Nonô, Homero Santos, Meira Filho, Lúcia Braga
e Lúcia Vânia. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião e deter
minou a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada a seguir. Apresentaram questões de
ordem que foram prontamente resolvidas pelo
Senhor Presidente, os seguintes Constituintes: Jo
sé Mendonça de Morais, Farabulini Júnior, João
Paulo, Samir Achôa. Dando prosseguimento a
reunião, o Senhor Presidente chamou, conforme
a ordem, da lista de inscrição, os Senhores Consti
tuintes José Mendonça de Morais, Samir Achôa,
Farabulini Júnior, Costa Ferreira, João Paulo, José
Paulo Bisol, João de Deus Antunes e Lysâneas
Maciel, que discutiram vários aspectos dos Ante
projetos encaminhados pelas Subcomissões. O
Senhor Presidente prestou esclarecimentos quan
to ao prazo para apresentação de emendas, o
preenchimento dos formulários próprios e sobre
a possibilidade de antecipação do início da vota
ção do Substitutivo do Relator e seu Parecer sobre
as emendas que forem apresentadas. Nada mais
havendo a tratar, às vinte horas, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião e convocou qs Senhores
Constituintes para as próximas reuniões, a serem
realizadas amanhã, dia 28, respectivamente, às
nove e trinta e dezessete horas. O inteiro teor
da reunião de hoje será publicado, na íntegra,
no DJário da AssembJéla Nacional Constl·
tulnte. E, para constar eu, Carlos Brasil de Araújo,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

Data da Reunião: 27·5·87

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão da Soberania e dos Direi-
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tos e Garanlias do Homem e da Mulher, destinada
à discussão dos anteprojetos encaminhados pelas
Suf:>comissôes.

(É lidae aprovada a ata da reunião ante
rior.)

Inicialmente, quero prestar alguns esclareci
mentos aos Srs. Constituintes. O prazo para a
apresentaçâo de emendas terá início amanhã, dia
28, encerrando-se segunda-feira, dia 1o de junho.
Os formuláJrios para a apresentação de emendas
deverão conter, além do nome da Comissão, a
indicação da Subcomissão a que se destina. Caso
o nosso relator termine o seu relatório, com a
apresentaçâo do substitutivo, antes de esgotado
o prazo de que dispõe, iniciaremos a votação ante
cipadamenl.e, participando a todos os integrantes
da Comissão em tempo hábil.

O Constituinte que desejar fazer uso da palavra
deverá apertar o botão preto, que lhe dará condi
ÇÕE~S de usar o microfone normalmente.

Estão inscritos para falar alguns Srs. Consti
tuintes.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Mendonça de Morais.

() SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, primeiramente levanto
uma questão de ordem, antes de entrar propria
mente no debate para o qual me inscrevi. Indago
à Mesa qual será a diretriz para nós, membros
desta Comissão, podermos apresentar emendas
ao anteprojeto que será posto à nossa conside
ração antes da votação. Esta também foi uma
questão de ordem levantada na Comissão da Or
dem Econômica, e a resposta vai ser dada hoje
à noite, às :Wh, durante reunião daquela Comis
são. O Presidente, juntamente com o relator, irá
entender-se com a Mesa Diretora da Assembléia
Nacional Constituinte, porque há um choque do
Regimentocom aquilo que é lógico. Ora, apresen
ta-se um anteprojeto. Se eu não posso emendar
o anteprojelto, nada posso fazer para melhorá-lo.
Então, vamos ficar - e isso é válido até na Comis
são de Sistematização- jungidos a votar de acor
do com a convicção dos relatores, caso não modi
fiquemos essa interpretação do Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte.

Levanto, pois, esta questão de ordem para que
a "'lesa me esclareça desde logo, porque preciso
saber agora, antes da outra reunião, qual o mo
mento exato de conhecer o anteprojeto do relator
e poder apresentar emendas aditivas, ou supres
sívas,ou qualquer outra emenda jnovadora, e só
depois votarmos em conjunto. E a questão de
ordem que faço a V.Ex', Sr. Presidente, com muito
respeito. Gostaria que houvesse um maior apro
fundamento nesta questão, para que tenhamos
uma resposta segura, evitando-se atritos pela fren
te.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A ques
tão de ordem levantada pelo nobre Constituinte
José Mendonça de Morais é profundamente res
peitável. Na realidade, o ideal seria que, após a
apresentaçêo do substitutivo do relator na Comis
são Temática, tívéssernos oportunidade de apre
sentar emendas. Acho isso muito lógico e até
necessário para melhor rendimento dos nossos
trabalhos, porque, afinal, são três anteprojetos das
Subcomissões a receber emendas. O ideal seria
que, uma VE!Z fechado o trabalho do relator-geral,
fossem apresentadas as emendas, para que então

pudéssemos discuti-Ias. Mas, infelizmente, o Regi
mento, no caput do § 1° do art. 18, prevê exata
mente o inverso, ou seja, que as emendas devem
ser apresentadas aos anteprojetos.

Segundo informação de nosso conhecimento,
parece que a Presidência da Constituinte está exa
minando pormenorizadamente este problema e
pretende dar uma solução ao caso. Gostaríamos
até, sinceramente, que fosse dada uma solução
diferente, atendendo à solicitação do nobre Cons
tituinte José Mendonça de Morais. Mas, infeliz
mente, no momento nada podemos modificar,
porque iríamos atentar contra o Regimento desta
Assembléia.

Era esta a informação que tinha a prestar ao
nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, o grande problema - e pare
ce-me que V. Ex' poderá decidir - é a propósito
dos destaques. No que tange à apresentação de
emendas aos trabalhos apresentados e à redação
final dos anteprojetos de norma constitucional
oriundos das três Subcomissões, os constituintes
têm o direito de apresentar emendas supressivas,
aditivas, modificativas, e, portanto, podem perfei
tamente alterar não o texto global, de uma só
vez, mas artigos específicos. Não vejo, até ai, ne
nhum problema; o problema é a questão do des
taque.

Os constituintes que não tenham assento nesta
Comissão Temática também poderão apresentar
emendas, como se sabe, uma vez que a Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte deci
diu que qualquer Constituinte poderia apresentar
emenda a qualquer uma das Subcomissões, o
que, por extensão, também se aplica às Comis
sões Temáticas, e discutir. Entretanto - e é esta
a minha questão de ordem -, poderão discutir
e votar? E, como se processará o encaminha
mento dos destaques? Qualquer Constituinte,
mesmo que não pertença a esta Comissão Temá
tica, poderá requerer destaque de emenda apre
sentada por qualquer um dos demais constituin
tes?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Fique
V.Ex' ciente de que o art. 14, § l°, diz o seguinte:

"Fica facultado ao Constituinte assistir às reu
niões de todas as Comissões e Subcomissões,
discutir o assunto em debate pelo prazo por elas
estabelecido, sendo-lhe vedado o direito de voto,
salvo na Comissão ou Subcomissão da qual for
membro."

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- E quanto ao encaminhamento da votação?
Esta tem sido a questão principal. É democrático?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - O Regi
mento não prevê, mas até poderemos decidir isso
na hora. Se realmente alguém quiser encaminhar,
vamos, liberal e extra-regimentalmente, já que
aqui pretendemos abrir ét maior amplitude aos
debates, dar oportunidade a todo Constituinte pre
sente de debater a matéria, porque o fundamentai '
é que cheguemos a uma conclusão, depois de
tantos delfates e estudos aprimorados.

Nesta oportunidade, a Presidência decide que
dará ensejo a que o Constituinte encaminhe maté
ria, apesar de isso não constar no Regimento,
e assim terá condições de sugerir. Mas quero res
salvar que só o autor do pedido é que terá ocasião
de fazer uso da palavra, sem o que mudaremos
tudo.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Louvo V.Ex' pela decisão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad),~ V. Ex'
está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, queria fazer uma sugestão com rela
ção ao art. 22 desse roteiro, ou minirregimento,
que V. Ex' criou para esta Comissão. Ele trata
dos destaques. Gostaria que assim ficasse a reda
ção: "Admitir-se-á requerimento de destaque para
a votação em separado de partes do anteprojeto
da Subcomissão, do substitutivo ou da emenda
do grupo a que pertencer". Acrescentar-se-ia ape
nas a expressão "do anteprojeto da Subcomis
são".

o SR. PRESIDENTE (Máno Assad) -:. Não vejo
nenhum inconveniente. '.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO- Vale
dizer que nos minirregimentos das demais Comis
sões já foi acrescida esta expressão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mas V.
Ex' tem de partir do pressuposto, com a devida
vênia, de que o que vai ser submetido a votos
é o substitutivo do Relator, não mais os antepro
jetos das Subcomissões.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO- Mas
pode haver uma supressão no substitutivo...

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Não pode. Só no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Aí ficaria
incoerente.

O SR. CONSmUINTEJOÃO PAULO-Então,
isto vai acontecer sõ nesta Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mesmo
porque essa matéria não virá à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - O que virá à votação é o Anteprojeto
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O do
Relator é que virá.

Tem a palavra o nobre Constituinte Samir
Achôa.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Sr.
Presidente, o Regimento da Constituinte estabe
lece que, para as decisões, há necessidade de
maioria absoluta dos membros da Comissão. En
tendo - e foi entendido na nossa Subcomissão
- que isto é uma anomalia.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Para as
deliberações?

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Para
a aceitação e aprovação de uma emenda. Con
fesso que, no sábado, fui surpreendido durante
o processo de votação. Em determinado mornen
to, por exemplo, havia doze membros de um total
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de vinte e um. E, numa votação, com nove votos
a favor contra três, uma proposta foi rejeitada.
Causou-me estranheza, porque eu desconhecia,
realmente, o dispositivo. Pode ser até ignorância.
Mas acho que essa interpretação tem de ser dada
com muita clareza. A permanecer este entendi
mento dado pela Presidência da Subcomissão
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Ga
rantias... Isso parece-me um absurdo. Tive duas
ou três propostas aprovadas e consideradas rejei
tadas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Por falta de quorum.

O SR. CONSTITUINTE SAJ\1lR ACHÔA - Por
falta de quorum, não. Havia quomm necessário.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Digo falta de quorum para a votação.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Se
permanecer este entendimento sobre maioria ab
soluta dos membros da Comissão, acho que de
veríamos recorrer à Presidência, para que, por
um projeto de resolução, isso seja alterado. Em
tese, poderá ocorrer o seguinte: um presidente
ou membro de comissão convocar uma reunião,
como já ocorreu - recebi há pouco a solicitação
- e apenas convidar os membros que quisesse.
Hão há recibo, não há uma forma oficial de convo
cação. Então, entedo que deveria prevalecer o
critério de maioria absoluta dos membros presen
tes. Na minha Subcomissão, entenderam dife
rente, e houve rejeição, como consta da ata. Não
sei se a determinação da Presidência foi correta,
mas foi essa a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Veja V.
Ex" que as deliberações nas comissões e subco
missões exigem maioria absoluta de votos.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Cer
to, mas não dos membros. Por exemplo, lá éra
mos vinte e um. Se a votação fosse dez a um,
a proposta também seria derrotada.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Porque
ela não obteve os votos. Está certo. O que ela
obteve foi maioria simples.

O SR. CONSTITUINrE SAMIR ACHÔA- Mas
aí é que está a questão: maioria absoluta dos
membros. Se fosse maioria absoluta dos presen
tes...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mas o
Regimento não trata disso. "As deliberações nas
comissões e subcomissões exigirão maioria abso
luta de votos". Veja V. Ex" que até o Regimento
da Casa determina exatamente o procedimento
para as deliberações da Casa, mas não fala dos
presentes, bem como o Regimento...

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - En
tão, qual a interpretação que a Presidência daria?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A inter
pretação que vamos dar é que as deliberações
nas comissões dependem de maioria absoluta
dos votos dos seus integrantes. Esta é a decisão
da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA-Inte
grantes da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Da Co
missão. Temos sessenta e três membros; então
precisamos de trinta e dois votos para obtenção
de maioria absoluta.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Trin
ta e dois membros terão de votar favoravelmente
para se aprovar uma matéria?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente. Com todo o respeito que merece V. Ex",
é esta a decisão que cabe aqui.

O SR. CONSTITUINTE SAJ\1lR ACHÔA- Cla
ro, aceito a decisão, mas acho o Regimento anti
democrático. Na hipótese - repito - de os inte
grantes da Comissão não comparecerem por vá
rios motivos e não obtermos os trinta e dois votos,
a derrota realmente seria algo esquisito, uma vez
que a maioria dos membros que se dispuseram
a comparecer votaram favoravelmente. Sugiro à
Presidência que, se possível, consulte o Presidente
da Constituinte, porque é algo que causará muita
polêmica em determinados momentos. Compa
recem trinta e seis membros, por exemplo, trinta
e um votam favoravelmente e cinco contra, e a
proposta fica rejeitada. Na minha opinião, isso
é antidemocrático, porque os que não compare
ceram, ou não puderam ou não quiseram com
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
suspende-se a sessão por falta de quorum•••

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Mas,
no caso, haveria quorum.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Só não haverá quorum para apro
vação.

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte José
Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Exatamente aí é que está a minha
dúvida. Para derrotar o Anteprojeto apresentado
pelo Sr. Relator, vamos precisar de maioria abso
luta de votos contrários a ele. Caso contrário, pre
valecerá o Anteprojeto, contra a maioria dos pre
sentes, já que não houve maioria absoluta para
a vitória. Por isso, entendo ser necessário ter um
espaço para apresentar emendas, porque, mes
mo aprovado, no momento dos destaques, pode
remos alterar o anteprojeto.

O art. 1B, § 10, deveria oferecer uma interpre
tação mais elástica para a Presidência da Comis
são e também da Casa, com a seguinte redação:
"Encerrada a discussão, o Relator terá 5 (cinco)
dias para emitir parecer sobre os anteprojetos e
as emendas, devendo conclui-lo com a apresen
tação de substitutivo que será distribuído em avul
sos..." sendo permitida a apresentação de emen
das para, em seguida, ser submetida a matéria
à votação,

E necessário que estudemos isso com bastante
cuidado, para podermos apresentar emendas ao
Anteprojeto do Sr. Relator, que poderá simples
mente rejeitar as emendas que forem oferecidas
agora. Em nenhum lugar ele está obrigado a aca
tar as emendas. Então, podemos emendar o que
ele nos apresentar para discussão e posteriorvota
ção.

Esta, a minha questão de ordem: que V. Ex",
juntamente com os demais membros da Mesa
e com a Mesa Diretora da Assembléia Nacional
Constituinte, resolva até amanhã este assunto,

porque temos até o dia 10 para apresentar emen
das. Mas que, .pelo menos, tenhamos dois dias
para emendar o substitutivo que o Sr. Relator nos
apresentará dia I".

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Esta Pre
sidência tem de ater-se ao que o Regimento deter
mina. Mas, em homenagem ao nobre Constituin
te, vamos entrar em entendimento com o Presi
dente da Casa para examinar as nuances aqui
levantadas.

Com relação à questão de ordem sobre o quo
rum para a votação, mantemos nossa decisão,
senão chegaremos ao ponto de amanhã decidir
mos sobre uma matéria com apenas dois ou três
membros.

Além do mais, quando se trata, por exemplo,
de emenda constitucional, que exige quorum
qualificado, se falta um voto dos 2/3 exigidos,
a emenda não é aprovada. Então, caldeando os
diversos Regimentos é que sentimos que o nosso
Regimento poderia ter sido modificado, mas na
época própria, quando de sua votação. Aí, sim,
deveríamos ter tido mais cuidado. Reconhecemos
que existem muitas falhas. Mas, na ocasião, tendo
em vista a necessidade premente de se ter l.Ill
regimento, o texto foi votado rapidamente, tMk)
o provisório quanto o definitivo. Infelizmente, há
algumas falhas no Regimento, mas somos obriga
dos a nos ater a ele. E claro que vamos transigir
em muita coisa, porque o nosso espírito demo
crático assim determina. Seremos liberais ao má
ximo; inclusive vamos decidir em colegiado mui
tas coisas, o que será a nossa constante e nosso
princípio.

Está decidida a questão de ordem.
Concedo a palavra, para discutir, ao Sr. Consti

tuinte José Mendonça de Morais. S. Ex" dispõe
de quinze minutos, que é o tempo que o Regi
mento determina.

O SR. CONSTIT(lJNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta
mos numa fase de muita liberação do compor
tamento social brasileiro. Ontem, nesta Comissão,
ouvi o Relator Lysãneas Maciel dizer que, para
que tenhamos mudanças exeqüíveis, precisamos
acompanhar o compasso, o ritmo do povo. Tenho
ouvido de minha base política, em Minas Gerais,
uma reclamação muito forte contra o excesso
de liberalidade na televisão, nos programas hu
morísticos, nas novelas, principalmente contra 05
costumes brasileiros. Quero deixar claro que ao
dizer "costumes brasileiros", não julgo se são
maus ou bons. Trata-se, isto sim, do respeito aos
costumes brasileiros. E quais são os costumes
brasileiros, principalmente os de minha região?
É de disciplina no trato de alguns assuntos, como,
por exemplo, os que se referem à família, à liber
dade do uso do sexo, à liberdade de expressão
dos artistas.

Há costumes brasileiros que devem ser preser
vados, e democracia é respeito à vontade da maio
ria E a maioria da minha região tem-se manifes
tado contrária a essa libertinagem total que esta
mos tendo na televisão. Vou citar alguns exem
plos. Há um programa de televísão, na emissora
SBT, do Sr. Sílvio Santos, a partir da meia-noite,
que é um verdadeiro achincalhe à ética e à moral.
Basta ligar a televisão num sábado para esse pro
grama. Há um programa na TV-Bandeirantes, aos
sábados também, que não tem nenhum limite;
o rídículo é pouco para esse programa, onde tudo
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é permitido e tolerado. Há uma liberdade exces
siva nos programas de televisão da Rede Globo,
a despeito da beleza estética da apresentação,
que foge à realidade da média brasileira. Padrões
de vida são impostos à sociedade. Há luxo, há
esbanjamento, há liberdade total para tudo, o que
não enconlra correspondência na realidade so
cial. Há uma provocação, há um aviltamento da
quilo que é costume brasileiro.

Então, diante disso, apelo para o Sr. Relator,
para os componentes desta grande Comissão no
sentido de que respeitemos o ritmo do povo nas
mudanças. E o ritmo do povo exigeque tenhamos
respeito àquilo que é fundamental. Não é abrir
demais, porque isso não significa avanço. Pode
mos até ter uma reação em contrário a essa aber
tura total, o que nos poderá deixar, inclusive,num
posição refratária à vontade majoritária do povo.

Então, com referência a essa abertura da cen
sura, que fala que não há censura para nada,
que tudo é livre,acho que é abusar dos costumes
brasileiros, é avançar além daquilo que é norma
no nosso comportamento social.

Acho que não há liberdade total. Toda liberdade
é relativa. Eu, por exemplo, não tenho liberdade
de aqui esbofetear o meu colega Samir Achôa,
que está ao meu lado. Não tenho essa liberdade.
Ora, se tudo é livre, então rasguemos o Código
Penal, os códigos éticos das religiões, o Decálogo
dos cristãos e dos judeus, que é um só. Por quê?
Porque, se tudo é livre, se não há limitena censura,
nada disso é necessário.

Por outro lado, busca-se estabelecer a censura
apenas por horários. Mas quem assegura que a
criança de nove anos está obrigada a dormir às
oito horas? Onde está escrito que ela não pode
ficar acordada até uma hora da madrugada, assis
tindo aos programas de televisão da SBT no do
mindo de madrugada? Será que assim estaremos
formando C)caráter dos brasileiros?

Nos países socialistas, por exemplo, não há es
sa liberdade. Estive em visitaa alguns deles, como
a China Comunista, a Bulgária, a Romênia, onde
toclosos proqrarnas são censurados previamente.
E depois das dez horas findam a televisão e os
rádliossão todos direcionados. Não estou defen
dendo aquele sistema, não. Estou defendendo
é que não tenhamos um avanço além do ritmo
da vontade do povo de mudar. Pode ser que,
no futuro, venhamos a ter essa abertura total. Aí
vamos ter urna Babel total, uma Sodoma, uma
Gomorra. Mas então vamos ter de arcar com as
conseqüências naturais. Agora, sermos instru
mentos desse avanço para chegarmos a esse
ponto, com meu apoio, não chegaremos lá.

Portanto, inicioo debate posicionando-me con
tra a liberdade total e contra a supressão total
da censura. Há necessidade de termos algumas
coisas censuraradas; não as idéias políticas, não
os avanços da liberdade do pensamento, mas,
sim, a revelação de comportamentos que contra
riem os costumes brasileiros. Não sei se é bom
ou mau, mas é o costume que ai está e quero
ver respeitado. Esta, a primeira colocação que
faço para chamar a atenção nesse aspecto.

Tenho outros enfoques, mas, como sei que
o tempo é curto para cada assunto, quero limi
tar-se a esta reflexão e agradecer ao Sr. Relator,
que acredito tenha prestado bastante atenção no
qUE~ eu diSSE!, assim como todos os demais mem
bros desta Comissão, particularmente o meu Pre-

sidente, pois que sei da sua formação jurídica,
ética e moral, que certamente comunga de muitas
das coisas que aqui eu disse.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Samir Achôa.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Sr.
Presidente, faço minhas as palavras do nobre
Constituinte José Mendonça de Morais.Quero di
zer que não sou nem me considero quadrado,
antiquado, superado. Mas afinno que não existe
nenhum país do mundo civilizado onde inexista
a censura dos costumes. O Brasil está adotando
uma linha, principalmente na televisão,que, como
diz o nosso colega José Mendonça de Morais,
não corresponde à formação do povo brasileiro.
Entendo que não deve existir censura em uma
peça teatral, a não ser por uma questão etária,
porque é evidente que o desenvolvimento do ser
humano, da sua formação intelectual se faz atra
vés do tempo, através do amadurecimento. Então,
a censura etária deve existir, por exemplo, num
teatro, num cinema, onde são barrados os meno
res. Evidentemente, sou favorávelà liberação total,
desde que haja restrição quanto à faixa etária.

No que diz respeito à televisão, o Brasil é muito
"avançadínho". Em nenhum país do mundo seja
os Estados Unidos ou outra civilização oposta a
essa, como a Rússia, inexiste a censura.

O que é mais grave, o que vem ocorrendo acen
tuadamente nos últimos tempos é que a própria
propaganda tem sido objeto dos maiores desca
minhos. Diariamente, em qualquer horário, mu
lheres e até homens, agora mais recentemente,
postam-se nus. Um determinado produto, "Play
boy", fez uma promoção em que duas jovens
lésbicas se amam no vídeo, dizendo-se uma gera
ção que assume o que faz. Uma menina de 16
anos diz:eu transo com o meu namorado e minha
mãe não tem nada com isso, porque sou de uma
geração que assume o que faz. Eu consegui tirar
esse tipo de promoção do ar, recorrendo ao Co
nar, Eles hoje fazem uma promoção bem mais
inteligente, que está todas as horas aí, com um
reformulação em matéria de marketing.

Entendo que colocar a censura no campo ideo
lógico, como se quer no Brasil, é um absurdo.
Dizem que a esquerda é contra a censura e a
direita, a favor dela. Mas acho que os costumes
no Brasil pertencem à familia brasileira.

Sou um homem de comunicação. Diariamente
deixo os meus programas de rádio gravados em
São Paulo e não me julgo, realmente, nenhum
quadrado. Acho que deve haver censura, sim, em
todos os sentidos, observando-se a faixa etária
e os costumes. Vemos nos camavais a deterio
ração completa daquela festa popular, daquela
alegria. Nos salões, homens e mulheres são vistos
em posições as mais estapafúrdias possíveis. E
há as revistas, que podem, realmente, circular res
tritamente.

Temos de dar mostras, como dizo nobre Cons
tituinte José Mendonça de Morais,de que atende
mos à corrente do pensamento médio brasileiro
- é o que podemos fazer. E tenho certeza abso
luta de que não existe um brasileiro, por mais
devasso que seja, que não defenda a sua família
e os seus filhos. E muito bonito colocar aqui:
não haverá censura de qualquer espécie. Agora,
perguntemos a quem pensa assim se deixaria
seu filhode oito, nove ou dez anos assistir a filmes
pornográficos num canal de televisão. Nada dessa

estória de que nesse horário os senhores pais
retiram os seus filhos,não. Tem de haver censura
mesmo - e rigorosa - dos costumes na tele
visão.

O que ocorre é o desencadear de competição.
Na Rede Globo, do Sr. Roberto Marinho, um ho
mem ilustre, há bons chefes-de-familia, na Rede
Bandeirantes, no SBT, todos sabem que é dever
proteger a família, mas é a concorrência comer
cial que os leva à irracionalidade. Se um inicia
a transmissão de um programa de televisão em
que mulheres aparecem nuas, ou de filmes eróti
cos, um outro faz o mesmo por uma questão
de concorrência. Faço aqui uma reflexão:estabe
leça-se uma disciplina e tenho certeza absoluta
de que eles não se queixarão.

O Brasil está prestes a adotar o sistema de
cabo. No sistema de cabo, evidentemente, o pai
e a mãe podem controlar seus filhos,porque têm
a chave do dispositivo. E eles sabem muito bem
o que vão colocar nos seus lares. Agora, soltar
desenfreadamente essa deterioração dos costu
mes, realmente é lamentável.

Faço esta primeira colocação, na medida em
que entendo que esta Comissão não se deixará
levar por ideologismos absurdos, porque não é
ideologia a questão dos costumes. Existem no
Brasilos progressistas e os conservadores. Quem
se coloca contra determinada posição, sai no jor
nal como conservador; quem se coloca a favor
é progressista. O que importa é a família, que
deve ser preservada. Acho que ela ainda é o gran
de alicerce da nossa salvação. Sem a família 
e há interesses os mais variados, há até políticos
que estimulam a deterioração da família - sem
que haja a estrutura da família, não chegaremos
a resultado algum; nem com Constituição nova,
nem com Constituinte, nem com sistema político
novo.

Esta, a observação que faço, porque realmente
me sensibiliza muito o tema. E - repito - não
sou nenhum quadrado. Sou contra a censura in
discriminada, mas sou a favor de um maior con
trole dos meios de comunicação, cujo acesso é
mais fácil ao público, às crianças.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Eliel Rodrigues,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, faço minhas as palavras dos ilus
tres Constituintes que me antecederam. Louvo-os
pela atitude corajosa, brasileira, atuante. É disso
que o Brasil está precisando para ter ordem e
progresso.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente, nobres Constituintes, quero que
se consigne que estou de pleno acordo até com
os vocábulos utilizados pelos Constituintes que
me antecederam, os nobres Constituintes José
Mendonça de Morais e Samir Achôa.

Devo dizer que a sociedade brasileira, qualquer
que seja o seu credo religioso ou convicção polítí
ca, não suporta mais a licenciosidade e o abuso
contra a dignidade da família. O legislador tem
agora a oportunidade de coibir, censurar, impedir
toda essa prática libidinosa, que ofende a digni
dade da família brasileira, seja através dos canais
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de televisão, seja através da propaganda em out
doors, estimulado a violência e tudo o mais.

Não vou alongar-me porque aceito, lpsls ver
bis, aquilo que foi dito aqui pelos ilustres Consti
tuintes que me antecederam. Tenho certeza de
que a quase totalidade, ou a totalidade dos mern
bros desta Comissão não há de suportar nada
diferente disto.

Sr. Presidente, aproveito os poucos minutos
que ainda me restam para discorrer sobre algu
mas questões. Primeiramente, vou-me ater ao pa
recer do ilustre Relator, o nobre Constituinte Darcy
Pozza. Cumprimento S. Ex' pelo trabalho ingente
a que se dedicou, porque realmente é um trabalho
de fôlego feito em pouco tempo. Examinando
a redação final do Anteprojeto de norma constitu
cional, flCJuei a refletir sobre a parte que se refere
à produção e ao tráfico de tóxicos, que, segundo
o relatório, constitui crime inafiançável. Perfeito,
Sr. Presidente. Na verdade, a Nação está preci
sando moralizar os seus costumes, punir rigorosa
mente os criminosos violentos, que praticam atos
libidinosos, que praticam o contrabando, o tráfico
de tóxicos, que desagregam as famllias brasileiras,
tudo issotem de ser coibido.

M!ús à frente, encontro a parte que se refere
às reuniões, que devem ser pacíficas. Paro um
minuto para exemíné-la, e peço a reflexão dos
Srs, Constituintes. Falo de reunião pacifica autori
zada, nela não intervindo autoridade, senão para
IlYIlter a ordem e assegurar os direitos e garantias
individuais. Não raro, Sr. Presidente, Srs. Constí
tuintes, reúnem-se populares neste Pais, a nível
de associações, de sindicatos, de sociedades de
amigos dos Distritos do Brasil, e não raro, tam
bém, de pequenos Municípios deste Pais, e a parte
política contrária a tais reuniões promove, desde
logo, li convocação da polícia, e o faz exatamente
para inibir tais manifestações. A pretexto de mano
ter a ordem e assegurar os direitos e garantias
individuais, promove aquilo que deseja, isto é, a
inibição de tais reuniões.

Mais à frente, no Capítulo da Educação, encon
tro matéria realmente relevante. Verifico que o
ilustre Relator teve o cuidado de proteger a educa
ção corno iniciativa da comunidade e dever do
Estado. Sr. Presidente, no que tange aos direitos
e garantias individuais, creio que muito se falou
a respeito da violência urbana e rural; muito se
falou da criança abandonada; muito se falou a
pr0p6sito dos direitos das crianças, que devem
ser consignados na Carta Constitucional.

Mas verifico, data venla, que aqui, neste ponto,
no 111'CÍ50 XXY, precisaríamos acrescentar alguma
coisa. Digamos que pretendêssemos retirar das
ruas as críenças da faixa etária entre 7 e 11 anos
de idade, que devem freqüentar, seja no campo
ou na cidade, o antigo grupo escolar, atualmente
as quetro primeiras séries do 10 grau. Todos nós,
que combatemos a violência urbana e que preten
demos defender a sociedade, sabemos perfeita
mente que uma criança jogada à sarjeta está su
jeita 00 vício e à contaminação no convívio com
a sociedade podre, como sói ocorrer neste País.

Cumpre, então, ao legislador, uma medida pe
remptória: retirar de vez essas crianças das ruas
e instar o Poder Público a que fortaleça o seu
orçamento, para que seja dado direito à criança
de permanecer tempo integral na escola, único
caminho que vejo para protegê-Ia da sanha, dos
percalços das ruas e dar-lhe condições de vida
e de aprimóramento intelectual. Não desejo tanto,

mas que as crianças, dos 7 aos 11 anos, faixa
em que cursam as quatro primeiras séries, gozem
de regime de semi-internato nas escolas oficiais,
seja tutelada pela União, seja tutelada pelos Esta
dos ou Municípios.

Mais adiante, já no Inciso xxx. encontro tem
bém muito bem escrito o amparo ao idoso, à
criança e aos deficientes. Mas onde está a viúva?
A viúva, Sr. Presidente, nobres Constituintes, é
uma entidade hoje abandonada à própria sorte,
sem condições de sobrevída, Os institutos de apo
sentadoria, e mesmo a Previdência Social, com
seus instrumentos de seguridade, na verdade não
atendem as viúvas miseráveis e desamparadas
que caminham neste País à cata de migalhas e
de lentilhas, que nem sempre servem para que
a sua dignidade possa alçar-se à dignidade da
pessoa humana. Portanto, aqui faltou a expressão
viúva. Será que o legislador, por acaso, desco
nhece viúvas neste País?

Mais, ainda: o aposentado aqui não se insere,
também. Não se lhe dá nenhum direito, nenhuma
garantia? Quem trabalha neste Pais - metalúr
gico, gráfico, sapateiro, vidreiro, qualquer um 
sabe perfeitamente que, se o legislador não lhe
garantir, neste texto, uma aposentadoria condig
na, isto é, a paridade, não ganhará, quando se
aposentar, o tanto que ganhava na ativa. Ninguém
lhe dá confiança, e fica o Ministério da Previdência
Social com um entra-e-sai de ministros, e todo
aposentado com os transtornos que a vida lhe
emprestou depois de ter trabalhado tanto. Nin
guém lhe dá confiança, até porque não pode sin
dicalizar-se - o que já é outro assunto, mas é
um direito seu. A contrapartida do aposentado
é o Estado, não o empregador. O ex adverso
seria o Estado, e aí nada está consignado, tem
bém.

É preciso que nós, Constituintes, nos vejamos
diante de problemas dessa natureza, pois eles es
tão no País a atormentar a família brasileira.

Há, ainda, a questão da ação popular, que é
uma brincadeira Sr. Presidente. Quem neste País
pode contrapor-se aos quantos governam esta
Pátria, dissidiosos corruptos, desavergonhados
que dilapidam os cofres da Nação? Tudo isso
foi provado aqui no Congresso Nacional, e não
vi ninguém condenar Ministro de Estado corrupto
por coisa nenhuma. Vi, isso sim, ex-Governador
do meu Estado condenado, em ação popular,
a devolver aos cofres do Município de São Paulo
aquilo que dilapidara. Mas ele levou anos e anos
para devolver aos cofres do Estado de São Paulo
aquilo que dilapidara a seu tempo e a seu bel
prazer.

Qual de nós pode mover uma ação popular?
Está escrito, aqui, que pode. Mas, como advogado
militante, sei perfeitamente que é impossível, por
que o problema é a sucumbência. Cada um de
nós está sujeito à verba honorária. Se, por acaso,
alguém move uma ação popular contra corruptos
da História e não consegue provar alguma coisa,
fica' sujeito à sucumbência. Se, de repente, não
podemos provar o que o juiz deseja, somos con
denados a pagar até honorários ao corrupto desa
vergonhado que dilapidou os cofres da Nação.
Muito bem, então, como aqui está posta a ação
popular, não vai produzir resultado algum.

Adiante, vejo mais. Na verdade, até ia levantar
uma questão de ordem sobre o assunto, mas
tratarei dele agora, no propósito de esclarecer.
O § 29 fala que será punido com a perda de bens,

sem prejuizo das demais sanções previstas em
lei, o administrador ou servidor responsabilizado
por enriquecimento ilicito no exercício de função
pública. Gostaria de saber de V. Ex', na devida
oportunidade, se por acaso aqui se encontram
inseridas no texto as expressões "Ministrode Esta
do", "Ministro do Supremo Tribunal Federal",
"Governador de Estado", "Prefeitos", enfim, aque
les que estão no primeiríssimo escalão. Parece
que aqui não se encotra nada disso. Então, quero
saber se esse § 2° alcança tais autoridades desta
República, porque, pelo que sei, jamais alguém
conseguiu processar Ministro de Estado neste
Pais, mas sempre se conseguiu processar e punir
o humilde funcionário público que, na verdade,
vive de salário. e, muitas vezes, até desatendendo
ao Estatuto dos Funcionários Públicos, acata or
dem verbal vinda lá de cima e pratica atos danosos
que jamais quereria praticar. Este é sempre puni
do. Mas o Ministro, que mandou a ordem por
telefone, ou por escrito, para ser incinerada de
pois, este nunca foi alcançado.

Prosseguindo, Sr. Presidente, detenho-me um
pouco mais na questão da pena de morte e da
prisão perpétua para os chamados criminosos
bárbaros.

Houve por bem a douta Subcomissão premiar
- aspas - "com a prisão perpétua, os estupra
dores que promovem morte em seguida e 05

que seqüestram e matam", mas esqueceram-se
dos latrocidas. Então, por acaso, pretende o legis
lador defender ou deixar impune o latrocida lá
em São Paulo, Sr. Presidente? Temos mais de
30 mil mandados de prisão para cumprir. Não
temos, é verdade, nem cadeia distrItais, muito me
nos penitenciárias para darguarida a essa deman
da. E preciso, então, punir o Estado ou o represen
tante dele, na hipótese, quando não possa retirar
das praças os "bandidaços", como os chamo.
Mas como premiar esses "bandldaços'' latrocidas,
não lhes dando também a prisão perpétua? Ela
fica apenas para os que praticam estupro e ma
tam, para aqueles que seqüestram e matam? E
os latrocídas, como ficam? O fato é que esses
latrocidas contumazes roubam e matam pelo pra
zer de matar; invadem os lares, roubam, estupram
e matam pelo prazer de matar. E o legislador
aqui fica silente quanto a esses bandidos? Não
é possível, Sr. Presidente, que se conclua por este
trabalho.

Desejo, ainda, dizer-lhes que, para esses prati
cantes de atrocidades, para esses criminosos ma
cabros - e aqui está a opinião de um advogado
militante durante 30 anos, em São Paulo, de um
homem que freqüenta as penitenciárias, para ou
vir clientes ou porque queiram visitar detentos
- a pena intimidativa é a pena capital. Não vejo
outro caminho. Entretanto, concordo com a pri
são perpétua, desde que nela se incluam também
os latrocidas. Aliás, numa reunião que ative com
membros do Ministério Público de São Paulo, re
presentante da Revista "Justitia", juizes de Direito,
promotores públicos, procuradores, todos foram
'unânimes em dizer que, na verdade, não concor
davam com a pena de morte, mas concordariam
plenamente com a prisão perpétua,-até-porque
a parte que diz respeito à maior proteção ao crimi
noso, do ponto de vista do erro judiciário, estaria
suprida.

E agora concluo, Sr. Presidente. Aqui também
há algo muito bonito. É quando se determina
que o preso possa trabalhar. Considero o trabalho,
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Sr. Presidente, não uma obrigação. Costumo dizer
que o trabalho é vida, é luz, é glória, é a arma
e a bandeira das liberdades. Então, o ócio, o silên
cio, sim, como queria Barretos Campelo, é desu
mano e desonesto. Submeter o detento ao silên
cio, sim, é desumano e desonesto, mas fazê-lo
trabalhar é digno e honrado. E dando-lhes remu
neração, como está dito aqui.

J'4as, e a família da vítima? Como fica a família
da vítima? O detento tem prerrogativas, mas a
familia da vítima é esquecida. O detento vai para
as primeiras páginas dos jornais, 05 Deputados,
nas suas respectivas regiões, defendem os crimi
nosos, visitam as penitenciárias, os padres da Igre
ja Católica lá rezam missa, o Natal também é
sempre bem patrocinado nas cadeias públicas,
mas a família da vítima fica escondida no seu
ree:ôndito, muitas vezes em lares os mais humil
des, sem que ninguém se lembre delal Esta é
a ~Irande verdade. E essas famílias nem sempre
têm condições de ir ao fórum local para defender
seus próprios interesses e, assim, fazer parte do
julgamento dos que sacrificaram a sorte daqueles
tantos entes queridos. Então, há aí um ponto que
os nobres Constituintes precisam questionar: Co
me) fica a família?

IE, agora, afinal, Sr. Presidente, aqui também
está escrito, e muito bem escrito, que, na verdade,
nãohaverá prisão civil por dívida, salvo nos casos
de obrigaç~io alimentar e de depositário infiel.Isto
já estã na legislação, inclusive com relação a tribu
tos, recolhidos ou descontados.

Eu quero' saber, Sr. Presidente, como fica,nesta
Comissão, o direito do trabalhador - agora, o
da ativa. Como fica ele, que todo mês sofre um
desconto, Em folha, dos tais 10% - não sei se
tanto - pertinentes àquilo que é objeto de contrí
buíção à Previdência Social. E o que dizer do
paixão, do empregador, que retira percentual do
ordenado desse faminto trabalhador para pagar
à Previdência Social, mas não o faz? Ele segura,
retém, pratica o crime de apropriação indébita.
Mas, parece, aqui não se consigna nada disso.
Então, é preciso que o seja, isto é, que caberá
a prisão civil para o empregador desonesto, que
recolhe do empregado e não paga, em tempo
hábil, à Prevídêncía Social, prejudicando-a nas
SUEIS estruturas e no seu desenvolvimento. 1550

também é roubo. É por imperativo da lei, por
for••a legal que ele desconta do empregador, e
o empregado não pode nem pestanejar, porque,
na hora em que reclama, recebe logo a notícia
da dispensai.

I~ há mais - e agora fínalízo, Sr. Presidente
- nesta parte dos direitos e garantias individuais.
Quero também saber se é ou não um .direito do
cidadão brasileiro ser informado sobre se outros
brasileiros depositam, em dólares, moeda no exte
rior. Na Comissão de Inquérito sobre o caso Cape
mi - V. E:<' sabe perfeitamente - chegamos
a detectar que um Ministro de Estado é o maior
acionista do,Banco Nacional de Paris. E sabemos
perfeitamente, porque se fala e se canta em verso
e em prosa, que brasileiros, políticos ou não, têm
dinheiro depositado no exterior. Quero saber se
o brasileiro que está aqui trabalhando honesta
mente tem o direito de saber se um outro brasí
Ieíro qualquer tem algum depósito no exterior,
na Suíça,'lá nos Estados Unidos, em Miami,princi
palmente, etc.

Então acredito que possamos também consig
nar aqui este direito inabalável, talvez até através

de convênios com países estrangeiros, para che
garmos a um resultado.

Estas, as minhas considerações, Sr. Presidente.
Peço desculpas aos 81'S. Constituintes por me ha
ver estendido nessas considerações.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERRElRA
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, acreditamos
mesmo que estejamos realizando um trabalho
que será duradouro, que propiciará bem-estar,
não apenas o nosso, eis que se projetará por mui
tos anos. '

O brilhante Constítuínte Lysâneas Maciel,quan
do da apresentação do seu Relatório, destacou
alguns dispositivos que a manifestação do povo
lhe inspirara a inserir na nova Constituição.

Bem, já que estamos fazendo uma Constitui
ção, e ela é para todos os segmentos da socie
dade, verificamos, através dos debates, alguns
pontos que nos deixaram estarrecidos. Por exem
plo: há grupos que defendem a legalização do
aborto. Ora, sabemos que o aborto, como vem
sendo praticado no Brasil, mesmo sendo ilegal,
à exceção de algumas circunstâncias que a lei
aceita, só tem prejudicado as mulheres; umas
estão aí mutiladas para o resto da vida, porque
tentaram o aborto; outras perderam a vida; muitas
crianças estão mutiladas. sem braços, sem per
nas, movimentando-se com proteções de aço,
e assim perambulando por este mundo até que
as suas vidas acabem e passem para a etemidade.

Então, verificamos que alguns grupos defen
dem a legalização do aborto. Ora, como legalizar
o aborto no Brasil? Se todo o Brasil fosse como
São Paulo, Estado desenvolvido, onde há muitos
médicos, onde o poder aquisitivo é mais ou me
nos bom, talvez o aborto fosse uma alternativa.
Entretanto, vivemos num país em que o Sul é
desenvolvido e o Norte é completamente subde
senvolvido. E temos dito que, no Norte do Brasil,
há pessoas que até têm recursos e mesmo assim
são acometidas de doenças e, à vezes, morrem
por falta de médicos, por falta de condições. Mas,
assim mesmo, há quem defenda a legalização
do aborto. Temos dito que isto representaria até
a extinção da raça brasileira que habita o Norte
e o Nordeste do País.

Então, nós nos posicionamos contra o aborto,
porque compreendemos que não é uma medida
adequada, para que se evite a proliferação da fa
mília com elevado número de pessoas. Acredi
tamos que poderíamos deter esse acontecimento
através do planejamento familiar assistido pelo
Estado, porque este, sim, poderia dar assistência
à família e, assim, equilibrar o controle da natali
dade, sem que as mulheres fossem submetidas
a essa atrocidade, a esse tipo de sofrimento a
que muitas vezes são induzidas, na esperança de
se livrarem de ter mais filhos.

Portanto, se estamos fazendo uma Constituição
que se quer duradoura, que se quer busque a
felicidade e a tranqüilidade do povo brasileiro, não
podemos, de maneira alguma, concordar com
aqueles que defendem a legalização do aborto,
como forma de estancar o crescimento popula
cional desordenado. Não é esse o caminho. Há
um outro, mais adequado, que poderiamos trilhar
para que a farnílla brasileira pudesse planejar o
número de filhos que desejaria ter, sem submeter
a mulher ao aborto.

Pasma-nos ver certos Constituintes ou a1gUJns
Relatores manifestarem-se, com relação às dra
gas, defendendo a tese de que não se deveria
proibi-las, porque cada qual dever usar o que quer.
Parece-me que isso é até um atentado contra
a segurança nacional. Essa é uma palavra que
muita gente nem gosta de ouvir, mas precisamos
manter os padrões de desenvolvimento de nosso
País dentro de uma ética, dentro de uma moral,
a fim de que não sejamos uma Nação completa
mente deturpada e desmoralizada, onde os nos
sos fílhos possam ser completamente destruídos
pelo tráfico de drogas, que o mundo inteiro con
dena. Não poderíamos deixar que isso constasse
da nossa legislação maior sem nosso protesto.

Observamos tudo isso. Parece-nos até uma arti
manha usada para colocar a família brasileira em
dificuldades, comojá foidito aqui. O rádio, a televi
são e outros meios de comunicação estão aí ex
pondo completamente a família brasileira. Quere
mos progredir, estamos na era da cibemética,
da eletrônica. Mas, mesmo assim, não poderia
mos deixar de reconhecer que a famflia tem de
ser preservada, como a célula ~ater da socie
dade. Se a degenerarmos, estou certo de que
irão a pique toda a nossa organização e toda a
nossa estrutura, a começar pela família. Por isso,
devemos proteger nossa família,nossa sociedade,
porque temos certeza de que a Nação inteira está
reclamando a moralização da sociedade.

O que se vê é que, para muitos, parece bom
defender, a pedido de um ou dois, determinado
ponto de vista como este. Mas verifica-se que
a maioria, muitas vezes silenciosa, está ávida por
que se preservem os valores não apenas mate
riais, mas também os espirituais, que envolvem
a ética, a estética e todas as virtudes que formam
o caráter do ser humano. Por isso, à guisa de
artimanhas e de artífíclos, dizer que tudo, agora,
deve ser liberado, que não deve haver censura,
porque esta é prejudicial e só serviu para maltratar
determinadas pessoas, não é possível. Aesse pre
texto, querem que não haja mais censura, porque
estará contra determinadas pessoas. Precisamos,
sim, preservar o comportamento da sociedade
e também deter esse avanço desarticulado de
pessoas que querem introduzir em nossos costu
mes uma completa balbúrdia, o tumulto. O final
de tudo isso seria uma derrocada total de nossa
sociedade.

Já há aqueles que defendem a proliferação do
divórcio. Acredito que o divórcio veio em bom
tempo, para regularizar determinadas situações,
mas também acredito não possa ser ele aquela
medida que se use mês a mês, ou ano a ano,
para que se mude de companheira ou de compa
nheiro, sob o pretexto de se construir uma família
ideal.

Acredito que tudo o que estamos analisando
faça parte de um plano que visa tão-somente a
colocar a família brasileira, diante de todo o mun
do, como aquela família que está perdendo sua
ética e sua estética, para que assim se possa des
merecer a consideração que as demais nações
têm pelo Brasil. Fomos e somos uma Nação que
nasceu ao pé da cruz. Temos consciência de nos
sa fé, e devemos preservá-Ia. Sealguém é materia
lista e pensa de outra maneira, que viva sua vida,
mas que não queira exercer influência para que
a Nação mude e, com ela, toda essa estrutura
milenar, que vem dos nossos entepaseados.
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Aqui também há um outro problema. o do h0
mossexual. Fala-se em discriminação. Na socie
dade não devemos discriminar ninguém. mas en
tendemos a discriminação até certo ponto. Por
exemplo. se uma pessoa faz um concurso e é
aprovada. deve ser chamada para assumir o seu
emprego. não importãndo que seja homossexual
ou o que for. O que importá é que passou e,
como pessoa da sociedade. deve ser preservado
e garantido o seu direito. Agora. defender um
sargento '!}It! foi expulso da Polícia do Exército
por ter sido apanhado cometendo pederastia pas
siva. a título de discriminação. é querer confundir
discriminação com libidinagem, com imoralida
de.

Não podemos permitir que alguém seja discri
minado, mas também não devemos, de maneira
alguma. aceitar argumentos ilusórios. para intro
duzirmos maus costumes. entre nós. que só servi
riam para pervertera ordem pública. os bons cos
tumes e a moral. Acredito que todos têm direitos.
na sociedade. e devemos preservá-los. Isso é o
que estamos fazendo aqui. e o faremos com todo
o denodo. com todo o cuidado e com toda a
preocupação. a fim de não cometermos injustiça
para com o nosso povo. Entretanto. não podemos
concordar com dialéticas. seja qual for a corrente
de onde venham, para justificar que, em se fazen
do isto ou aquilo. estamos cometendo discrimi
nação. Não aceitamos discriminação de espécie
alguma. nem com o idoso. nem com o religioso.
nem com o homossexual. mas também não acei
tamos. de maneira alguma, que se modifiquem
os padrões e os níveis de compreensão para im
plantar-se uma nova ordem que. por certo. irá
liquidar com a estrutura moral deste País.

Portanto. com estas argumentações. queremos
deixar aqui patente que concordamos com o ilus
tre Constituinte Farabulini Júnior no brilhante co
mentário que fez com relação ao anteprojeto. Te
mos certeza de que haveremos de melhorá-lo.
para felicidade do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra o nobre Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes. o trabalho das sub
comissões que compõem esta comissão. que
agora inicia a discussão do tema a ela afeto. e
de responsabilidade extrema, por representar um
titulo novo da Constituição que então se escreve.
E começa pela soberania do povo, pela soberania
do nosso País. que se inscreve nos direitos e ga
rantias individuais, nos direitos políticos, nos direi
tos coletivos e nas garantias. Se o povo. se o
cidadão não estiver no pleno gozo de sua cidada
nia. no que toca a seus direitos e garantias indivi
duais. aos seus direitos politicos e coletivos, não
se pode falar em soberania do País.

Portanto, sendo um capítulo novo a esta comis
são cabe agora inscrever no texto da Constituição
a ampla participação popular. Aqui, os colegas
constituintes falaram muito da situação caótica
que atravessa o nosso País. Ao longo do tempo
vivemos sob a égide do autoritarismo. Nunca saí
mos dele. E a cada dia se deteriorou mais a nossa
situação polãíca e caímos no descrédito absoluto
das instituições. Não há o que se falar. hoje. das
nossas autoridades, absolutamente desmoraliza
das. Cabe. então, a aos, constituintes, estabelecer
um texto na Constituição que dê nova diretriz ao

nosso povo. assegurando-Ihe de fato a partici
~ão em todos os atos praticados no País. E
que se possa realmente punir aqueles que dizem
estar ao lado do povo, ao lado dos interesses
nacionais, mas que, à sua maneira. concebem
o que se deve e o que não se deve fazer. ao
arrepio da lei, da vontade e das aspirações do
nosso povo.

Portanto. é de se louvar a impecabilidade do
conteúdo do relatório da Subcomissão dos Direi
tos Políticos. dos Direitos Coletivos e Garantias.
Qualquer alteração desse texto poderá piorá-lo,
se buscar afastar o povo'dos seus reais direitos
e se for no sentido de não querer que este País
seja, de fato, soberano através da soberania do
seu povo.

No que toca aos direitos e garantias individuais.
V.Ex-. Sr. Presidente desta comissão, meu coesta
duano, homem afeito às coisas do povo. quando
Secretário de Estado do Trabalho de Minas Ge
rais, em uma época dura que atravessamos, no
Govemo Geisel, pôde abrir espaço para a atuação
dos sindicatos. para que direitos elementares,
mesmo não sendo exercidos. pelo menos pudes
sem ser discutidos no âmbito da Secretaria que
V. Ex-dirigiu. E V. Ex' é testemunha da reação
das autoridades diante da abertura encontrada
na Secretaria à época de sua gestão. E. mesmo
assim. V.Ex-, insubmisso. propiciou ao movimen
to sindical de Minas Gerais o início. àquela época,
de uma articulação íntersíndícel, que se somou,
posteriormente. à de outros Estados. E sem essa
abertura à atuação do trabalhador sequer podería
mos falar em participação. em democracia, em
liberdade política.

Estranho profundamente o que está escrito nos
itens XXI1 e XXI1I, do texto fmal da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais. Fala-se aqui
na livre sindicalização. na forma da lei; fala-se
aqui da greve, nos termos da lei. Apresentei, no
entanto, sugestões à Subcomissão. apresentei
emendas. para que se não colocasse a expressão
"na forma da lei". A liberdade de sindicalizar-se
não pode sofrer restrição alguma, é uma decisão.
Em regulamentação alguma pode-se prever pe
na. Mas. então. que não se remeta à legislação
ordinária, como aconteceu no passado. a regula
mentação. Que pelo menos fique integralmente
no texto a que se refere o Anteprojeto da Subco
missão o que se pretende. para que seja uma
colocação limpa. cristalina, que não implique a
interpretação de um subterfúgio, de uma vontade
maléfica de remeter para a legislação ordinária
não com a finalidade de regulamentar, mas com
a intenção de extinguir ou de restringir o direito.

Posso prestar meu depoimento a esta Comis
são, e acredito que V. Ex- possa endossar meu
depoimento. Posso citar fatos recentes. Vou citar
uma eleição sindical realizada na Usiminas, em
1985, em dois escrutínios. A empresa. através
de sua direção, informou que haveria de preva
lecer, em Ipatinga, Minas Gerais, onde stá insta
lada essa grande empresa siderúrgica, estatal, a
"cultura da Usiminas". A Usiminas julga-se dona
do destino de todos os que vivem naquela cidade,
e se comporta de forma fascista. impondo sua
vontade. discricionariamente. E nessa eleição a
empresa impediu os trabalhadores de votarem
livremente, pois a sindicalização é feita segundo
a vontade, da empresa, e no.momento em que
ela o deseja. Pude testemunhar operários sendo

levados pela chefia da empresa para exercerem
o direito do voto, e sendo policiados por trás da
cabina de votação. A empresa. antes do segundo
escrutínio, levantou os dados. através de seus
computadores. e convocou individualmente os
operários para dizer-lhes o seguinte: "A empresa
sabe em quem o senhor votou. Se a Chapa 1
voltar a ganhar. vamos demitir todos aqueles que
julgamos eleitores dela. "Isto foi amplamente de
nunciado".

Trabalho numa empresa siderúrgica. também.
na cidade de João Mon1evade. próximo de lpatin
ga, a poderosa Campanhia Siderúrgica Belgo-Mi
neira, uma das empresas que participaram da
conspiração de 1964 e do golpe. conforme pode
se ler no livro de Dreyfuss, "1964: A Conquista
do Estado". Recentemente, essa empresa cha
mou individualmente os seus operários e apresen
tou-lhes duas opções: aceitar uma carta de demís
são ou assinar a desfiliação do sindicato.

Estamos. agora, às vésperas da eleição da nova
diretoria do sindicato. e essa mesma empresa
montou seu lobby aqui no Congresso Nacional.
Um dos seus diretores cruzou comigo hoje. Cha
ma-seJoão Pessoa Ribeiro Fenelon e estavanesta
Casa. Que isso fique registrado nos nossos Anais.
Esse homem determinou que os componentes
da Chapa 1, registrada no nosso sindicato. fossem
sumariamente demitidos. E nada se faz. Remeter
isso à lei ordinária é inadmissível. Tem de constar
da Constituição a liberdade de sindicalização. e
qualquer investida contra essa liberdade será con
siderada crime contra a organização do trabalho
- punível. de fato.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACOOA- Há
alguns sindicatos que barram o ingresso de pes
soas que exercitam aquela atividade. que seus
dirigentes continuem no poder. Pratica-se ainda
uma forma de peleguismo. Deve haver uma regu
lamentação, até para proteger o trabalhador. Por
exemplo, em São Paulo. há sindicatos com as
portas fechadas... Ora. se não há uma lei. quem
protegerá esses que V. Ex- quer defender?

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO-Nobre
Constituinte SamirAchôa. defendo a punibilidade.
Que sejam punidos os empresários. Mas, que isso
conste da Constituição e não seja remetida a regu
lamentação para uma legislação ordinária

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA- Mas,
se não existe a lei, como puniremos o pelego
que impede o ingresso de um operário no seu
sindicato?

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- Qual
quer um deverá ser punido por infringir um artigo
ou um item da Constituição referente a isso.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA- Mas
não há isso. Como pode haver punição, se não
existir uma lei regulamentadora? Eu. como advo
gado, e até como cidadão comum. desconheço
a forma pela qual será regulamentada a sindicali
zação. Ora, se é na forma da lei, vamos lutar
juntos para que essa lei seja justa. para que ela
preveja todas as possibilidades, mas também dê
garantias. Tenho visto, em nosso Pais. até na
questão da greve. sindicatos tomarem posições
ao arrepio dos mais legítimos ... São pessoas pre
paradas para agüentar um, dois, três dias. quando
aqueles desavisados se retiram - 1% da cate
goria - contrariando a própria categoria. Ora,
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não adianta poesia, não adianta falar em direitos,
quando esses direitos existem apenas para al
guns. Temos de ser realistas. No Brasil, as greves
decretadas nem sempre atendem aos interesses
da categoria, mas aos interesses políticos de al
guns. Sou favorável à greve, mas também à regu
lamentação rigorosa dela, até porque há aqueles
que nunca se guiaram pelo espírito democrático
da maioria. Democracia, para mim, é decisão de
maioria, respeitados os direitos das minorias.

Fala-se em liberação total, sem uma forma le
gai. (~ero, porém, uma legislação que estabeleça
até restriçõesà greve em serviços essenciais, por
que não se pode sacrificar a população de um
modo geral. Agreve hospitalar, por exemplo, deve
ser proibida. fduando o cidadão abraça uma des
sas carreiras, tem de saber que lhe é proibido
fazer greve. Se não estiver contente, que váembo
ra, mas não coloque em risco toda uma comuni
dade, em nome de reivindicações justas, até, mas
que devem ser buscadas nos Tribunais, eis que
a grEwe é apenas um instrumento a mais, além
daquele da .Justíça. O que é a greve? A greve
é uma forma mais adequada para o imediatismo
de que se necessita. Por isso defendo a greve.
Mas, na medida em que ela prejudica a comuni
dade, deve haver, como há em qualquer pais do
mundo, restrição à greve. Nos países mais demo
cráticos do mundo, os serviços essenciais não
são passíveis de greve. Quando se fala que uma
lei deverá regulamentar a sindicalização e as gre
ves, não entendo que haja, portanto, a própria
regulamentaç:ão da greve. O puro e simples con
ceito estabelecido na Constituição não pode ser
auto-aplicável, porque tornaria sem efeito a pro
postei, tão bem definida, de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO- Peço
ao S r, Presidente que não desconte do meu tem
po, o aparte do nobre Constituinte Samir Achôa.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Aliberali
dade desta Presidência haverá de ser infinita. V.
Ex"pode usar da palavra o tempo que achar con
veniente.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO - Vou
buscar uma proposta que tome aplicável, através
da Constituição, aquilo que o nobre Constituinte
SamirAchôa se refere. Mas, S. Ex"deve lembrar-se
de que, contra isso, durante muito tempo nin
guém investiu. E a anomalia que ele explicitou,
dos sindicatos que não querem afiliados, existe
emfunção do atrelamento do sindicato ao Estado,
existe: em função da ilegitimidade de diretorias
de sindicatos, que se sustentam através da contri
buição síndical. Lutamos contra esses institutos
há muitos anos, mas não interessa à elite brasi
leira, aos empresári~s brasileiros - pelo menos
não interessou até agora - mudar essa legisla
ção. Haja vista a votação que se faria, nç Senado,
da Convenção rr 87, da OIT, que previa ampla
liberdade de mganização. Infelizmente, conside
rável parcela elesindicatos associou-se ao empre
sariado nacional e impediu que essa convenção
internacional fosse ratificada, por fim, pelo Sena
do. São sindic:atos ilegítimos. O dia em que essa
anomalia deixar de existir, não haverá restrição
da parte de um sindicato sequer à sindicalização.

Posso, inclusive, citar um exemplo ao nobre
Constituinte Samir Achôa, que foi resguardado
pela Delegacia Regional do Trabalho de Minas
Gerais, não pelo atual Delegado, faça-se a ressal
va, mas pelo antigo, que lá ficou durante 26 anos.

A categoria dos companheiros da construção
civil tem uma minoria filiada ao seu sindicato 
de cerca de trezentos mil trabalhadores, apenas
quatro mil o são. Mas isso seria completamente
sanado com a ratificação da Convenção n° 87.

O arbítrio patronal é outra coisa. Que não se
deixe para a legislação ordinária restringir ou eli
minar o direito constitucional. V. Ex" pode ver,
na Constituição vigente, como isso é freqüente.

Quanto à questão da greve, concitaria o meu
colega Constituinte Samir Achôa a estudá-Ia pro
fundamente. Vou citar um exemplo, não muito
recente. Em 1979, nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte eclodiu a greve que durou 110 dias,
dos trabalhadores das minas de carvão, setor es
sencial à segurança nacional- estou traduzindo,
aqui, as palavras do Presidente Jimmy Carter. Es
sa greve entrou pelo inverno, quando o carvão,
que além de manter as empresas siderúrgicas,
tinha de manter também todo o sistema de aque
cimento utilizado nos Estados Unidos. No octogé
simo dia da greve, invocando um dispositivo legal
que só pode ser aplicado por determinação da
Suprema Corte dos Estados Unidos, ele queria
aplicar a lei, não para tomar a greve ilegal, como
se faz neste País, mas para suspendê-Ia durante
oitenta dias, como prevê a legislação, para que
as partes pudessem negociar. Em não havendo
acordo nesses oitenta dias, novamente seria resta
belecido o movimento grevista. Ele solicitou à
Suprema Corte, mas esta não concordou. Che
gou-se a um acordo...

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÓA - Per
mite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Se
o aparte de V.Ex" for de meio minuto...

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA-Acho
que deveria haver a definição do que é serviço
essencial. Não considero a categoria dos funcio
nários públicos, por exemplo, na sua totalidade,
serviço essencial, nem a dos mineiros. Mas é ne
cessário que a lei defina isso. O pronto-socorro,
porém, é essencial; a energia elétrica, também.
Então, temos de definir. Quem estiver trabalhando
nessas áreas não poderá entrar em greve, procu
rará a Justiça para reivindicar os seus direitos.
E a população, na minha opinião, pensa como
eu.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Só
sabe definir esta questão quem vem a sentir o
problema. O direito de greve é um direito írrestrín
gível, inalienável, seja em que categoria for.A cate
goria diretamente ligada ao interesse da comu
nidade tem de pensar numa maneira de não pre
judicá-Ia. Mas se V. Ex" limita o direito... Isso é
uma prerrogativa e uma responsabilidade da pré
pria categoria, não da elite brasileira.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA - V.
Ex" sabe que oitenta mil vacinas antipólio foram
destruídas na última greve do setor hospitalar em
São Paulo, pelos grevistas, prejudicando as crian
ças?

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO - Per
mita V.Ex"que eu siga falando, sem querer impor
seu ponto de vista, que não é muito democrático.

O direito de greve abole a escravidão, Consti
tuinte Samir Achôa. Se não for um direito indivi
dual, V. EX' consolida a escravidão por outros
instrumentos.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA - Por
que não posso ficar pelado, se eu quero ficar?

O SR. CONsmUINTE JOÃO PAULO- Esta
é uma vontade que V. Ex" pode exercitar onde
quiser...

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - A
lei tem de estabelecer.

O SR. CONSmUlNTEJOÃO PAULO- ...den
tro dos critérios de normalidade de uma socíe
dade,

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Nobre
Constituinte João Paulo, a liberalidade desta Presi
dência chegou ao final. V. Ex" dispõe de apenas
dois minutos.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO PAULO- Vou
concluir. Quero contraditar o Constituinte Samir
Achôa.

Se não houver o direito de greve, e existindo
a obrigatoriedade do trabalho, evidentemente viJ'á
a punição. O que é isto? É escravidão disfarçada.
V.Ex" está defendendo isso: Estive nos Estados
Unidos, a convite dos sindicatos de lá, em 1976...
E cito os Estados Unidos, que são o maior país
capitalista existente na Terra e que não podem
ser acoimados de excessiva liberalidade. O sindi
cato, inclusive, é uma instituição de país capita
lista, já que nos paises dito socialistas tais ativida
des não podem ser exercidas livremente.

O SR. CONsmUlNTE SAMIR ACHÓA - Lá,
as decisões de uma greve são tomadas por maio
ria; no Brasil, por 1% da categoria.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO- Acho
que uma categoria não faz greve com minoria.
Em 1976, a convite dos sindicatos norte-ame
ricanos, estive, durante quarenta dias, nos Estados
Unidos e lá assisti a uma greve dos médicos 
que V. Ex-diz que não pode ser admitida.

O SR. CONsmUlNTE SAMIR AcHóA - Por
que existem outros hospitais cobrindo.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO PAULO- Não,
Excelência. Vou citar um caso a que assisti: passa
va uma senhora, no hotel em que eu fiquei, com
uma criança. A criança foi mexer numa máquina
de gelo e amputou um dedo. O policial, com
toda a sua qualificação, atendeu à criança, que
foi levada ao hospital durante a greve e socorrida,
como é feito aqui no Brasil.

O SR. CONsmUlNTE SAMIR ACHÓA- En
tão não há greve.

O SR. CONSm{]JNTE JOÃO PAULO - Tal
como é feito aqui no Brasil esse atendimento.
Só a grande imprensa distorce o fato, e aqueles
que querem inviabilizar o direito de greve avan
çam contra ele. Mas, a criança estava lá, no hotel,
por conta dequem deveria estar- não por conta
dela - completamente curada, aguardando so
mente o encerramento da greve para receber alta
e seguir seu caminho. Isto, nos Estados Unidos.

Agora, se querem fazer alguma regulamenta
ção, alguma restrição, que façam claramente, que
não se deixe para a legislação ordinária, para ser
votada às escondidas, como acontece muitas ve
zes no Congresso Nacional. A Constituição não
pode remeter essa questão para a legislação ordi
nária.
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o SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - É
evidente que pode.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- Este
é o meu entendimento, Sr. Presidente. Não se
pode embuçar a escravidão no nosso País. Quem
quiser limitar ou restringir a greve, em qualquer
categoria, quer que essa categoria, fique submissa
às intenções dos poderosos desta terra. O traba
lhador não é irresponsável, Constituinte Samir
Achôa; ele sabe exercitar o seu direito. V.Ex-não
queira qualificar o trabalhador de irresponsável,
querendo restringir os seus direitos.

Era só isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Per
mite V. Ex-, Sr. Presidente? O Constituinte João
Paulo pôs palavras em minha boca.

Estou dizendo que sou favorável à greve, mas
não posso aceitar que essa liberalidade total atinja
os foros da irracionalidade.

Entendo que a greve é um direito legítimo, mas
extremo.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO - Tra
balhador não é irracional, Constituinte Samir
Achôa.

O SR. CONSTITUINTESAMIR A"HÔA - Exis
tem trabalhadores e trabalhadores; existem Depu
tados e Deputados.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- Exis
tem trabalhadores e exploradores, trabalhadores
e dominadores.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Esta Pre
sidência não permitirá debates paralelos.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- V.Ex',
Constituinte Samir Achôa, se responsabiliza pela
sua parte; nós nos responsabilizamos pela nossa.

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Exis
tem trabalhadores, na grande maioria responsá
veis, e existem os irresponsáveis.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- V.Ex
não queria punir o irresponsável punindo a maio
ria, punindo todos.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Esta Pre
sidência não permitirá o debate paralelo, e o apar
te só será concedido com permissão do orador.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Paulo Bisol, Relator da matéria.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, há muitos séculos, na
região da Gália, existia uma civilização que era
a mais avançada da época. Uma das denomi
nações dessa civilização era Lei Lanquedoc, Co
mo sói acontecer, as pessoas, as coletividades,
as comunidades avançadas enfrentam o status
quo, pensam de novo, discutem e avançam. Em
conseqüência do avanço inteligente de uma cida
de do Languedoc, o Papa a declarou em estado
de heresia e contra ela enviou seus soldados, em
uma cruzada. A aludida cidade foi tomada porque
era muito civilizadae pacifica e não cuidava muito
de armamentos. O comandante da cruzada pas
sou a punir os heréticos. Mas, ao fazer o levanta
mento individual dos heréticos, ele encontrou
uma dificuldade insuperável. É que ser ou não
ser herético é do foro íntimo de cada um, não
tem visibilidade e não tem diagnóstico. Como dis
tinguir entre um herético e um não herético? Ime
diatamente - este é um fato histórico, e precisa-

mos aprender com a História - o comandante
da cruzada enviou ao Papa um mensageiro, para
indagar qual era a solução, o que fazer. O Papa
respondeu: "Mate-os todos; Deus saberá distin
gui-los".

Estou citando esse fato porque impressionado
com a paixão dos posicionamentos. A paixão,
seja ela ideológica, religiosa ou moral, faz, por
paralogismo, com que as pessoas se sintam, sem
perceber, donos da verdade e capazes de proce
der como o Papa: "Mate-os todos, Deus saberá
distingui-los". Isso aconteceu há séculos.

Há alguns anos, no fim da última guerra, os
americanos enjaularam um velho "gorila", que
durante a guerra defendera, na Itália, através de
escritos e de debates, o fascismo de Mussolini
e o nazismo de Hitler.Esse "gorila", velho e enjau
lado, se chamava Ezra Pound, possivelmente o
maior poeta americano. E, na jaula, esse homem
extraordinário - porque não vai deixar de ser
extraordinário pelo fato de não pensar como eu
- escreveu um verso que todos deveríamos gra
var na consciência moral. O verso diz: "Cheguei
tarde demais à máxima incerteza".

Meus amigos Constituintes, pelo amor de Deus,
não cheguem tarde demais à máxima incerteza!
Ainteligência humana não foifeita para consolidar
e inscrever certezas; foi feita para levantar dúvidas.
O que mais precisamos é de duvidar das nossas
verdades. Isso, sim, nos levaria a uma verdadeira
humildade cristã.

Discutimos hoje, aqui, a censura, o aborto, a
greve. Todos os três temas, pela boca popular,
são qualificados de polêmicos, o que significa
que são temas sobre os quais militam as dúvidas
e inexistem as certezas. Então, vamos discutir as
questões humildemente.

Sobre a censura, vamos verificar o que ela real
mente significa e porque ela nos toca passional
mente. Porque não seremos dignos de ser Consti
tuintes se a paixão nos enredar no processo de
elaboração das normas da Carta Magna. Alguém
que falou em censura tem conhecimento de que
a minha Nova República, durante a Constituinte,
já cassou três programas de emissoras? E isso
feriu passionalmente? Ah! A censura política e,
a contrario sensu, a liberdade de expressão têm
menos importância do que o meu sentimento
de que eu sou um modelo de moral sexual? Mas,
onde o sexo faz mal a outro que não a quem
o pratica? Onde o sexo é um problema social?

Estamos discutindo isso e admitindo a censura,
na frente de um povo decente, na frente de 140
milhões de pessoas, dentre as quais quarenta mi
lhões em estado de pobreza absoluta. E isto signi
fica que eles não alcançaram a condição ética!
Oh, julgador! Oh, Legislador inteligente! Se um
ser humano não alcançou a condição ética é por
que ele não tem condição de assimilar a regra
ética. Como quereis impor a essa cabeça uma
regra de baixa moral? Quarenta milhões de brasi
leiros estão em estado de pobreza absoluta! Ético
é construirmos uma sociedade que não permita
a existência da pobreza absoluta.

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Esta
mos de acordo. Mas, por isso, não vamos admitir
pornografia na televisão.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Qua
renta milhões de brasileiros não atingem a condi
ção ética. Porque a condição ética só é alcançada
a partir de certos pressupostos de saúde, de ali-

rnentação, de educação, de desenvolvimento, de
acesso aos valores, de discussão, de desfrute da
linguagem e assim por diante.

A terça parte, depois desses quarenta milhões,
a terça parte - repito - dos brasileiros perce
bem, hoje, de um a dois salários mínimos. Está
no que chamamos, muito ambiguamente, de po
breza relativa. Não têm condições de alcançar
os valores fundamentais da existência, eis que
sequer condições de alcançar uma rala alimen
tação.

Então, são de setenta a oitenta milhões de brasi
leiros, de um total de 140 milhões, que estão
precisando de condições para ser livres, isto é,
para ser éticos, isto é, para poder escolher, para
poder definir. Será que não dá para pensarmos
assim? Realmente, assino e sublinho os registros
feitos no sentido de que há liberalidade excessiva,
no que conceme aos veículos de comunicação
de massa, predominantemente à televisão.

Registraria mais: o problema ético mais grave,
em matéria de comunicação social, não está na
programação, mas na publicidade.

Vamos aprofundar a questão. Hoje, existem mi
lhares de estudos que partem da seguinte indaga
ção: qual é a ética da sociedade moderna dos
Estados Unidos? A resposta da maioria deles é
no sentido de que a ética da sociedade dos Esta
dos Unidos é a ética da publicidade. Apublicidade
é um código ético dinâmico, dos mais efetivos,
porque insere - é como se aplicássemos uma
injeção - arquétipos na consciência: arquétipo
de pensar, arquétipo de gostar, arquétipo de se
comportar e assim por diante.

Acredito que devemos estabelecer as priorida
des na elaboração de uma Constituição. A socie
dade brasileira, tal como está, não tem de ser
preservada, porque é socialmente desorganizada.
A família brasileira é uma família desgraçada 
exceto as nossas, que são priviIegiadas. Funda
mentalmente, temos de ser éticos, mas tão pro
fundamente éticos que vamos, primeiro, criar as
condições para que os outros sejam éticos; de
pois, vamos exigir que eles sejam éticos. Há uma
ordem de exigibilidade e toda exigência moral
tem de ter uma justificação na possibilidade mate
rialde ser atendida. Não se pode pedir uma presta
ção impossível, porque não é jurídico e não é
ético.

Entendo que a censura é uma questão a ser
discutida. Mas que o seja profundamente, sem
paixões. Os estudos que tenho feito levam-me
a entender que a censura produz resultados con
trários aos que pretenderia como tese. E o maior
exemplo, em matéria de moral sexual-que pou
co me interessa - é a Suécia, que, enquanto
proibiu as publicações pornográficas, foi, sexual
mente, a mais pornográfica das populações do
mundo; depois que as autorizou, tomou-se a po
pulação que menos consome literatura pomo
gráfica.

Existem problemas sobre os quais se tem de
pensar com humildade. Gostaria de tecer consi
derações, ainda em caráter sugestivo, sobre o as
sunto da greve, mas não quero ser extenso. Ape
nas quero registrar que o princípio da liberdade
de greve, sendo um princípio de liberdade, é o
melhor. O princípio da liberdade é sempre o me
Ihor.·Mas isso não significa que não devam ser
considerados o bem e o mal que uma greve de
categoria que exerce serviço essencial possa cau
sar à sociedade.
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É dífícíl resolver isso. Por quê, então, discutir

aos gritos?

(I SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- É
entusiasmo; não são gritos.

O SR. REIlATOR (José Paulo Bisol) - Vamos
discutir com humildade.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me um aparte, Sr. Relator.

Cada qual expende seu ponto de vista e, no
instante em que o faz,tem emoção. Isso não pode
ser, de forma alguma, objeto de censura. V. Ex",
que quer liberar a censura, está promovendo a
censura, agora, com o seu pronunciamento.

O SR. RElAToR (José Paulo Bisol) - Não
concluí. Vou fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pode falar à vontade, porque todos, aqui, so
mos constituintes como V.Ex" e, na verdade, cada
qual profere o verbo que Deus dá de presente
aos homens da maneira que sabe fazer, expen
dendo seu ponto de vista segundo sua consciên
cia. E não há relator algum que possa vir aqui
dar lições aos constituintes.

O SR. REllATOR (José Paulo Bisol) - Queria
acrescentar, com humildade...

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Não, V. EI(" não é nada humilde. É até presun
ÇOSC).

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Solicite
V. E;I(" o aparte e espere que o orador lho conceda.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Queria
acrescentar, com humildade, apenas isto: somos,
individualmente, livrespara sustentar nossos pon
tos de vista, mas precisamos discutir essa questão
com mais calma. Talvez eu próprio não tenha
sido tão calmo quanto deveria ter sido na minha
exposição. Gostaria, por exemplo, de mencionar
um fato discutido aqui hoje. Não no sentido agres
sivo" mas no sentido da discutibilidade, no sentido
de colocar em questão um modo de propor.

Foi dito por um companheiro que existem
constituintes que defendem a legalização do abor
to. Gostaria dleconhecê-los. Não tiveainda a opor
tunidade de conhecer um só constituinte que de
fenda a legalização do aborto.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERRElRA
Apresento dez a V.Ex"

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- No Bra
sil, por um Código Penal de recente elaboração,
o aborto está punido. Quer dizer, se a legislação
já pune o aborto, a situação está sólida. Se a
Constituinte não disser nada sobre isso, o Código
Penal permanece. Pode haver uma revogação do
Código Penal, nessa parte, no Congresso. O que
quero dizer é que não conheço quem defenda
a le~Jalização do aborto. O problema relaciona-se
apenas à criminalização ou não do aborto.

Quero dar, aqui, um testemunho pessoal, por
que fui juiz durante trinta anos. Em toda a minha
carneiranunca tive,como réu de aborto, uma pes
soa de condições sociais razoáveis. Todas as rés
de aborto que tive eram empregadas domésticas
ou marginais.. Uma regra punitiva - e isso é da
Teoría Geral do Direito - só pode ser adotada
pelo legislador na medida em que seja aplicável
a todos os casos. Se adoto uma regra que proíbe
determinada coisa, punindo a sua prática, mas

só determinada classe é atingida pela regra, estou
criando mais injustiça com a pretensão de justiça
que estou tendo. Nesse sentido, convidaria os Srs.
Constituintes a um aprofundamento ou - quem
sabe? - a uma revisão desses assuntos, e a uma
preferência para o aspecto construtivo da Consti
tuição, que para mim está vinculado aos preceitos
que vierem a forçar uma transformação da socie
dade brasileira, para erradicar a pobreza.

Quero dizer ao Deputado Farabulíní Júnior que
talvez eu tenha parecido presunçoso, mas que,
sinceramente, não o SCJU. É possível que tenha
sido um pouco acalorado na minha forma de
expor. Mas vamos ter de nos compreender uns
aos outros.

Quero dizer, também, que não estou agravado
ou ofendido com seu aparte. Acho que isSCJ faz
parte da nossa luta. Há um problema fundamental
entre nós: precisamos conviver, inclusive com as
nossas divergências, e sustentar, cada um, o seu
ponto de vistae permitir uns aos outros a intenção
de revisar os conceitos. Mas, sobretudo, há um
detalhe: a Constituição que pretendemos fazer é
uma Constituição de transformação da sociedade
brasileira; é um instrumento da sociedade brasi
leira. Temos de dar relevância aos aspectos que
correspondam a esse objetivo de transformação.

Vou dar-lhe o aparte, nobre Constituinte, e en
cerrar.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Muito obrigado, nobre Constituinte. V. Ex" e
eu nos conhecemos em .pleno debate, na televi
são. Na oportunidade, teci encômios a V. Ex", os
quais foram ouvidos por milhões de brasileiros.
Desejo dizer-lhe que pretendo confirmar tudo o
que disse naquela oportunidade. E o faço tendo
em vista também a digressão a que V. Ex"chegou,
percorrendo uma esteira que, embora não tenha
sido muito longa, chegou àquilo que nós todos
queremos aqui: o debate amplo, acalorado ou
não, segundo a vocação de cada um - ideoló
gica, política, moral - encarando civicamente os
problemas.

A grande realidade é que cada qual terá direito,
afinal, ao voto, e na discussão se estabelecerá
a esteira para o melhor caminho a tomar. É ai
que a população brasileira encontrará subsídios
para aplaudir ou negar a vitaIidade desta Consti
tuinte e da nova Constituição. Entretanto, temos
confiança no trabalho de V. Ex" como Relator,
pois sabemos que se trata de um homem da
mais alta e ilibada idoneidade moral e ética. Com
seus bons propósitos, haverá V.Ex"de examinar,
como desejar, com emoção ou sem ela, as pro
postas que lhe forem encaminhadas, estabele
cendo no ratio legis o seu caminho, porque,
na verdade, é assim que deve sair a Constituição
brasileira. Muito obriqado,

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Para
encerrar, Sr. Presidente, quero acrescentar que
as palavras do Deputado Farabulini Júnior subli
nham um aspecto muito digno do nosso Regi
mento Interno. Nenhum povo elaborou uma
Constituição como estamos elaborando. Vou só
lembrar, para encerrar; que percorremos quatro
instâncias. Discutimos nas Subcomissões, e as
matérias vencidas poderão ser reativadas na Co
missão temática. Se houve um pequeno equivoco
- e acho que houve - no sentido de o Substi
tutivo do Relator da Comissão não ser discutido
e emendado, tal equivoco será sanado pela pró-

pria estrutura do processo, porque toda a temática
ali posta vai ser discutida a nível de Comissão
de Sistematização. Ultrapassada essa terceira ins
tância, temos uma quarta instância de debates,
que é o Plenário. Então, ninguém vai conseguir
impor seus pontos de vista sem ter força de per
suasão e alguma razão.

Mas acho que estamos de parabéns. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad)-Concedo
a palavra ao Deputado Constituinte João de Deus
Antunes.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Nobre Relator, queremos deixar claro,
aqui, que são etapas que estamos tentando ven
cer, uma a uma, para chegarmos ao final dese
jado. Disse V.Ex" que o pensar de cada um difere
do outro. O pensar é uma coisa, mas o agir depra
vadamente, como temos visto, é bem diferente.
Pensar é uma coisa. Pensar e agir é diferente.

Falou V. Ex" que a mteligência foi feita para
levantar dúvidas. Nós concordamos. Mas a moral
foi feita para a formação da dignidade do ser
humano.

Falou V. Ex" a respeito da censura. Quando
é que ela nos toca? A censura nos toca quando
toca em nossos filhos, quando eles se sentam
diante de uma televisão para assistir a determi
nado programa - como falou o Constituinte Sa
mir Achôa - e são pervertidos no melhor da
formação da sua dignidade; quando nos esforça
mos, dando àquela pequena árvore, que começa
a crescer, um ensinamento cristão de dignidade,
moral e bons princípios e ela se desvirtua por
causa daqueles programas obscenos, imorais, de
pravados, desavergonhados, transmitidos nos
dias de hoje e aos quais agora querem abrir a
porta totalmente. Quando eles nos tocam e em
nossa família, sentimos, e contra eles vamos ba
ter-nos.

Onde é que o sexo causa problema moral?
- perguntou V.Ex"O sexo causa problema moral
quando encontramos homens desavergonhados,
que perderam seus sentimentos e que se inflama
ram na sua sensualidade, e andam até tentando,
em algumas partes do mundo - quem sabe se
no Brasil, amanhã, teremos isso? - o casamento
entre homossexuais, homem com homem, mu
lher com mulher. É nesta parte que o assunto
nos toca.

Falou-nos V. Ex" a respeito da pobreza: .....temos
de nos preocupar um pouco mais com a pobreza
e a miséria do povo". Existe uma Comissão espe
cífica que vai tratar disso. Temos a oportunidade,
também, de lá agir, apresentando emendas e des
taques. E faremos isso! Estamos muito preocu
pados com a miséria e a pobreza do povo. Quero
dizer-lhe, nobre Relator, que não vim aqui para
agradar uma minoria, não vim aqui para passar
a mão na cabeça de dois ou três que vêm do
Triângulo não-sei-do-quê, do Rio de Janeiro, inte
grantes desses movimentos diabólicos e perver
tidos, tentar impingir no seio desta Constituinte
a desmoralização da celula mater. Não estamos
interessados na apologia dos desavergonhados,
com seus trejeitos e requebrados. As prioridades
somos nós que vamos dizer quais são. A moral,
os bons costumes, a censura são prioridades. Por
que uma nação depende da moral de seus filhos.
Sodoma e Gornorra chegaram à podridão diante
do nariz de Deus. Este não resistiu e mandou
o anjo descer à Terra para destruí-Ias.
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Não estamos criando nossos filhos para vê-los
desavergonhados. Teremos vergonha, até, de ver
seus trejeitos e requebrados - quem sabe? 
no futuro; até lutaremos contra isso, se for possí
vel. Não estamos aqui para copiar programas e
costumes da Suécia; não estamos aqui para co
piar uma Constituinte nem abrir desavergonha
damente para aquilo que se faz lá. Estamos aqui
para inovar, para fazer com que este Brasil seja
uma nova sociedade.

Meu prezado e nobre Constituinte, se abrirmos
a oportunidade que essa minoria está pedindo
- não sei se V.Ex' a representa - tenho certeza
de que essa minoria não será vencedora. Agrande
maioria da população é constitufda por famílias
que ainda têm moral, que lutam dia a dia por
homens que foram criados à luz da palavra de
Deus e que têm o compromisso de fazer com
que esta Nação seja abençoada por Ele.

Na Bíblia Sagrada há um versículo que diz:
"Se esse povo que chama pelo Meu nome se

humilhar, orar, buscar Minha face e se arrepender
dos seus maus caminhos, então Eu virei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra."

Hoje a Terra está apodrecida. A Aids, o câncer
são pragas que têm descido do céu por causa
da imoralidade, da sem-vergonhice de certos ele
mentos, que conseguiram colocar no seio da nos
sa sociedade coisas que até então não tínhamos.
Mas hoje, graças a Deus, há no Congresso ho
mens que têm compromisso com a ceJula mater
da sociedade, que é a farnílía. E os meus filhos
não estão sendo criados para serem lançados
no inferno; meus filhos não estão sendo criados
para serem lançados no calabouço e no ostra
cismo. Eles estão sendo criados para que amanhã
ou depois se levantem e olhem para esta Consti
tuição, que será a mesma utilizada por eles 
tenho absoluta certeza. Não será uma Constitui
ção para quatro, cinco ou seis anos, mas uma
Constituição que persistirá pelos séculos dos sé
culos. Terão eles a honra de dizer que o pai deles
um dia se levantou no Parlamento brasileiro para
defender a moral e os bons princípios, ainda que
alguns quisessem desestabilizar aquilo que de
melhor nós tínhamos. Muito obríqado,

o SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, entendi perfeitamente o apelo do
nobre Relator, para que discutíssemos aqui res
peitando nossas eventuais divergências, a fírn de
que encontrássemos um caminho mais adequa
do para a construção de uma carta jurídica justa.
Entendi até a sua veemência, pela qual se descul
pou S. Ex', em lembrar que temos, diante de nós,
algumas prioridades.

S. Ex' também não menosprezou a moral. En
tendi que esta também é uma das suas preocu
pações, quando diz, com muita propriedade, algo
que passou desapercebido aqui: "Como pode a
pessoa ser moral e ética se está faminta, desas
sistida?"

E, como se falou em censura, eu diria que,
se a censura resolvesse os problemas morais, vá
rios países já teriam resolvido seus problemas
através dela. O exemplo do Relator é que, quando
havia censura em um país considerado dos mais
adiantados do mundo, lá proliferavam a licencio
sidade, a pornografia, aquelas coisas que todos
combatemos O exemplo é muito claro. Não de-

fende S. Ex' a pornografia; procura, isto sim, esta
belecer certas prioridades.

Sou um homem que tenho profundas convic
ções evangélicas, cristãs. Acredito - já que esta
mos evocando bíblicas - que a única vez em
que o Senador da História se indignou foi no Gran
de Julgamento. E invoco essa cena para saber
qual e a prioridade que o Senhor da História deter
minou para nós. Ele colocoi à esquerda aqueles
por Ele condenados, e os salvos à direita. Mas
que "salvos" são esses, Sr. Presidente? Ele disse:
"Vocês estão salvos porque uma vez Eu estava
com fome e vocês me deram de comer; uma
vez Eu estava com sede e vocês Me deram de
beber; porque Eu era prisioneiro e vocês Me foram
visitar; Eu era forasteiro e vocês Me ampararam...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - V. Ex' me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - V.Ex' está fazendo uma confusão bíbli
ca. São passagens distintas e diferentes uma das
outras, com todo o respeito.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Para seu governo, não sou pastor como V. Ex',
mas essa passagem é descrita em Mateus, 25,
Capítulo 53. Se alguém tem em mãos uma Bíblia,
por favor, traga-me que vou ler literalmente. (Pau
sa.) Há aqui um irmão que tem uma Bíblia. Por
favor, traga-a até aqui e abra-a em Mateus, 25.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA- Mas
a Bíblia tem várias interpretações.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
aos nobres Constituintes que solicitem o aparte
ap orador.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Não sou, como V. Ex', entendido em Direito, em
Teologia, em FilosofIa;sou um simples advogado.
Não estou interpretando.

(Intervenção fora do microfone. Ineudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Solicito
aos Srs. Constituintes que, antes de apartear, solí
citem o aparte ao orador.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Ele não se indignou.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Um momento, V.Ex' fala com muita autoridade
e presunção. E temos aqui três pastores evan
gélicos.

Estou citando Mateus, capítulo 25.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Constituinte Lysâneas Maciel, permite-me V.
Ex' um aparte?

r ,
O SR. CONSTITUINTELYSANEAS MACIEL

Em seguida eu lhe darei o aparte, mas permita-me
terminar.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Aguardarei V.Ex' Ouvi-lo é um prazer.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Ele se indignou no Templo, quando
os vendilhões estavam fazendo da Casa de Deus ...
Lá Ele se indignou. É bem diferente

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
E ele se sentava com as prostitutas. Jesus nunca

se envergonhou disso, nunca teve essa atitude
pseudo-moralista, não

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Tudo errado.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o título é "A Ce
na do Grande Julgamento" É a primeira vez que
Deus julga:

"Quando Vier o Filho do Homem na sua
majestadade e todos anjos com ele, então
se assentará no seu trono de glória. E todas
as nações serão reunidas em sua presença,
e Ele separará uns dos outros, como o pastor
separa dos cabritos as ovelhas. E porá as
ovelhas à sua direita e os cabritos à sua es
querda. Então dirá o Rei aos que estiverem
à sua direita: "Vinde, benditos de Meu Pai.
Entrai na posse do Reino que vos está prepa
rado desde a fundação do mundo. Porque
tive fome e Me destes de comer; tive sede
e Me destes de beber; era forasteiro e Me
hospedastes; estava nu e Me vestistes; enfer
mo, Mevisitastes; preso, Me fostes ver..." "En
tão perguntarão os justos: Senhor, quando
foi que Te vimos com fome e Te demos
de beber, ou com sede e Te demos de beber?
E quanto Te vimos forasteiro e Te hospeda
mos, ou nu e Te vestimos? E quanto Te vi
mos enfermo ou preso e Te fomos visitar?
O Rei, respondendo, lhes dirá: "Em verdade,
vos afirmo que sempre que fizestes a um
desses pequeninos a Mim o fízestes." "Então,
o Rei dirá também aos que estiveram à sua
esquerda: "Apartai-vos de Mim, malditos, pa
ra o fogo eterno, preparado para o diabo
e seus anjos, porque tive fome e não Me
destes de comer; tive sede e não Me destes
de beber; sendo forasteiro, não Me hospe
dastes; estando nu, não Me vestistes; achan
do-Me enfermo e preso, não Me fostes visi
tar". "Ele lhe perguntou: "Senhor, quando
foi que Te vimos com fome e com sede,
forasteiro?" Então, o Senhor lhes responde:
"Em verdade, eu vos digo: sempre que o
deixastes de fazer a um desses mais peque
ninos, a Mim o deixastes de fazer:"

Estou lendo, Sr. Presidente, literalmente o versí
culo para mostrar que muitas vezes flcarnos de
masiadamente preocupados em condenar, em
julgar. O Senhor da História tinha um outro tipo
de preocupação. Ele tinha o intuito de amparar.
Ele tinha o intuito de salvar, de vestir, de dar de
comer, de visitar os prisioneiros. Ele andava na
companhia dos pobretões. Ele andava na compa
nhia das prostitutas, não tinha nenhuma falsa mo
ralidade.

Só estou citando este fato, Sr. Presidente, para
que não se crie aqui uma dicotomia, um dualismo.
Percebi, perfeitamente, que o nobre relator se
preocupava com prioridades, eis que, às vezes,
até a pretexto de defender a família e a moral,
podemos perder uma visão mais importante. Por
exemplo, quem controla os meio de comunicação
neste País? Não houve uma emenda sequer para
controlar, por exemplo, o homem mais poderoso,
responsável por essa enxurrada de mau gosto,
de pornografia e de licenciosidade. Qual foi a voz,
neste Parlamento, que se levantou contra o Sr.
Roberto Marinho e sua enxurrada de mau gosto?
Istoé que é prioridade...
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- () SR. CONSillrnNTE FARABUUNl JÚNIOR
- Permite-me um aparte, nobre Constituinte?

O SR.CONSTIT(JINTE LYSÂNEAS MACIEL
...não apenas cuidardos efeitos.Temos uma mis
são grandiosa. Quero entender as palavras do
nobre relator. S. Ex" está preocupado em que
tenhamos uma visãomais ampla, não uma visão
estreita,em relação às prioridadesque estão sen
do julgadas diante de n6s. É preciso que tenha
mos uma visão das necessidades de um povo
sofrido e maltratado.

o SR.CONSmUlNTE SAMIR ACHÔA - Per
mite-me um aparte, nobre Deputado?

O SR.CONSTIT(JINTE LYSÂNEAS MACIEL
Ouço V. Ex' e, em seguida...

O SR. CONSTIT(JINTE JOÃO DE DEUSAN
TUNES - Excelência, só complementando...

O SR.PR'ESIDENTE (Mário Assad) - A presi
dência solic:ita que os apartes sejam curtos, por
que o tempo já está terminando.

O SR. CONSTIT(JINTE JOÃO DE DEUSAN
TUNES - V. Ex" falou a respeito da família,
falou a respeito do Senhor, quando disse: "tive
fome e Medeste de comer; tivesede e Medestes
de beber..," Disse V. Ex" que Jesus andou com
as meretrizes, com as prostitutas. Mas o Senhor
tarnbém condena. Ele diz: "Quanto aos covardes,
aos incrédulos,aos abomináveis, aos sodomitas,
aos homossexuais, aos feiticeiros e a todos os
mentirosos, a sua parte será anulada no que arde
corn fogo, enxofre, que é a segunda morte". Na
tradução bíblica "a, segunda morte" quer dizer
o poder do inferno.E para eles que está reservado
isSCI.

O SR.CONSTITUINTE USÂNEAS MAOEL
Eu não tenho medo do inferno. Issonão me preo
cupa. Não porque eu seja puro;ao contrário,con
sidero-meo'maispecaminoso dos mortais.Estou
apenasdizendo que uma coisa é a visão correta
dos. problemas. Esta o Senhor da História tinha.
É el única vez que a Bíblia fala em julgamento.
Chama-se esse trecho "Acena do GrandeJulga
mento".

() SR. CONSTITUINTÊ FARABUUNl JÚNIOR
- Permita-meV. Ex" um aparte?

o SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Pois não, nobre Constituinte FarabuliniJúnior.

() SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Deputado Lysâneas Maciel, V. Ex" apresentou
um trabalho magnífico. Elaborou um trabalho de
gigi!lJlte, liberoua votação para os cabos e solda
dos das Forças Militares do País,acolheu emenda
estabelecendo a anistia ampla, geral e irrestrita.
Ai 1/. Ex" tem o meu aplauso. Mas, enquanto V.
Ex" estabelece, na sua medida, o caminho para
que se amplie a licenciosidade, o seu caminho,
que é sempre correto, amplia, por outro lado,
a profanaçêo dos costumes. V. Ex", que, como
eu, combate: a exacerbação do poder econômico,
quer esteja ele em mãos de nacionaisou multina
cionais,sabe que, no fundo,é o poder econômico
qUE: manobra totalmente os meios de comuni
cação e ilaqueiam a boa-fé da opinião pública,
conduzem donzelasà prostituiçãoe levamos po
bres e famintos brasileiros à exacerbação, pois
vêem o qUI~ é lindo através do vídeo, mas, na

verdade, ficam frustrados, sofrem a fome e a mi
séria.

Mas os Constituintes, como V. Ex" - V. Ex'
eu conheço bem, foipunido e cassado pela Revo
lução e voltoua esta Casa com aquela tenacidade
- sabem que uma coisa não evitaa outra. Defen
deremos até o últimoinstante, até a última gota,
os direitos do proletariado, a sua ascensão aos
bens sociais,aos bens econômicos, aos bens cul
turais. É a ascensão do proletariadoque deseja
mos. Mas não queremos vê-lomaculado por es
ses mecanismos que invadem milhõese milhões
de lares, i1aqueando as pessoas, levandoaté seus
laresa desídiae a frustração, todos os dias,através
do vídeo. Sei que V. Ex" nunca defenderá este
caminho para á História brasileira.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
E V. Ex" está certo.Nãoo defenderei. Masdefendo,
por exemplo, o div6rcio. Não é que eu seja a
favorda separação dos casais. Eu defendo...

O SR. CONSTITrnNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Também defendo. Isso não é profano.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não, um momentinho. Ao contrário, é bíblico.
Há dois casos previstos na Bíblia. Mas, veja V.
Ex", sou a favor da manutenção do casamento,
mas há casos em que se tem de admitiro divórcio.
Da mesma forma, estou dizendo...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- S6 um aparte. Masa cópula camal, em plena
televisão, às dez e meia da noite, não sei como
alguém, nesta Casa, poderá admitir.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não, é claro. Mas ninguém está defendendo isso
aqui, e não creio que o nobre Relator o tenha
defendido. Não vejo por que a indignação de al
guns. S. Ex" não defendeu isso! O que S. Ex"
disse - e ele não precisa de defesa, jurista expe
rienteque é - foique devemos estabelecer priori
dades neste País, a fim de não escorregarmos
e fazermos uma Constituição falsamente mora
lista, perdendo de vistaalgumas prioridadesmais
urgentes para o povo brasileiro. Arigor, acho que
esta é uma preocupação legitima. Esquecemo
nos de que o nobre relatorpropôs que houvesse
o diálogo. Ele mesmo disse que taNez se tenha
exaltado. E às vezes nos exaltamos mesmo!

Passamos 22 anos debaixodo chicote da cen
sura. Masnão podemos falarem censura à televi
são, se não pudermos falarnos homens que ma
nipulam a informação, que são seus donos. Ai
é que está o problemaprincipal. Se falarmos ape
nas no Silvio Santos e não falarmos no Roberto
Marinho, estaremos sendo ingênuos, tolos, quan
do temos de agircom aquela sabedoriaque Deus
nos deu, assumindo uma posição mais justa...

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - A
Deputada Raquel Cândido, ao que me parece,
apresentou...

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
E não foiaprovado.

(Intervenção fora do microfone. Inaudfvel)

O SR.CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Pois é, mas estou chamando a atenção para o
fato de que, se queremos atacar o problema dos
meios de comunicação,devemosfazê-lo. Masnão
vamos atacá-lopelas ramas, pelos efeitos; vamos
às suas causas. Podemos ser convidados...

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÓA - Mas
uma coisa não excluia outra, nobre Deputado.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Exclui, porque podemos perder de vistaas priori
dades. A prioridade, no Pais, é a fome.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - QUero
comunicar que o prazo de V. Ex" já está esgotado
há cinco minutos.

O SR.CONSTITUINTE MILTON BARBOSA-
V. Ex" me permite um aparte?

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MAClEL
Pois não.

O SR.CONSTITUINTE MILTON BARBOSA
Concordo plenamente com V. Ex", quando diz
que a prioridade neste País deve ser a ascensão
do proletariado, deve ser a solução do problema
da fome do nosso povo.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não me referiao proletariado, mas sim à fome.

O SR.CONSTITUINTE MILTON BARBOSA
Concordo que devemos preocupar-nos com a
moral deste Pais, porque a grande crise econô
mica e social que este País atravessa é conse
qüência da sua crise espiritual. O povo que está
aijogado em tamanha misériaespiritual, um povo
que perdeu a sua moral e a sua dignidadejamais
poderá recuperar-se socialmente.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente,acho que o debate será construtivo,
mas tenho a impressão de que estamos numa
missão de tal magnitude que, se quisermos fazer,
ao invésde uma Constituição, um c6digode ética,
perder-nos-emos pelo caminho.

Invocama questáo da crença. O que salva, o
que transforma, não é um dispositivo da Consti
tuição, é um poder mais alto. Masnão podemos
ser conclamados a fazer, aqui, dispositivos em
defesa da moral, em defesa da fé, porque essa
defesa,Sr.Presidente,em certa época, se transfor
mou na Inquisição. Todos se recordam de que
a Inquisição foi a defesa da religião, a'defesa da
fé.

Então recolho-me, Sr. Presidente,Srs: Consti
tuintes. Essa defesa da moral, como n6s aenten
demos, poderá fazercom que per amos de vista
as prioridades, poderá fazer com ue nos feche
mos num círculomuito estreito.E, ntão, faremos
um código de ética, esquecendo- os da miséria
e das dificuldades de um povo s frido e maltra
tado. Precisamos,sim,de regras ais,Sr. Presi
dente.Estou de plenoacordo com sso.Maspreci
samos, também, de uma compI entação. Se
não, faremos aqui uma daquelas nitas consti
tuições- "todos são iguaisperan a lei","todos
terão direito a um salário digno' , "todo poder
emana do povo" etc. - quando, verdade, isso
nunca aconteceu neste País.Muit obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FARAB UNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário
a palavra, pelaordem, o Sr.Consti
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- Eu devia ter feito uma comunícação a V. Ex"
no iniciodos trabalhos,mas, infelizmente, eu me
omiti,e agora não posso deixarde fazê-Ia. É que
sou suplente desta ComissãoTemáticae da Sub-
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comissão dos Direitos e Garantias Individuais. A
titular é a Constituinte Dirce Tutu Quadros, que
aqui teria prestado, acredito, a sua melhor contri
buição, muito melhor do que a que esta suplência
pode prestar. Entretanto, S. Ex', como já se sabe
- é do domínio público - teve de sair do País,
está ausente para tratamento de saúde. Então,
estou aqui substituindo-a. Desejo que V. Ex" sai
bam que a Constituinte Dirce Tutu Quadros volta
rá a tempo para participar dos trabalhos da Co
missão de Sistematização e do Plenário, ocasião
em que, tenho certeza, prestará grandes serviços
a este País.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, creio que não é nada demais pedir
que o Constituinte Farabulini Júnior transmita à
nobre Constituinte a nossa solidariedade nesta
hora de dificuldades por que está passando.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
tem o apoio integral da Presidência. Solicito que
transmita, em nosso nome, do Sr. Relator e de
toda a Comissão, nossa solidariedade à nobre
Constituinte.

Srs. Constituintes, este foi um dia marcante.
Foi nosso primeiro dia de debate democrático
e - digo-o com grande sinceridade - empol
gante, porque senti, realmente, que esses proble
mas cruciais que afligem a população brasileira,
como a censura, o direito de greve, o aborto e
uma infmidades deles, foram debatidos aqui com
calor, com ardor, com entusiasmo. Isto me deixa
convicto de que será com grande empolgação
que escreveremos, para a História, uma grande
Constituição.

Que Deus nos inspire, para, nesses debates
acalorados, extraordinários, termos paciência,
compreensão uns com os outros, para que possa
mos, realmente, ser dignos. A História é que nos
fará justiça; ela é que nos julgará.

Nada mais havendo a tratar, convoco os Srs.
Constituintes para as próximas reuniões que serão
realizadas amanhã nos seguintes horários: a pri
meira, às nove horas e trinta minutos; a segunda,
às dezessete horas, ambas para discussão dos
anteprojetos das Subcomissões.

Está encerrada a reuniâo.

S(JBCOMISSÃO DOS DIREITOS
E GARAN11AS INDMDOAIS

Ata da 13' Reunião,
Realizada em 4 de maio de 1987

Aos quatro dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dez horas, na Sala
0.2 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuais, sobre a Presidência
da Senhora Constituinte Lúcia Braga, Primeira
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Pre
sentes, ainda, os Senhores Constituintes: Ubiratan
Spinelli, Narciso Mendes, Eliel Rodrigues, Joa
quim Haickel,José Fernandes e Antônio Câmara.
Havendo número regimental a Senhora Presiden
te declarou abertos os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior tendo sido consi
derada aprovada. Ordem do Dia: Recebimento
de sugestões dos Senhores Constituintes: Wilma
Maia e outros, Nelson Seixas, Nelson Carneiro,
Aloysio Chaves, Nelton Friedrich, Chagas Duarte,

Jamil Haddad, DaviAlvesSilva, Francisco Follem
berg, Edme Tavares, Adhemar de Barros Filho,
e Mendes Ribeiro, de números: 719, 774,829,
677, 627, 788, 783, 828, 695, 795, 782, 689,
677, 936, 786, 652, 693, 692, 687, 796 e 726,
respectivamente, sobre os temas: Igualdade de
Direitos, Cadastro Pessoal, Religião, Direito Peni
tenciário, Tortura, Uberdade de Ação, Garantia
das Necessidades Básicas, Direito de Petição, Di
reito de ApreciaçãoJudiciária, Direitoà Vida,Direi
tos Individuais e Uberdade de Pensamento. A se
guir a Senhora Presidente solicitou aos Senhores
Constituintes que relatassem as matérias distri
buídas. 1) Sugestão n° 97. Autor: Mendes Bote
lho. Relator: Eliel Rodrigues. Parecer: favorável:
Não houve discussão. 2) Sugestão n° 187. Auto
res: Francisco Rollemberg e Carlos Virgílio. Rela
tor: Ubiratan Spinelli. Parecer: Favorável: Discus
são: Adiada. 3) Sugestão n° 4. Autor: Davi Alves
Silva. Relator: Eliel Rodrigues. Parecer: Pavorável.
Discussão: Ubiratan Spinelli. 4) Sugestão n'
171. Autor: Geovani Borges. Relator: Narciso
Mendes. Parecer favorável. Discussão: Joaquim
Haickel, Eliel Rodrigues e Lúcia Braga. 5) Suges
tão n° 464. Autor:Jamil Hadad. Relator:Joaquim
Haickel. Parecer: Favorável, com Substitutivo. Dis
cussão: Narciso Mendes. Não havendo mais ma
téria a discutir, a Senhora Presidente comunicou
ao plenário a pauta dos trabalhos das reuniões
de Audiência Pública nos dias cinco e seis de
maio corrente, como segue: Dia 5 de maio, ter
ça-feira, a partir das nova horas e trinta minutos:
1) Doutora Maria Leda de Resende Dantas, do
Ministério da Cultura, com o tema: "Direitos e
Garantias Individuais dos diferentes Grupos Etá
rios - A Questão do Idoso". 2) Professor Hélio
Santos, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros,
com o tema: "Isonomia nos Direitos e Garantias
Individuais". 3) Doutor Arésio Teixeira Peixoto,
Presidente da Associação Nacional dos Censores
Federais, com o tema: "Censura e Diversões PÚ
blicas" 4) Doutor Cyro VidalSoares da Silva, Dire
tor da Associação dos Delegados de policia do
Brasil, com o tema: "A segurança Pública e os
Direitos Individuais" 5) Pastor Estevão Angelo de
Souza, Pastor da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, com o tema: "Liberdade Religiosa". 6) Dou
tor Hebert Praxedes, da Sociedade Beneficente
de Estudos de Filosofia, com o tema: "O Direito
à Vida deve ser respeitado desde a Concepção".
Dia 6 de maio, quarta-feira, a partir das 9 horas
e trinta minutos, com dez minutos para cada expo
sitor, os senhores: Doutora Armida Mioto, com
o tema "A Pena e os Direitos do Condenado";
Doutor Modesto da Silveira,com o tema: "O Direi
to Penitenciário". Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às onze horas e trinta minu
tos, cujo inteiro teor será publicado na íntegra
no Diário da Assembléia Naclonal Consti
tuinte. E, para constar, eu AIIia Tobias, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, após lida e achada
conforme, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Lúcia Braga, Primeiro-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência.

13'Reunião

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais.

Na sessão de hoje dispensamos a leitura da
ata e passamos ao expediente, à Ordem do Dia.

Em primeiro lugar, vamos ler para os Srs. Cons
tituintes as sugestões recebidas a merecerem pa
recer desta Subcomissão. A Sugestão rr 719, so
bre igualdade de direitos, é da Deputada Consti
tuinte Wilma Maia e outros: a Sugestão n° 774,
sobre igualdade de direitos, é do Constituinte Nel
son 'Seixas; a Sugestão rr 829, sobre igualdade
de direitos, é do Constituinte Nelson Carneiro;
a de n° 667, sobre igualdade de direitos, é do
Constituinte Aloysio Chaves; a de n° 627 sobre
cadastro pessoal, é do Constituinte Nelton Frie
drich; a de rr 788, sobre religião, é do Constituinte
Chagas Duarte; a de rr 783, sobre direito peniten
ciário, é do Constituinte Chagas Duarte; a de n°
828, sobre tortura, é do Constituinte Nelson Car
neiro; a de n° 695, sobre tortura, é do Constituinte
Jamil Haddad; a de n- 795, sobre liberdade de
ação, é do Constituinte Davi Alves Silva; a de n
782, sobre garantia das necessidades básicas, é
do Constituinte Chagas Duarte, a de n° 689, sobre
direito de petição, é do Constituinte Jamil Haddad,
a de rr 677, sobre direito de apreciação judiciária,
é do Constituinte Francisco Rollemberg; a de n9

936, sobre direito à vida, é do Constituinte Edme
rr 786, sobre direito à vida, é do Constituinte

Chagas Duarte; a de rr 652, sobre direitos indivi
duais, é do Constituinte Adhemar de Barros Filho;
a de rr 693, sobre direitos individuais, é do Consti
tuinte Jamil Haddad; a do rr 692, sobre direitos
individuais, é do Constituinte Jamil Haddad; a de
n°687, sobre direitos individuais, é do Constituinte
Jamil Haddad; a de rr 796, sobre direitos indivi
duais, é do Constituinte Davi Alves Silva; a de
n° 726, sobre liberdde de pensamento, é do Cons
tituinte Mendes Ribeiro.

Passamos agora à discussão das sugestões re
cebidas. Acentuamos que, por absoluta falta de
quorum, nos prenderemos tão-somente à dis
cussão das matérias.

Em discussão a Sugestão n° 97, de autoria do
Constituinte Mendes Botelho.

Com a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues,
para proferir parecer.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
O Constituinte Mendes Botelho sugere, para apre
ciação da nossa Subcomissão, que seja inserido
no texto constitucional o seguinte dispositivo: "To
da entidade que manipula informações de caráter
pessoal fica obrigada a mencionar a finalidade
desses dados e usá-los somente para essa finali
dade, ficando proibida a sua transmissão a tercei
ros, sob quaisquer pretextos". E adiciona pará
grafo único: 'Todo indMduo tem direito às infor
mações sobre os dados armazenados sobre a
sua pessoa, bem como à sua correção, quando
não forem exatos, e à sua interdição, se não for
possível confirmar sua correção ou incorreção
ou após cessação das condições satisfeitas para
o armazenamento".

Acolho a justificativa do nobre Deputado Cons
tituinte em seu arrazoado e mantenho a redação
dada por S. Ex", conforme o seguinte parecer:

Trata-se, a sugestão apresentada pelo ilustre
Constituinte, da proteção que deve ser dada aos
registros de informações e dados índlvíduaís, dis
ciplinando-se o seu uso e estabelecendo-se ou
tros critérios de segurança. Como há outros traba
lhos apresentados sobre este tema por parte de
vários constituintes, entre eles o Constituinte Pau-
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lo Zarzur, clúa Sugestão S-5371 já foi objeto de
nosso parecer, propomos a simples anexação
desse documento aos demais que tratam do as
sunto, salvo melhor juízo a esse respeito. Vale
dizer que o outro está mais enriquecido, dispondo
de mais detalhes. Ademais, já tivemos oportu
nídade de examinar mais profundamente a maté
ria em nosso parecer à sugestão do Constituinte
Paulo Zarzur. De modo que a sugestão do Consti
tuinte MendEls Botelho é aproveitável apenas co
mo subsídio ou complemento à proposta do
Constituinte Paulo Zarzur, que a nosso ver é mais
completa.

Este é o parecer.

ASRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Em dis
cussão o parecer do Constituinte Eliel Rodrigues.

Com a palavra o Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, somos totalmente favoráveis
a que o cidadão tenha o direito de acesso às
ínformações sobre sua pessoa. E, no caso de
estas não serem corretas, principalmente as do
SNI e de outros 6rgãos de informações da polícia
etc., que ele' tenha o direito de resguardar sua
pessoa, sua integridade e moral de vícios ou erros
cometidos até mesmo pela Justiça. É este o nosso
entendimento. Somos, pois, favoráveis ao pare
cer.

A SRA. PFIESIDENTE (Lúcia Braga) - Com
a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli, que
apresentará seu parecer à sugestão rr 187, do
Constituinte Francisco Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Parecer à sugestão rr 187, de autoria do Sena
dor Constituinte Francisco Rollemberg.

A presente proposição manda incluir no ante
projeto de texto constitucional o seguinte dispo
sítívo:"nenhum tributo será instituído ou aumen
tado sem lei que o estabeleça. Nenhum será co
brado no mesmo exercício financeiro em que a
lei o houver mstituído ou aumentado".

Relat6rio: em sua justificativa, lembra o emi
nente Senador Constituinte que, no tempo da
Constituinte Imperial, de 1823, jamais foi contes
tado no Brasil o princípio da legalidade. Informa
S. EJ(" que a regra da anualidade tem sofrido modi
fícações ao longo do tempo, mormente nas refor
mas constitucionais de 1965, Emenda n9 18 à
Constituição de 1946, e de 1969, Emenda rr 1
à Constituição de 1967. DizS. Ex' que a Emenda
n° 18, de 1965, restringiu, substancialmente, o
alcance da regra da anualidade, considerando-a
em sua ínteqralidade apenas para a tributação
do imposto sobre o patrimônio e a renda. Poste
riormente, as Emendes rr'I, de 1969, e n' 8, de
1977, estabeleceram diversas exceções ao princí
pio, excluindo de seu domínio, entre outros, as
taríías alfandegárias e de transporte, o Imposto
sobre Produtos Industrializados, o imposto lança
do por motivo de guerra, o imposto de importação
e as contribuições de que tratam os incisos I e
11 do § 2' do art. 21 do texto constitucional vigente.

Trata-se, portanto, do retomo à amplitude da
regra da anualidade e da adoção, sem restrição,
do princípio da legalidade.

Parecer:
A sugestão é pelaJllanutenção dos princípios

da legalidade e da anualidade, que representam
conquistas constitucionais contra a ganância e
o excesso de poder dos soberanos. Entendemos

que não deve haver nenhuma exceção nem restri
ções a estes princípios que são os mais amplos
para a salvaguarda do contribuinte contra os ex
cessos e os abusos da legislação fiscal.

Em seu Comentário à Constituição, já assi
nalava o saudoso Pontes de Miranda:

"A fonte do Direito Tributário é a lei. Não
há tributo sem lei que o haja estabelecido.
É preciso, para que o Estado direta ou indire
tamente possa cobrar tributos, quaisquer que
sejam, existir, valer e ser eficaz a lei, que,
inclusive, deve ter eficácia e exeqüibilidade
administrativa para sua necessária inserção
em orçamentos.

Os tributos são legitimações legais à liber
dade e á propriedade individual, de modo
que s6 o Poder Legislativo pode criá-los, au
mentá-Ios, rnodlílcá-los, deles isentar pes
soas ou bens, alterar, extinguir, aumentar,
suspender as isenções." (Comentário à
Constituição de 1967 - Vol. 5' - 2' ed.
Editora da revista dos Tribunais - Emenda
n' 1/69 - FI. 616.)

Ante o exposto, nosso parecer é pela inclusão
no anteprojeto ao texto constitucional da presente
sugestão de autoria do nobre Constituinte Fran
cisco Rollemberg. Sala das Sessões. Constituinte
UbIratan Splnell, Relator.

Portanto, nosso parecer é favorável à Sugestão
n° 187.

ASRA PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Em dis
cussão o parecer do Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Sra. Presidente, apreciei bastante o parecer do
nobre companheiro e estou de acordo com ele,
porque, em verdade, o que se tem verificado é
que o Estado tem avançado muito nesse parti
cular. Muitas vezes, no próprio ano em que é esta
belecida uma lei, já se passa a fazer a cobrança
de tributo. Então é preciso dar um basta a isto,
em benefício do nosso povo e da nossa socie
dade.

Estou de acordo com o parecer do nobre com
panheiro.

ASRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) -Gostaria
de lembrar que esta reunião está sendo gravada.
Peço, pois, aos Srs. Constituinte, que, ao fazerem
uso da palavra na discussão, declinem seus no
mes para facilitaro registro dos nossos trabalhos.
Passemos à discussão das Sugestões nOS 150,
126 e 4, de autoria dos Constituintes Amaral Net
to, Telmo Kirst e outros.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Sra. Presidente, gostaria de saber se posso deixar
de apresentar relat6rio sobre a mesma matéria,
uma vez que já fui designado pelo Presidente An
tônio Mariz para ser sub-relator das propostas
contra e a favor da pena de morte. Se V. Ex'
assentir, terei imenso prazer em passar a relatoria
ao companheiro Eliel Rodrigues, porque acredito
que seu parecer será proferido com o brilho costu
meiro de sua inteligência e cultura. O povo brasi
leiro tem neste digno representante do Pará um
dos seus mais legítimos defensores.

A SRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) - A Mesa
entende que não pode dar-lhe essa dispensa, visto
que cada projeto deve ser individualizado. E é
importante que ouçamos o parecer de V.Ex', mes
mo que o assunto seja o mesmo.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Mas trata-se da mesma sugestão.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Outros
casos já foram apreciados da mesma maneira.
Por exemplo, a Deputada Lúcia Vânia recebeu
projeto idêntico ao nosso e também o apreciará.
Então, partindo desta premissa, gostariamos de
ouvir a apreciação de V. Ex" sobre essa sugestão.

Concedo a palavra ao Constituinte Eliel Rodri
gues para apresentar seus pareceres às Sugestões
n?" 150, 126 e 4.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Sra. Presidente, já que este é um caso muito
polêmico, não poderíamos deixar para discuti-lo
na ocasião em que a freqüência dos Constituintes
for maior?

A SRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) - A Mesa
aceita a sugestão do nobre Constituinte.

Então o Constituinte Eliel Rodrigues passa a
ler a próxima sugestão. Com a palavra o Consti
tuinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Temos aqui uma sugestão extrapauta de n'8-043.
Trata-se de proposição do Constituinte DaviAlves
Silva sobre matéria religiosa. S. Ex" .sugere que
lei especial disponha sobre a garantia de plena
liberdade de consciência e de exercício de cultos
religiosos celebrados pelos crentes, que não con-.
trariem a ordem pública e os bons costumes.

Passo a ler a justificativa de S. Ex" que é mais
ampla do que a minha, e estou de acordo com
ela. Assim enumerou S. Ex' as razões que, a seu
ver, justificam o passo que está propondo:

"O espírito do dispositivo que pretende
mos ver inserido no novo texto constitucional
já se acha inscrito no atual Estatuto Básico,
sem que, contudo, na maioria dos casos,
ocorra, na prática, garantia de que os crentes
possam, em toda sua plenitude, exercitar o
direito de celebrar livremente os seus cultos
religiosos. Daí estarmos recorrendo à legisla
ção especial, para que se tome mandamento
constitucional um dispositivo que não tenha
apenas existência legal, mas passe a ter tam
bém existência fática, assim agindo a fim de
que o quorum especial para a sua tramitação
impeça, na prática, que ele venha a ser modi
ficado ao sabor dos interesses econômicos
ou mesmo religiosos. A necessidade de que
o assunto tenha melhor e mais eficiente expli
citação no texto constitucional decorre de
situações que vêm ocorrendo."

É o que ele diz, é a experiência dele, com o
que concordo em certos aspectos, mas não na
sua totalidade. Vivemos - é certo - em plena
liberdade democrática, mas ele enumera situa
ções de que nós mesmos somos testemunhas.
Com certa freqüência, principalmente no interior
do País, os crentes têm o exercício de seus cultos
religiosos prejudicado por atividades comerciais
ou espetáculos e diversões públicas realizadas
próximas ao templo, e às vezes, tal situação toma
unpossível por completo a prática religiosa.

"Não basta, de fato, a Constituição asse
gurar o pleno exercício de cultos religiosos,
se na prática, ele toma-se impossível pela
ação de vândalos ou dos que, agindo agnosti
camente, não respeitam a liberdade religiosa
que é assegurada pela Lei Maior,"
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Examinei a proposta em que S. Ex' sugere que
lei especial disponha sobre essa garantia referida
e estou de acordo com ela. A Constituição em
vigor assegura apenas liberdade de culto. Como
todos sabemos, isso está disposto no § 5° do
art. 153 da Carta em vigor, que diz:

"Art. 153 .

§..5:·=·t·pi~~;·~·iili~~d~d~·d~·~~~~·~iê~~i~
e fica assegurado aos crentes o exercício dos
cultos religiosos, que não contrariem a or
dem pública e os bons costumes."

Ocorre que, na realidade, há muitos casos que
escapam ao espírito deste dispositivo.

SI'" Presidente, Srs. Constituintes, estamos de
acordo com a sugestão apresentada. Abonamos
a sugestão de lei especial, que, segundo S. Ex",
é meio oportuno para tratar do assunto, pelos
motivos expostos.

Era o que tinha a dizer.

SRA PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Em dís
cussão o parecer do Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- SI'" Presidente, sou totalmente favorável à pro
posta apresentada pelo Constituinte Davi Alves
da Süva que, segundo entendi, afirma que os cren
tes e as demais entidades religiosas sofrem cer
ceamento na sua liberdade. Será que S. Ex" real
mente afirma isso?

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Exatamente. Ele cita casos de experiência própria
- e eu também conheço alguns - em que tem
sido impossível a realização das reuniões religio
sas. Àsvezes - vamos caracterizar - aparelhos
sonoros de locais próximos onde há festas ou
outras manifestações, são colocados em alto vo
lume em horário inadequado, que coincide com
o do culto daquelas entidades religiosas. Por isso,
não há sossego nem tranqüilidade que permita
a celebração do culto religioso, que por SI só é
um momento de reflexão, de introspecção. Isso
tem gerado conflitos dessa natureza, não por cul
pa da lei ou do povo, mas em decorrência de
atitudes de pessoas que, por não compreenderem
o direito alheio, chegam a cometer excessos. Daí
a razão da preocupação de S. Ex' que sugere
lei especial a regular o direitodos cultos religiosos.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
-Agradeço ao nobre Constituinte ElielRodrigues
a explicação.

Agora compreendi melhor. Entretanto, no nos
so entendimento, neste Pais a liberdade de culto
religioso e de outras atividades prevalece normal
mente.

A SRA PRESIDENTE(Lúcia Braga) - A pala
vra continua franqueada a quem dela quiser fazer
uso.

Passamos agora ao exame da Sugestão n' 171,
de autoria do Constituinte Geovani Borges.

Concedo a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes, para proferir o parecer.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Vou relatar parecer sobre a Sugestão rr 171, de
autoria do Constituinte Geovani Borges, do PFL
do Amapá.

Esta sugestão propõe a criação da Defensoria
do Povo nos seguintes termos.

"É criada a Defensoria do Povo, a nível
federal, estadual e municipal, incumbida, na
forma da lei complementar, de zelarpelo efe
tivorespeito dos poderes do Estado aos direi
tos assegurados nesta Constituição e nas leis,
apurando abusos e omissões de qualquer
autoridade, indicando aos órgãos competen
tes as medidas necessárias à sua correção
ou punição. O defensor do povo, titular d~
Defensoria, poderá promover a responsabí
lidade da autoridade requisitada, no caso de
omissão abusiva na adoção das providências
requeridas. Lei complementar disporá sobre
a competência, organização e funcionamen
to da Defensoria do Povo, observados os se
guintes princípios:

O defensor federal do povo é escolhido
pela maioria absoluta da Câmara dos Depu
tados; o defensor estadual, pela maioria ab
soluta dos Deputados estaduais; e o defensor
municipal, pela maioria absoluta dos Verea
dores do município, através de votação se
creta.

São atribuições do defensor do povo: a
inviolabilidade, os impedimentos, as prerro
gativas processuais dos membros do Con
gresso Nacional.

Os vencimentos do defensor federal do
povo serão equivalentes aos dos ministros
do Supremo Tribunal Federal; os vencimen
tos dos defensores estaduais e municipais
serão equivalentes aos dos desembargado
res e juizes federais, respectivamente."

A minha proposição, que se assemelha muito
à do Constituinte Geovani Borges, cria a Defen
soria do Povo, acrescentando mais alguma coisa.
Passo a lê-Ia:

"É criada a Defensoria do Povo, a nível
federal, estadual e municipal, incumbida, na
forma da lei complementar, de zelar pelo efe
tivo respeito dos poderes do Estado aos direi
tos assegurados nesta Constituição e nas leis,
apurando abusos e omissões de qualquer
autoridade, indicando aos órgãos competen
tes as medidas necessárias à sua correção
ou punição.

O defensor do povo, titular da Defensoria,
poderá promover a responsabilidade da au
toridade requisitada no caso de omissão abu
siva na adoção das providências requeridas.
Lei complementar disporá sobre a compe
tência, organização e funcionamento da De
fensoria do Povo, observando os seguintes
princípios:"

A partir daqui é que acr~scentei nov:a~ ?ispo
sições comparativamente a proposta InICIai do
Constituinte Geovani Borges.

"O defensor federal do povo é escolhido
pela maioria absoluta dos membros da Câ
mara dos Deputados; o defensor estadual
do povo é escolhido pela maioria absoluta
dos membros da Assembléia legislativa, e
o defensor municipal do povo, escolhido pela
maioria absoluta dos membros da Câmara
dos Deputados, através de eleição secreta
entre candidatos da sociedade civil de notório
respeito público e reputação ilibada, sem ne
nhuma vinculação político-partidária.

São atribuições do defensor do povo: a
inviolabilidade, os impedimentos, as prerro-

gativas processuais dos membros do Con
gresso Nacional.

Os vencimentos do defensor federal do
povo serão equivalentes aos dos ministros
do Supremo Federal; os vencimentos do de
fensor estadual do povo serão equivalentes
aos dos desembargadores, e os vencimentos
do defensor municipal do povo serão equiva
lentes aos dos juízes federais.

O defensor do povo, em qualquer nível,
é escolhido para um mandato de quatro
anos, sendo vedada sua reeleição para o
mandato subseqüente."

Esta é a minha proposta. Inclusive, entendo
que esta proposição será altamente discutida,
uma vez que a lei complementar deve proceder
a uma apreciação muito cuidadosa, dado o fato
de que, no Brasil, há quatro mil e quinhentos
municípios, sendo que alguns não precisarão da
figura do defensor do povo, considerado o seu
pequeno universo de habitantes. Em contrapar
tida, municípios como São Paulo e Riode Janeiro
poderiam ter poucos defensores do povo. Portan
to, o número destes deve ser proporcional à popu
lação de cada município. Fica, pois, para a lei
complementar o disciplinamento dessa questão.

A SRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Gosta
riamos de ouvir também da parte do nobre Cons
tituite a justificativa do seu parecer.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Justificativa: "Só pela auto-organização da socied
de se poderá prover e garantir a defesa dos direitos
do cidadão, homem ou mulher, em ação contínua
e vigilante.A figura do defensor do povo no con
texto de nossa realidade parece absolutamente
necessária para fazer prevalecer os postulados da
democracia participativada sociedade" - eu gos
taria que fosse corrigida essa expressão, ao invés
de representativa, participativa. "A proposta do
Constituinte Geovani Borges ocorre no instnte em
que é visível a ação do Estado, que cada vez
mais busca ocupar a posição centralizadora de
dono da verdade e arbítrio de todas as ações,
inclusive naquelas de pura incompatibilidade. O
defensor do povo, instituído em outras nações,
trouxe os melhores resultados e atendeu satisfato
riamente aos fins para os quais foram criados.
Não somos daqueles que advogam o fato de que
o que é bom para as outras nações será igual
mente bom para o Brasil. Entretanto, a figura do
defensor do povo é o denominador comum da
vontade nacional de qualquer povo, embora não
seja de qualquer governante".

A SRA.PRESIDENTE(Lúcia Braga) - Em dis
cussão o parecer do Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Peço a palavra para discutir.

A proposta do Constituinte Narciso Mendes, de
criação da defensoria do Povo, é matéria nova.
Gostaríamos dê ter a sugestão em mãos para
melhor estudá-Ia. Pelo que entendi, a defensoria
vai ser criada a nívelfederal, estadual e municipal,
e os defensores terão salários excelentes. Por cau
sa disso, teremos um grande número de candi
datos. Não saberíamos como selecioná-los na Câ
mara federal, municipal ou mesmo nas Assem
bléias Legislativas, justamente porque o número
de defensores deve ser proporcional à população
das cidades. A idéia em si é muito boa, excelente,
mas o problema é a conclusão, o fechamento.
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Nobre Constituinte Narciso Mendes, não enten
di bem como poderia conseguir salários tão altos.
Em uma cidade grande, como São Paulo, com
milhões de habitantes, haveria quantos defenso
res? Falou-se em lei complementar. Considero
a idéia excelente, porque o povo precisa de maior
defesa da sua integridade, dos seus direitos. Mas
eu l;lostaria de obter mais explicações, apesar da
justificativa. Acho que a matéria é muito interes
sante, de gfémde relevo, mas precisa ser melhor
equacionada.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - A Mesa
pede licença para lembrar ao nobre Constituinte
Ubiratan Spmelli que S. Ex- já tem a cópia da
sugestão. Foi-lhe encaminhada.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- ,,\as eu a recebi neste momento.

ASRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - É a có
pia do parecer do Constituinte Narciso Mendes...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- () que tenho é sobre a pena de morte.

A SRA. P1iESIDENTE (Lúcia Braga) - Rece
berá, então, posteriormente, a cópia do parecer
do Constituinte Narciso Mendes.

Passamos à discussão.

O SR. COI'lSTITUINTE NARCISO MENDES
Eu gostaria de lembrar ao nobre Constituinte Ubi
ratan Spinellique uma de minhas primeiras preo
cupações, quando eu relatava essa matéria, dizia
respeito aos encargos criados no bojo da Consti
tuíção, Os salários previamente estabelecidos pa
ra o defensor do povo, nos níveisfederal, estadual
e municipal, são altos e acarretariam encargos
muito altos para os poderes públicos. Contudo,
multo mais importante que os encargos a serem
criados em decorrência da aprovação da matéria,
é entendermos que vivemos numa sociedade em
que o poder público, especialmente o Executivo,
se considera o dono absoluto das decisões, mes
mo das que dizemrespeito aos direitose garantias
do c:idadão. O defensor do povo asseguraria ga
rantias ao cidadão. Daí por que acrescentei que
devem ser eleitos em votação secreta, não podem
ter vínculação político-partidária, devem ter con
duta exemplar e procedimento ilibado, visando
exatamente assegurar ao cidadão as garantias da
própria Constituição.

A vida tem demonstrado que diversos direitos
assegurados na Constituição são negados pelo
uso da força do Poder Executivo,sem que o cida
dão comum tenha a quem recorrer para salva
guardar seus direitos. Somente com a criação
da figura do defensor do povo poderemos asse
gurar plenamente a garantia dos direitos do cida
dão, tanto no corpo da constituição e das leicomo
na prática. Sabemos que - e daí a razão de eu
ter levado o meu raciocínio, embora não instruído
no corpo da minha redação-a leicomplementar
deve' ter o maior cuidado no disciplinamento da
sua aplicação. Entendemos que municípios com
dois, três milhões de habitantes não carecem da
figura do defensor do povo a nívelmunicipal. En
tão esses municípios seriam cobertos pela figura
do defensor público estadual, ou pela figura do
defensor municipal do povo de um município de
maior porte que estivesse mais próximo dele. Por
conseguinte, entendo que a aprovação dessa ma
téria é de fundamental importância. Em diversos
países já criaram a figura do defensor do povo

com o nome de ombudsman. E: exatamente um
elemento da sociedade civil que tem como in
cumbência defender os direitos do cidadão nega
dos pela presença sempre ostensiva do Poder
Público, especificamente do Executivo.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Permita-me mais um aparte, Constituinte Nar
ciso Mendes. No parecer, no aspecto concernente
ao currículo, não diz se é necessário curso supe
rior,se qualquer cidadão brasileiropoderia inscre
ver-se na Câmara federal como candidato à de
fensoria pública. Qualquer pessoa, qualquer brasi
leiromaior de idade poderia candidatar-se? Como
seria feita essa triagem? Haveriamilhares de can
didatos, com essa falta de emprego, com essa
crise econômica que vivemos. Com um salário
tão polpudo, teríamos aqui um verdadeiro enxa
me de pessoas.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Daí por que deixamos essa responsabilidade para
as leis complementares. Apenas chamamos a
atenção - é um aditivo que faço à proposta do
Deputado Geovani Borges - para um fato: na
proposta originalnão constava que os defensores
do povo devessem ser pessoas de notório respeito
público, reputação ilibada e sem nenhuma vincu
lação político-partidária. Na proposta original do
Deputado Geovani Borges não se chamava a
atenção para esses detalhes. Entendo também,
Constituinte Ubiratan Spinelli, que o defensor do
povo não diz respeito à figura de um junsta; não
é preciso que alguém seja jurista para demonstrar
que os direitos do cidadão estão sendo negados
em determinadas circunstâncias. Espero que a
lei complementar que futuramente disciplinará
essa matéria tenha o cuidado de definir os parâ
metros e as qualidades daqueles que desejam
ser candidatos à função de defensor do povo.
De fato,se o defensor do povo não tivercondições
morais, intelectuais,de honra e dignidade, pratica
mente fica inviabilizado para defender os direitos
do povo, quando nem sabe defender seus pró
prios direitos.

ASRA PRESIDENTE (LúciaBraga) -Asuges
tão apresentada, a nosso ver, é de muita impor
tância. Essa tese, aliás já foi aventada pelo Consti
tuinte José Paulo Bisol, Relator da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher. Consideramos oportuna a comple
mentação do Constituinte Narciso Mendes, em
tão boa hora, disciplinando melhor a sugestão
do Constituinte Geovani Borges.

Continua em discussão o parecer do Consti
tuinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Concordo com o Constituinte Narciso Mendes,
apenas aventando a possibilidade de não se ter
lei.complementar para regulamentar a função do
defensor do povo. A defensoria do povo é algo
tão importante que não deve ser tratada por lei
complementar. Neste caso, sim, sou a favor da
subjetividade da Constituição.A defensoria do po
vo deve estar in totum, completamente regula
mentada na Constituição. Leicomplementaralgu
ma deveria ser elaborada para uma causa de efei
to tão importante para a sociedade, como é a
defensoria do povo.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Confesso que talvez, inicialmente, fosse essa a

minha idéia. Mas como se trata de matéria que
de fato cria para os Estados, para os municípios
e para a própria União encargos tão altos, para
que fosse aprovada sem carecer de juízo, de leis
complementares, deveria ser mais extensa. Como
se apresenta não deixa consolidada a maneira
pela qual se instituirá a defensoria do povo. Até
porque, se instituída, além do próprio defensor,
carecerá efetivamente de uma quadro de funcio
nários, de instalações para o seu funcionamento
e assim sucessivamente. Por isso, para que essa
matéria se constitua como obrigação única e ex
clusivamente no bojo da Constituição, acho que
minha proposta ainda é insuficiente.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Concor
damos com o nobre Constituinte Narciso Mendes,
no sentido de que uma lei complementar virá
disciplinar melhor as características de cada mu
nicípio.É importante que seja disciplinadaa maté
ria justamente pela diversidade das condições de
cada município, justamente por causa da figura
do defensor municipal. Concordamos com a tese.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Tive até mesmo de inserir que fosse criado um
defensor do povo, para cada universo de cem
mil habitantes. Parecia-me a porção ideal da po
pulação para ser convenientemente coberta pela
ação do defensor do povo. De pronto já tiraria
a figura do defensor do povo em municípios de
dois, três, quatro mil habitantes, e asseguraria a
cidades como São Paulo tantos defensores do
povo quantos fossem necessários.

O SR.CONSTITGINTE JOAQUIM HAICKEL
Concordo com o Constituinte Narciso Mendes
nas suas ponderações. Mas também eu gostaria
de sugerir-lhe, como Sub-Relator da matéria que,
da mesma forma como há um capítulo para o
Poder Legislativo, um para o Poder Executivo e
um para o Poder Judiciário, houvesse um capítulo
para a defensoria do povo na futura Constituição
do Brasil.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Facul
tada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Estou de acordo com esse equilíbrio que deve
estar assegurado - sobre o qual o Constituinte
Joaquim Haickel falou há pouco - dentro do
princípio de que uma lei complementar deve re
gulamentar a matéria. Considerei muito válida a
observação do Constituinte Narciso Mendes,
quando buscou inserir nesse dispositivolegal um
mandato de quatro anos para que possa haver
ro~tividade. Pode-se fazer uma experiência, para
venficar se realmente a inovação é válida. Não
sei se seria válido - já que me ocorreu no mo
mento esta lembrança - que esse procedimento
fosse até em caráter experimental,para se verificar
se não haverá dualidade de poderes, já que os
salários são tão bons, a fim de evitar um situação
que desequilibra o Poder Judiciário e o poder
da defensoria do povo. São aspectos que me vie
ram à mente. Será que vai haver um choque fun
cionai, um desequilíbrio pelo aspecto financeiro
em relação a um e outro? Estou de acordo com
a proposição feita pela presidente e com a pro
posta de V. Ex-, Constituinte Narciso Mendes.
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o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
O nobre Constituinte ElielRodrigues trouxe à tona
uma preocupação anterior que eu tinha. Entra
um pouco em choque. A defensoria do povo não
seria a mesma Procuradoria Geraldo Estado, por
que a Procuradoria Geral do Estado e a Justiça
defendem os direitos do Estado, e a defensoria
do povo defenderá, conseqüentemente, os direi
tos do cidadão.

Quanto à questão de remuneração, sincera
mente, é secundária. Tenho certeza de que a de
fensoria do povo seria tão ou mais concorrida
caso fosse um cargo sem remuneração. O inte
resse seria tão grande que até mesmo sem remu
neração haveria incidência de pessoas se candi
datando. Fico bastante eufórico, pelo lado anar
quista que tenho, com a inclusão, pelo Consti
tuinte Narciso Mendes, em seu parecer, da obriga
toriedade de não-militância partidária. Gostaria de
ver realmente pessoas apartidárias tomando deci
sões neste País, para que não sejam tomadas
pensando-se apenas nos interesses de determi
nada corrente ideológica ou política, mas, sim,
em nome da NaçãO"brasileira.

A SRA. PRESIDENTE(Lúcia Braga) - Conti
nua aberta a discussão. (Pausa.) Não havendo
quem queira se pronunciar a respeito do parecer
do Constituinte Narciso Mendes, passamos a pa
lavra ao nobre ConstituinteJoaquim Haickel, que
está com a Sugestão na464, de autoria do Consti
tuinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Se' Presidente e, Srs. e Sras. Constituintes, foi-me
enviado para relatar o Projeto de Sugestão na
46412, de autoria do nobre Constituinte Jamil
Haddad, que dispõe sobre a inclusão do direito
à habitação no texto constitucional ora em elabo
ração.

O nobre ConstituinteJamil Haddad enviou-nos
a seguinte sugestão:

"Inclua-se, onde convier: Artigo - Todos os
•brasileirostêm direitoa habítação digna e adequa
da ao tamanho da sua família. E dever dos Pode
res Públicos promoverem as condições e estabe
lecerem as normas para tomar efetivoesse direito,
regulando a utilização do solo de acordo com
o interesse geral para impedir a especulação. A
comunidade participará da mais valiagerada pela
ação urbanitária do Poder Público."

A justificação do Deputado-Constituinte Jamil
Haddad, bastante concisa e oportuna, diz:"Acasa
é indispensável ao cidadão. Cumpre ao Estado
aplicar planos para assegurar esse direito a todos.
A utilização do solo deve subordinar-se ao inte
resse coletivo."

Em modesto parecer, entendemos tratar-se de
dispositivo imprescindivel, uma vez que a mora
dia, como bem ressalta o ilustre parlamentar, é
indispensável ao cidadão. Além disso, a questão
habitacional é extremamente grave, pois estamos
com um déficitestimado em tomo de dez milhões
de unidades, fato que não podemos deixarà mar
gem na Constituição.

Eu gostaria de lembrar também, no que con
ceme à questão de habitação, um projeto de su
gestão, de autoria da Vice-Presidente da nossa
Subcomissão, que estipula um piso de 5%, du
rante 15 anos, das nossas receitas para constru
ção de moradias e conseqüente geração de em
pregos para os brasileiros.

Sugere ainda o autor da Sugestão 46412 que
os Podere Públicos devem promover condições
para assegurar o direito de moradia através da
regulamentação do solo urbano, visando a impe
dir a especulação.

Sobre esta parte da proposta, sugerimos seja
enviada à Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte, à qual compete o assunto por normas
gerais de habitação e urbanismo. Nesta Subco
missão, devemos definira moradia como um di
reito do cidadão e um dever do Estado.

Votamos, pois, pela aprovação, nos termos do
substitutivo que oferecemos.

O,substitutivo é o seguinte:
"E assegurado a todos o direito de habitação

digna e adequada ao tamanho de sua família,
cabendo aos Poderes Públicos promover condi
ções necessárias ao seu pleno exercício."

Era só, SI" Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Está
aberta a discussão. Mas antes de passar a palavra
aos nobre Constituintes, gostaríamos de enfatizar
a importância desse aspecto do direito de mora
dia, que se avulta tão premente, tão gritante 
haja vista o nosso déficit habitacional de dez mi
lhões de unidades, o que representa a absoluta
ausência de uma política habitacional adequada
em nosso País. Por isso gostaríamos que esta
Subcomissão considerasse a importância funda
mentai da habitação, enfatizando o aspecto de
que seja feita, através dos poderes públicos, uma
programação dirigidaàs populações de baixa ren
da, que consta do nosso projeto, como lembrou
o Deputado, Joaquim Haíckel, a quem agrade
cemos a lembrança. Gostaríamos de enfatizar a
sua importância porque a Constituição vigente
é omissa em relação à habitação. É relevante con
signarmos em nosso texto a necessidade funda
mentai dos programas habitacionais como dever
do Estado. Que conste como dispositivo auto-a
plicável,como medida coercitiva,para que o Go
vemo se obrigue a promover a moradia adequada
para a população de baixa renda, através de desa
propriação de área urbana ociosa, de programas
de construçãode casas em regime de mutirão,
de programas de geração de emprego e renda.
Isso faz parte do princípio de justiça social, de
um direito básico de cidadania.

Passamos a palavra ao Deputado Narciso Men
des.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
A minha maior preocupação, na elaboração das
normas no âmbito da nova Constituição, diz res
peito única e exclusivamente à possibilidade de
inaplicabilidade dos direitos do cidadão, que de
fato os tem, quando o Estado não tem condições
de provê-los.

A questão da habitação é das que mais me
preocupam. Somos obrigados a dizerque a habi
tação deve ser um dos principais direitos do cida
dão, ao lado do direitoà vida,à educação, à saúde
e assim sucessivamente. Mas, por outro lado, so
mos obrigados a dizer que nenhuma obra, ne
nhum projeto de engenharia social se toma exe
qüível a partir do instante em que não conjugue
mos estas necessidades com a disponibilidade
do próprio Estado.

Já tivea oportunidade de me referirnesta Casa
ao aspecto da habitação como sendo um direito
do homem, da mulher e uma obrigação do Esta
do. E partia exatamente de fatos inquestionáveis,

como o déficit habitacional, os custos para este
provimento e a ndisponibilidade do Estado de
fazê-lo. Se verificarmos fisicamente o nívelde ha
bitação no Brasil, perceberemos que quase 30%
da população brasileira vivem em subabitações
do tipo mocambo, palafita ou graus inferiores a
éstes,Mas, como bem disse a nossa Presidente,
temos hoje um déficit habitacional da ordem de
dez milhões de unidades. Acho até que esse nú
mero deve ser superior. Os estudos técnicos têm
provado que uma habitação, independentemente
do terreno, por mais modesta que fosse - e fato
na condição de engenheiro que sou -, custaria
aproximadamente 200 mil cruzados. Seriam 200
mil cruzados para construir uma habitação mo
desta, para uma família padrão brasileira da or
dem de 5,5 pessoas. Se multiplicarmos o déficit
habitacional de dez milhões de unidades pelo cus
to de cada habitação, independentemente de
aquisição do terreno, para descartar a possibi
lidade da reforma urbana, temos um montante
exigido ao Estado da ordem de 65 bilhões de
dólares ---:só para suprir o déficit habitacional.

Éclaro 4ue a habitação é um direitodo cidadão.
Ficaria porém, a minha pergunta: onde o poder
público, federal estadual e municipal. iria conse
guir os 65 bilhões de dólares para prover o direito
do cidadão? Embora seja um medida justa, vive
mos numa sociedade incapaz de assegurar esse
direito inalienável do cidadão por pura incapa
cidade financeira e econômica do Estado de pro
ver.Em se inserindo na nossa Constituição como
um direito do cidadão. conseqüentemente passa
a ser um dever do Estado. E o Estado, hoje, é
incompetente para prover tal direito.Assim agin
do, estaríamos fazendo uma proposta, pura e sim
plesmente, inaplicável no bojo de nossa Cons
tituição.

A SRA. PRESIDENTf (Lúcia Braga) - Peço
licença, embora como Presidente, mas corno es
tamos no plano de discussáo e não de votação,
gostaria, sendo membro da Comissão, de me pro
nunciar a respeito do assunto.

Nobre Constituinte Narciso Mendes, partindo
de seu argumento, que considero baseado na
sua vivênciade engenheiro, com experiência sóli
da, sua premissa realmente tem base, tem um
significado importante para nós que estamos dis
cutindo habitação nesta hora. Mas gostaria de'
contrapor à sua argumentação o que foi consig
nado no anteprojeto pelo eminente jurista Afonso
Arinos.Tomemos como princípioque a habitação
é um direito básico - V. EX' concordou com
este aspecto - como a saúde e a educação,
que coloco no mesmo plano. No anteprojeto o
respeitadojuristaAfonsoArinoscoloca para a saú
de 6% (art. 25, § 40

) : "Os municípios aplicarão
em programas de saúde 6% do valor que lhes
for creditado por força do disposto no item D."
Então, questiono: Vamos pensar num Estado po
bre, em crise, e, por isso, deixar de apelar para
que o Governo distribua melhor o seu orçamento?
Aliás muitas vezes o Orçamento é aplicado em
itens que não são de tanto valor como habitação,
como saúde. Assim, a exemplo do Constituinte
Afonso Arinos, também gostariamos de enfatizar
a importância da habitação, como é importante
a saúde, a educação.

O SR. CONSTITUINTE NAROSOMENDES
Gostaria de lembrar à nossa Presidente...
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ASRA.PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Solicita
mos em nosso projeto, que não está em discus
são, mas foi mencionado, 5% do Orçamento para
habitação pelos cálculos da assessoria da Subco
missão, perfaz o quantitativo de 9 bilhões. Seria,
assim, para uma etapa inicial, porque, realmente,
não atingiria a tanto. O custo da mão-de-obra
não exístíría nesse projeto, porque seria feito em
regime de mutirão. O custo seria com material
de construção, desapropriação, regularização fun
diária.

O SR. CONSTITUINTENARCISO MENDES 
Parece-me" Sr. Presidente, uma proposta que já
nasce totalmente impraticável. Aliás,é o que ocor
re com todas essas propostas que sugerem obri
gação de aplicação de percentuais de orçamento
em determinados segmentos sociais. Temos ob
servado a exigência de 3% para aplicação em
pesquisa tecnolóqlcas, 5% para educação; 10%
para habitação; 4% para saúde e, assim, sucessi
vamente. Já estamos comprometidos, hoje, com
500% do Orçamento da União, em função desse
tipo de proposta. Entendo, também, que a Consti
tuíção não deva ser um plano de metas do Gover
no. A partir do instante em que transformarmos
a Constítuíção num plano de metas de Governo,
ela, deixará de ser uma Constituição e passará
a ser um efetivo pleno de metas.

A habítaçâo deve ser uma das prioridades de
qualquer administração pública. O que me preo
cupa é instituirmos como norma o direito do cida
dão à habitação e vivermos até o ano 2000 com
déflcít habitacional da ordem de dez milhões de
unidades, ou até mais se não frearmos lá na frente,
outro problema social, que nos parece muito mais
gmve: o planejamento familiar. Se não for insti
tuído já, nesta Nação, o planejamento familiar,
o déficit habitacional que temos hoje, da ordem
de dez milhões de unidades, no ano 2000, neces
sariarnente, será de quinze ou vinte rrulhôes de
pessoas sem teto para morar.

A instituição de percentuais parece-me teme
rária, na medida em que a Amazônia exige que
sejam aplicadas 5% do Orçamento em seu desen
volvimento; o Nordeste, 20%. Para educação, pela
proposta do Constituinte João Calmon obriga-se
a aplicar 1:5% - e sua proposta agora já vem
com 25%. Vamos chegar-a uma situação em que
teremos 500% de um orçamento de 100% total
mente comprometidos.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Com
prometidos com aspectos prioritários...

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Tudo é prioritário e essencial.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Esta
Assembléia vai julgar o que vai ser prioritário.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
A água, por exemplo, talvez seja um dos bens
mais essenciais à vida, mas para o afogado é
desnecessária. Até o princípio da essencialidade
é J?uramente relativo. Para quem tem casa, esta
deixa de ser um bem essencial. Antes da habita
ção, parece-me, existem outras proposições de
natureza muito mais essencial, como o direito
à alimentação. O indivíduo sem casa pode até
morar debaixo da ponte, no entanto, sem alimen
tação não tem alternativa. Concordo plenamente
com a afirmativa de que a habitação deve ser
um direito essencial do cidadão, mas nunca colo
cado no bc~o da Constituição, porque o Estado

nunca terá a mínima condição para tal provimen
to. Os recursos viriam de onde? Hoje a Nação
se debate com déficit em conta corrente no mer
cado externo; com déficit interno; todas as ativida
des sociais desta Nação estão com déficit. Priori
zarmos uma proposta dessa natureza, que obriga
o Estado a destinar 5% de seu orçamento só
para aplicação no dispositivo habitacional, leva
nos a imagInar que a saúde, a educação e a segu
rança também estão nos mesmos níveis de direito
do cidadão.

A habitação, embora deva ser entendida por
qualquer governo como um direito do cidadão
e merecedora de prioridade, nunca deve ser inse
rida em nossa Constituição, pois teremos esse
dispositivo desrespeitado pelo Poder Público, por
pura incapacidade de atendê-lo.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Como
Presidente, gostaria de disciplinar esta discussão.
O nosso projeto ainda não está .em discussão
na Subcomissão. Posteriormente, será discutido.
Tenho certeza de que, com seu bom senso, os
membros desta Subcomissão acatarão a premên
cia, a urgência de se aprovar esse dispositivo.

Srs, Constituintes, voltando en passant à dis
cussão, acrescento que no momento em que
amarramos no texto um percentual - num país
em que as leis ficam no papel, sem aplicabilidade
- fazemo-lo no sentido de preservar essas priori
dades, a fim de que o Governo se obrigue a cum
prir o dispositivo, distribuindo melhor o Orçamen
to anual. Seria só nesse aspecto, que considero
de fundamental importância. E quando for discu
tido esse projeto, vou defendê-lo com veemência.

Colocamos em discussão a sugestão do Cons
tituinte Joaquim HaickeJ. (Pausa.)

Não havendo quem queria opinar sobre a maté
ria, falemos da convocação, amanhã, da reunião
de audiência pública: a partir das 9h30min, a Dr'
Maria Leda de Rezende Dantas, assessora do Mi
nistério da Cultura para questões de cultura e
gerações, fará uma exposição sobre o tema "Di
reito e Garantias Individuais dos Diferentes Gru
pos Etários - a Questão do Idoso".

Os c::onferencistasterão dez minutos para fazer
sua exposição.

O Prof. Hélio Santos, representante do Centro
de Estudos Afro-Brasileiros, falará sobre o tema
"Isonomia dos Djreitos e Garantias Individuais".

O DI'. Arezo Teixeira Peixoto, Presidente da As
sociação Nacional dos Censores Federais -Ana
cen, exporá sobre o tema "Censura de Diversões
Públicas.

O DI'. Ciro Vidal Soares, da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil, falará sobre o tema
"A Segurança Pública e os Direitos Individuais."

O Sr. Estevão Ángelo de Souza, pastor da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, São Luís do Ma
ranhão, representando a Convenção Nacional das
Assembléias de Deus no Brasil, discorrerá sobre
o tema "Liberdade Religiosa".

O DI'. Herbert Praxedes, Professor da Facul
dade Fluminense de MedicIna, representando a
Sociedade Beneficente de Estudos de Filosofia,
falará sobre o tema "O Direito à vida deve ser
respeitado desde a concepção."

No dia 6 de maio, quarta-feira, às 9h30min
teremos a presença da Dr' Armida Mioto, da Aca
demia de Polícia Civil do Distrito Federal, que
falará sobre o tema "A Pena e os Direitos do
Condenado",

O Dr. Modesto da Silveira, ex-Deputado Fede
ral, falará sobre o mesmo tema: "A Pena e os
Direitos do Condenado".

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, agradecendo aos
presentes o comparecimento.

Está encerrada a reunião.
. Ata da 14" Reunião,

realizada em 5 de maio de 1987.
7" Reunião de Audiência Pública

Seis expositores
Aos cinco dias do mês de maio de mil nove

centos e oitenta e sete, às nove horas e cinqüenta
minutos, na Sala D-2 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília-DF, reuniu-se a Subco
missão dos Direitos e Garantias Individuais, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Antônio Ma·
ríz, presentes, aínda, os Senhores Constituintes:
José Mendonça de Morais, Costa Ferreira, Eliel
Rodrigues, José Fernandes, Djenal Gonçalves,
Antônio Câmara, UbIratan Spinelli, Narciso Men
des, Joaquim Haickel,Darcy Pozza,Maguito Vilela,
Lúcia Vânia, José Mendonça Bezerra, Jairo Azi,
Lúcia Braga e Delio Braz e mais os participantes:
Arésio Teixeira Peixoto, Maria LiviaFortaleza, Veda
Lúcia Neto Campos, Waldimiro de Souza, Hugo
Ferreira, Hélio Santos, Ruy de Almeida Marim
bondo, Ana Helena Campos, José Raimundo Go
mes, Genésio Belarmíno Izidoro, José Ramalho,
Alice Costa Cantuária, Maria Angélica de Rezende,
Katia Teixeíra, Joana Síveira Passos, Jeonete Olí
veira Faria, Luizde Souza, Walter de Queiroz, Fá
bio Santos, Maurício de Resende Dantas, Helena
de Resende Dantas, Cláudia Gonçalves Teíxeíra,
Maria Célia Reichert, Elizete Gomes da Silva e
Eni Martins França Borges. Havendo número regi
mental o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, dispensada a Ieitúra da ata da reunião
anterior, tendo sido considerada aprovada. A se
guir o Senhor Presidente convidou os senhores
expositores, pela ordem da pauta, que tomassem
assento à Mesa dos trabalhos, esclarecendo que
teriam dez minutos para suas explanações e que
as interpelações seriam feitas ao final de todas
as palestras. 1) Doutora Maria Leda de Resende
Dantas, Assessora do Ministério da Cultura, com
o tema: "Direitos e Garantias Individuais dos Dife
rentes Grupos Etários - a Questão do Idoso.
2) Professor Helio Santos, Presidente do Centro
de Estudos Afro-Brasileiro, com o tema: "Isono
mia nos Direitos e Garantias Individuais.3) Doutor
Arésio Teixeira Peixoto, Presidente da Associação
Nacional dos Censores Federais, com o tema:
"Censura de Diversões Públicas". 4) Doutor Cyro
Vidal Soares da Silva, Presidente da Associação
dos Delegados de Policia do Brasil, com o tema:
"Segurança Pública e os Direitos Individuais." 5)
Pastor Estévão Angelo de Souza, da Igreja Evan
gélica Assembléia de Deus, de São Luís--MA,
representando a Convenção Nacional das Assem
bléias de Deus no Brasil, com o tema: "Liberdade
Religiosa." 6) Doutor Herbert Praxedes, Professor
da Faculdade Fluminense de Medicina, represen
tando a Sociedade Beneficente de Estudos de
Filosofia, com o tema: "O direito à vida deve ser
respeitado desde a concepção." O DI'. HERBERT
Praxedes, após a sua exposição projetou um fIlme
sobre o aborto cujo conteúdo complementava
sua exposição. Após as exposições fizeram inter
pelações, a todos os expositores, os' Senhores
Constituintes: Joaquim Haíckel, José Mendonça
de Morais, Ubiratan Spinelli, Antônio Câmara,
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Costa Ferreira, José Femandes, Eliel Rodrigues,
Narciso Mendes e Darcy Pozza e mais partici
pantes: Helena de Rezende Dantas, Erika Carolina
Müller, Maria Leda Dantas, Ana Helena Campos,
Mauricio de Resende Dantas e Dermeval Matos.
Após as interpelações o Senhor Presidente agra
deceu a presença de todos os expositores, dos
Senhores Constituintes e demais participantes,
convocando-os para a última reunião de Audiên
cia Pública a realizar-se amanhã, dia seis de maio,
com a pr;sença dos Senhores Doutores: Arrnida
Mioto, MOdesto da Silveira e Hélio Bicudo. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião
às quatorze horas e trinta e cinco minutos, cujo
teor será publicado na íntegra no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu A1lia Tobias, Secretária, lavrei a presente
ata, que, após lida e achada conforme, será assi
nada pelo Senhor Presidente. - Constituinte An
tônio Mariz, Presidente.

14' ReunJão

ConvidadolDepoente:

Prof. Hélio Santos e outros
De'Maria Leda de Rezende Dantas
Dr,Arésio Teixeira Peixoto
Dr. Cyro VidalSoares Silva

Pastor Estevão Ângelo de Souza
Dr. Herbert Praxedes

DATA DAREUNIÃO: 5-5-87
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Haven

do número regimental declaro aberta a reunião
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Indivi
duais, para a realização de audiência pública.

Hoje está previsto na Ordem do Dia que se
ouçam os seguintes expositores: A Df' Maria Leda
de Rezende Dantas, assessora do Ministério da
Cultura para questões de Cultura e Gerações, so
bre o tema Direitos e Garantias Individuais dos
Diferentes Grupos Etários-Aquestão do idoso";
o Professor HélioSantos, representante do Centro
de Estudos Afro-Brasileiros, sobre o tema "Isono
mia nos Direitos e Garantias Individuais"; o Dr.
Arésio Teixeira Peixoto, Presidente da Associação
Nacional dos Censores Federais, sobre a censura
de diversões públicos; o Dr, Cyro Vidal Soares
da Silva, da Associação dos Delegados de Polícia
do Brasil, sobre o tema "A Segurança Pública
e os Direitos Individuais";o Pastor Estevão Ângelo
de Souza, da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, de São Luís, no Maranhão, representando
a Convenção Nacional das Assembléias de Deus
no Brasil, sobre o tema "Uberdade Religiosa";
o Dr. Herbert Praxedes, professor da Faculdade
Fluminense de Medicina, representando a Socie
dade Beneficente de Estudos de Filosofia, sobre
o tema "O direito à vida, deve ser respeitado desde
a concepção".

A Subcomissão de Direitos e Garantias indivi
duais tem grande interesse em receber o maior
número possível de entidades que desejem parti
cipar dos debates na elaboração constitucional.
Essa a razão pela qual, hoje, penúltimo dia dessas
audiências, a Subcomissão abriu espaço para um
número relativamente elevado de expositores, vi
sando com isso, única, e exclusivamente, a am
pliar a participação coletíva nos trabalhos de estru
turação da nova Carta Magna do País. Em face
dessa circunstância, determinou a Subcomissão
que cada exposítor disporia de dez minutos para
sua fala, que as exposições se fariam seguida-

mente, uma aJ'Ós a outra, cpncentrando-se os
debates ao mal. Nos debates, a intervenção de
cada Constituinte e dos participantes se fará em
três minutos, e as respostas utilizarão igualmente
o mesmo tempo. Os participantes podem enca
minhar suas questões por escrito à Mesa. Por
tudo isso, a Presidência pede a compreensão dos
senhores expositores, dos Srs, Constituintes e dos
senhores participantes para o controle severo, tan
to quanto possível, dos tempos, de tal maneira
que nenhuma das entidades que aqui se fazem
representar sofra prejuízos no seu direito de parti
cipar e de expor os seus pontos de vista.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra V.Ex' para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Quer dizer que nós... (Fora do microfone.lnau
dível.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
Em principio não há limitação para o número
de interpelações. Elas se farão na ordem de inscri
ção e podem ser dirigidas especificamente a cada
um dos expositores. Poder-se-ia desde já estabe
lecer o critério de que, no mínimo, a cada expo
sitor, se daria o direito de interpelar cada um dos
participantes. Isso multiplicaria por seis a capaci
dade de cada um interpelar os expositores. Creio
que...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- O tempo é exíguo.

O SR.PRESIDENTE (AntonioMariz)- De fato,
o tempo é exígüo, e essa é a razão por que pedi
a compreensão de todos para o estrito controle
do tempo das exposições e das interpelações.
Uma outra consideração, de espaço físico, leva
a Mesa a propor que os Senhores expositores,
quando não estíverem fazendo a sua exposição,
tomem assento no plenário, e que os debates
se processem dessa forma, salvo, naturalmente,
o último dos expositores, que, nessa ocasião, terá
assento à mesa.

Dispensada a leitura da ata, conforme estabe
lecido desde o inicio dessas audiências públicas,
por decisão do Plenário, convido a Dr' Maria Leda
de Rezende Dantas, primeira dos expositores, a
tomar assento à mesa. A Dr"Maria Leda de Rezen
de Dantas é graduada em Serviço Social, tem
pós-graduação também em Serviço Social, e
Educação, em Comunicação Social e Filosofia
da Ciência. Está vinculada à PUC,no Rio de Janei
ro, e à UnB, com vínculos igualmente às universi
dades do Tenessee e de Genebra. É professora
de Metodologia Cientifica do CEUB e assessora
do Ministério da Cultura para questões de Cultura
e Gerações.

Passo a palavra à Dr- Maria Leda de Rezende
Dantas, cornprímentando-a, para discorrer sobre
o tema "Direitos e Garantias Individuais dos Dife
rentes Grupos Etários - A Questão do Idoso".

A SRA. MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, cidadãos pre
sentes, é com muita emoção que me dirijo a esta
Assembléia que seguramente há de constituir um
novo Brasil. E nesta esperança que ouso gastar
o tempo dos senhores e das senhoras. Gostaria,
já que o tempo é tão exíguo, de me restringir
ao campo conceitual e deixar as minhs paixões,
as Júlias, as Eulinas, os Mário de Castro, Os Pri
mos, todos aqueles que nos fazem chorar de ale-

gria ou desespero. Euos deixo por conta da minha
afetividade. Eu os reservo para exemplos que fo
rem necessários a nível de debate. Posso exem
plificar coisas que engrandecem a humanidade
e outras quenos fariam ter vergonha de pertencer
a essa espécie. Mas, neste 10 minutos, eu me
restringirei a questões conceituais. Naturalmente
que não seria tão ingênua a ponto de pensar em
trazer artigos e propostas concretas ou de ensinar
o padre a rezar a missa. Agora, já de antemão,
deixo com V. Ex-" a garantia de que qualquer
coisa que V. Ex" queiram acrescentar a esses
dados - não só eu, mas posso falar por algumas
das pessoas de idade avançada que estão em
Brasilia -, estaremos às ordens, não só para vir
depor, como para convidá-los a verem as circuns
tâncias concretas que, estando na Capital da Re
pública, podem exemplificar de alguma maneira
a situação em que vivem os velhos cidadãos do
Oiapoque ao Chuí.

Gostaria de dizer que a impressão que se tem
ao ler a nossa Constituição é de que, além da
forte influência liberal que todos reconhecem,
gostaria de deter-me nesta manhã, falando sobre
as discriminações etárias. Eu diria que estamos
sob a égide do industrialismo, quer dizer, todas
as nossas leis, nossas normas e toda a nossa
ordem social se regem primariamente pela filoso
fia do industrialismo. A família, a religião, toda
a nossa cultura tem por base os principios que
fizeram possível a industrialização tardia do nosso
País. Neste caso, eu diria que o preconceito etário,
quer dizer, a discriminação que põe todos os cida
dãos brasileiros em compartimentos por idade,
é o taylorlsmo a nivel da ordenação social das
nossa relações. Talvez eu esteja falando com V.
Ex" sobre coisas muito abstratas, mas vou dar
um exemplo concreto com relação à questão da
velhice. Em outras palavras, o preconceito de ida
de que ora se coloca na cultura brasileira é muito
bem estruturado, e se estudarmos a história social
a partir da Europa para o Brasil, vamos ver que
a noção de criança, de juventude e de velhice
surgem como necessidades de ordenação social
da coletividade em benefício da produção e da
produtividade. Sabemos que a idéia de criança
surgiu com a revolução burguesa; aliás, quase
tudo o que temos no momento surgiu nesse tem
po da Revolução Industrial e da Revolução Fran
cesa. A criança na sociedade européia não era
vista como criança, como de resto não é vista
em nossa sociedade rural como um ser à parte.
Ela vive num ambiente comum dos adultos,
aprendendo, em suas brincadeiras, a se fazer adul
to. Não há um regulamento especial para a crian
ça. O que vai fazer com que seja colocada nas
escolas, que é até um direito pelo qual se luta,
é exatamente quando começa a diminuir a morta
lidade infantil e o excesso de crianças nas ruas
e nas casas começa a atrapalhar a produção de
seus pais. Assim se inventou a escola que conhe
cemos.

Tenho a desconfiança - e sobre isso farei um
trabalho - de que a mesma coisa acontecerá
com os velhos. Hoje em dia se vêem velhos agru
pados, infantilizados por instituições que vivem
à custa de velhos. Esses velhos, em vezde estarem
na sociedade lutando por direitos e melhorias de
suas condições, estão por aí vestidos de menini
nhos, fazendo um papel rídículo, muitas vezes,
alegrando as autoridades nos aeroportos e em
outros logradouros. Isso me parece uma repro-
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dução do que aconteceu com a criança, ou seja,
organizar os velhos de acordo com sua caracte
ríslica etária e não de cidadão.

f'lão poderia, neste momento, fazer uma lista
gem de-tudo. o que gostaria de ver constando
em uma Constituição, quero dizer, uma leitura
desse texto, do ponto de vista do que.ê em nossa
cultura direitos e o que é o próprio preconceito
embutido nesse texto. Darei alguns exemplos, pa
ra vermos allguma coisa a respeito disso. Em algu
mas instâncias de direito, veremos que o que está
prevalecendo não é o direito do individuo, mas
os interesses da produção. Nesse caso, ao invés
de começarmos por aquilo que dizque deve haver
harmonia entre as categorias produtivas - e os
senhores sabem melhor do que eu onde encon
trar' esse artigo - por que tanto interesse na har
monia entre patrão e empregado, se não há har
monia entre as várias faixas etárias? Sempre ouvi
mos dizer que o Brasil é um país de amnésia
coletiva. Por que essa amnésia? Porque as pes
soas das vérías faixas etárias não têm condições
efetivas de trocarem suas experiências. Não no
sentido de que o velho é sábio; uma pessoa fútil
e irresponsável não fica sábia apenas porque en
velheceu, não nesse sentido tolo. Falo, pensando
realmente naqueles que presenciaram e partící
param da História. Não na mão única de que
o velho tem muito a ensinar aos jovens, mas tam
bém tem muito a aprender com os jovens. Toda
essa relação que estou tentando colocar, no nosso
meio, quase não é considerada como um assunto.
Já fui inda!;Jada a respeito do que a sociedade
pode fazer para respeitar melhor os velhos. Digo
que pouca coisa pode ser feita, a não ser o fato
de os velhos respeitarem 05 jovens e as crianças.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Gos
taria de lembrar que a senhora só dispõe de mais
dons minutos para concluir. Lamento que esse
pr21Z0 seja tão exíguo. São as circunstâncias subli
nhadas no início desta reunião que nos levam
ao constrangimento desta advertência a respeito
do prazo para a conclusão, de forma que 05 outros
setores da sociedade também possam ser ouvi
dos. Muito obriqado.

A SRA. tvlARlA LEDA DE REZENDE DANTAS
- O preconceito começa com a criança de uma
área rural que, aos 14 anos, ainda não terminou
seus estudos e é obrigada a estudar à noite. Isso
não tem amparo legal. O jovem de 27 anos, por
ter essa ldade, pode ser proibido de fazer um
concurso. Isso não pode ser constitucional. O tra
balhador brasileiro tem o direito de não mais tra
balhar e ganhar seus proventos, dentro de um
sisltema de seguridalie social firme, mas ele não
tem a obrigação de ter o seu trabalho confiscado.
Não pode haver aposentadoria compulsória, co
mo há hoje em dia. Esses são alguns direitos
que cito como exemplos; existem muitos outros.
Diria, já que o tempo é exíguo, que de todas as
mudanças que se pretende fazer nos Itens, eu
faria só naquele primeiro. Quando se diz que ne
nhuma pessoa podesofrer distinção de sexo, raça,
trabalho, etc, eu colocaria "idade". Sobre ISSO o
emérito Professor Evaristo de Morais Filho já falou
naquele seu excelente trabalho. Quero apenas
ampliar, em vez de ser em relação ao trabalho,
que seja também-em relação a qualquer outra
coisa, aproveitados 05 trabalhos do Professor Eva
risl.ode Morais Filho e o do Senador Afonso Ari-

nos, quando pune o preconceito de raça. Tería
mos que punir qualquer preconceito, seja de or
dem etária ou sexual. Só tenho, já que o tempo
não dará para entrar em pormenores, essa pro
posta: que se coloque no art. 153 a palavra "ida
de", de tal forma que ela não possa ser vitima
de preconceitos e interdições em nosso território
e que a punição que se faz sentir hoje, apenas
em relação ao preconceito de raça, se expanda
para qualquer outro tipo de preconceito, discrimi
nação e cerceamento dos direitos e garantias indi
viduais. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
obrigado à DI"" Maria Leda. Solicito que perma
neça no plenário, para que se possa estabelecer
o debate sobre o tema ao final das exposições.

Convido o Professor Hélio Santos, represen
tante do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, para
discorrer sobre o tema "Isonomia nos Direitos
e Garantias Individuais". O Professor Hélio Santos
é Presidente do Conselho da Comunidade Negra
em São Paulo, Professor da Pucamp, em São
Paulo, membro da Comissão de Estudos Consti
tucionais, militante do Movimento Negro Brasi
leiro e ex-Assessor Especial do Governador Fran
co Montoro.

Passo a palavra ao Professor Hélio Santos, que
disporá de dez minutos para sua exposição.

O SR. HÉUO SANTOS - Gostaria de agra
decer a oportunidade que o Congresso Consti
tuinte abre para que um tema dessa ordem seja
aqui trazido. Cabe, em nossa opinião, a esta Sub
comissão a responsabilidade histórica de trazer
a isonomia que realmente contemple a nossa rea
lidade. O IBGE afirma que 44% da população
brasileira é de não-brancos; informa também que
pouco mais da metade da população brasileira
é feminina. O mesmo IBGE informa que 213 da
população brasileira tem menos de 30 anos. Os
juristas aqui citados, dois amigos nossos, o Prof.
Evaristo de Morais Filho e o Senador Afonso Ari
nos, costumam ensinar-nos que a Constituição
deve ter a cara da Nação. O que geralmente os
juristas não fazem é tentar desenhar esse rosto
- esta é uma crítica válida que faço. Se tivésse
mos que tentar projetar realmente a cara da Na
ção brasileira, que tipo de feição ela deveria ter?
Em minhas avaliações até hoje isso não foi obtido.
Nesse sentido, entendemos que a discriminação,
muito bem colocada pela SI"" Maria Leda de Re
zende Santos, que me antecedeu, contra o negro
no Brasil - costumamos efírmar - é uma ave
nida de duas mãos. Emum sentido temos a socie
dade como um todo, discriminando o negro nos
mais diversos setores em que a vida se dá: nas
relações de trabalho, nos meios de comunicação,
na educação. Do outro sentido temos o próprio
negro com a discriminação introjetada em sua
própria cabeça. É uma questão de identidade ra
cial. Ninguém quer identificar-se com aquilo que
é meu, negativo. E isso é passado no dia-a-dia
em relação a nós, negros. A isonomia que propo
mos não pode ser apenas aquela afirmação for
mai, jurídica de que todos são iguais perante a
lei. Esta afirmação é importante do ponto de vista
da cidadania política, mas a igualdade acontece
é no plano material econômico da vida, no dia-a
dia. Para nós negros existem apenas três cami
nhos de ordem constitucional que temos de rei
vindicar aqui no Congresso Constituinte; não exis
tem outros. O primeiro caminho é de ordem coer-

citiva. Temos de criminalizar.a discriminação ra
cial. Ninguém pode ser impedido de se realizar
como pessoa, como criatura, em função da raça,
de ser índio, japonês, judeu ou negro. Temos de
tomar isso crime. Não pode ser um crime comum,
tem de ser um crime inafiançável, senão vai ser
muito barato discriminar negros, mulheres, ido
sos etc. Temos também de trazer esse tipo de
julgamento para a Justiça Federal. Temos que
dar esse status a esse tipo de crime, porque
sabemos que as justiças locais sãoconservadoras
e sofrem fortes influências do seu meío.Na Co
missão Arinos se conseguiu fazer essa discussão
de forma ampla: "discriminação racial é crime
inafiançável e é julgada também peja Justiça Fe
deral". Esse é o primeiro caminho. O segundo
é de ordem promocional. Temos de tratar de for
ma desigual aqueles que são tratados, historica
mente, desigualmente pela sociedade. Se igualar
mos realmente e levarmos ao pé da letra essa
igualdade, vamos manter secularmente diferen
ças acumuladas ao longo desses anos. Portanto,
idosos, deficientes físicos, mulher, negro, são se
tores impedidos de um desenvolvimento pleno.
É necessário investimento social a fim de poten
cializar esses setores. O terceiro caminho, que
não cabe discutir aqui, é de ordem didático-peda
gógica. É no processo educacional que se reforça
a discriminação contra negro, mulher, e outros

I setores. Agora, nesta Subcomissão, gostaríamos
de falar dos dois primeiros caminhos. A isonomia
tem que, além de tratar todos igualmente, tomar'
crime inafiançável qualquer tipo de discriminação,
contra negro, mulher, idosos. Adiscriminação não
cabe também discutir aqui, mas do ponto de vista
psicológico é uma anomalia. Discriminação con
tra negro e contra mulher não são farinha do
mesmo saco, como se costuma afirmar, mas fari
nha da mesma moenda, porque ambos 05 com
portamentos são culturais e partem do mesmo
sentido, porque se tratar de uma visão arraigada,
tradicional e equivocada contra negro e mulher.
Portanto, vamos ter de lutar por uma isonomia
ampla. Essa isonomia tem de deixar claro que
cabe ao poder público promover essa igualdade,
através de investimentos sociais, de ordem econô
mica, social, a fim de que essa igualdade acon
teça. A mãe pobre de um deficiente físico sabe
como a isonomia é falsa, se realmente o Estado
não investir a fim de dar a essa criança deficiente
condições de pelo menos de poder trabalhar e
se realizar como cidadão pleno. É necessário que
o Estado invista naquele que não é igual, a fim
de tomá-lo igual.

Concluindo, entendemos que essa isonomia,
essa criminalização da discriminação tem de ser
remetida à Justiça Federal. Essa é a forma de
se dar especial status especial a esse tipo de
crime; é a maneira de revertermos 05 impedi
mentos que aqui mostro na folha dois deste texto
que foi entregue aos Srs. Constituintes. São duas
tabelas que montamos com dados do IBGE. Per
cebemos, nesses dois quadros, que falam de raça,
escolaridade, raça e renda. Sabemos que a educa
ção e a renda são dois vetores muito bons para
medirmos a capacitação de um determinado seg
mento da sociedade. Nesta tabela vemos que a
população negra tem o dobro de possíbílídade
de ser analfabeta. Em cada 100 não-brancos des
te Pais, 39 são analfabetos; em relação aos bran
cos, apenas 20. Se tomarmos em conta aqueles
que têm mais de 9 anos de estudos, aqueles que
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iniciaram o segundo grau, entre cada 100 não
brancos apenas 5 atingiram essa condição; os
brancos nesse caso atingiram 16. Quando pensa
mos em renda, três quartos da população negra
deste País vive com até dois salários mínimos.
Cinqüenta e um por cento da população negra
ganha até um salário mínimo por mês; vinte e
quatro por cento ganha até dois salários mínimos.
Na verdade, fazendo uma comparação com as
outras populações, como os amarelos, com os
brancos, percebemos o distanciamento do negro
em relação aos demais segmentos raciais. Con
cluindo, queria dizer que, em termos de mais de
cinco salários mínimos - que seriam hoje aproxi
madamente dez mil cruzados - em cada cem
trabalhadores negros apenas três conseguem
perceber mais de dez mil cruzados por mês. Em
relação aos brancos, esse índice atinge 13%, ou
seja, para cada trabalhador negro que ganha dez
mil cruzados temos quatro brancos. Costuma-se
afirmar que essa diferença é histórica, que sua
razão se deve à origem dos negros como ex-es
cravos. Não é verdade. Hoje quantificamos, atra
vés do IBGEpor meio de estudos estatísticos 
que posso depois, pessoalmente, entregar ao
Constituinte que por eles se interessar-no Brasil,
o preço de se ser negro. Há fatores impeditivos
de ordem discriminatória, independentemente
daqueles iniciais,daqueles que têm como marca
a escravidão. Independentemente dessa marca
inicial, há processos, ao longo do tempo, que
impedem a negros, a mulheres, de concorrerem
igualmente no mercado de trabalho. Muitoobriga
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
ao Prof.HélioSantos que permaneça no plenário,
para que se promovam os debates sobre o tema
exposto ao final das várias exposições.

Convido o Dr. Arésio Teixeira Peixoto, Presi
dente da Associação Nacional dos Censores Fe
derais, que discorrerá sobre o tema "Censura de
Diversões Públicas". O Dr. Arésio possui curso
superior de Letras, curso de Filosofiapela Facul
dade Dom Bosco de Filosofiae Ciência da Acade
mia de São João del-Rei,MinasGerais; licenciado
em curso de Administração pela Associação de
Ensino Unificado do Distrito Federal, com grau
de Bacharel; Professor de Português e Literatura
Portuguesa e Brasileira do Colégio Estadual Fer
nando Otávio, de Pará de Minas, Minas Gerais;
é Censor Federal e Professor da Academia Nacio
nal de Polícia, do Departamento de Polfcia Fe
deral.

Tem a palavra o Prof. Arésio Teixeira Peixoto
para a sua exposição, pelo prazo de dez minutos.

O SR. ARÉSlO TEIXEIRA PEIXOTO _ Exm°
Sr. Constituinte Antonio Mariz, Exrrr' Sr. Consti
tuinte Darcy Pozza, respectivamente Presidente e
Relator desta Subcomissão, Srs. Constituintes,
Senhoras e Senhores, o nome dos Senhores
Constituintes ficará marcado de forma indelével
nos destinos e na História do nosso País. Nós
os cumprimentamos por isso. Estou aqui para
falar-lhes em nome da Associação Nacional dos
Censores Federais sobre o tema "Censura de Di
versões Públicas".

Inicialmente queremos colocar o que entende
mos sobre censura de diversões públicas. Cen
sura significaexame e classificação de espetáculo
de diversões públicas. Quando se falade um filme

censurado quer-se dizer o filme proibido. Para
nós significaapenas um filmeexaminado e classi
ficado detalhadamente. A fundamentação legal
para a censura de diversões públicas encontra-se
na Constituição Federal; também na Constituição
está o seu vínculoà PolíciaFederal.AConstituição
estabelece que deve haver censura de diversões
públicas. Portanto, não há censura jornalística,
não há censura à imprensa, a livros de espécie
alguma. A legislação básica da censura está espa
lhada em vários ordenamentos jurídicos. O prin
cipal deles é o regulamento estabelecido pelo De
creto n° 20.493, de 1946. Apenas pela data desse
decreto, V. EX"' poderão verificar tratar-se de lei
bastante antiga e que está bastante desatualizada.
Ela foi feita numa época em que ainda não havia,
no Brasil, a televisão. A televisão é o meio de
comunicação mais importante que existe. Infeliz
mente, até hoje não há nenhuma legislação que
trata especificamente da televisão, apesar de toda
a influência que ela exerce na sociedade. A Lei
n° 5.536 é de 1968, do período revolucionário.
Ela pretendia ser c1assificatória para teatro e cine
ma, nessa época. Infelizmente, ela não chegou
a ser classificatória, porque ainda estabeleceu
possibilidade de proibições, de cortes, e até hoje
essa leinão foisequer regulamentada, exceto com
relação ao Conselho Superior de Censura. Temos
ainda o Decreto-lei n° 1.077, que V.Ex'" conhe
cem, dada à má fama que ele adquiriu, de ter
estabelecido no País a censura à imprensa. No
entanto, no tocante à imprensa, é considerado
inconstitucional, mas usado também em termos
de diversões públicas, porque isso está expressa
mente no seu bojo, quando diz que "proíbem-se
as exibições e as exteriorizações contrárias à mo
rai e aos bons costumes". Temos outros dispo
sitivos legais que tratam especificamente de tóxi
cos. Temos o Código de Menores, que proíbe,
na televisão, os espetáculos liberados para maio
res, e temos também outras leis esparsas em ou
tros ordenamentos jurídicos. Como se vê, existe
grande proliferação de legislação, e muitas vezes
a nossa atividade se perde nesse meio porque
essas legislações estão desatualizadas e não se
aplicam praticamente àquilo que temos hoje. No
Brasil atual existem muitas posições a respeito
da censura. V. EX"' conhecem, por exemplo, a
posição de artistas, tacitamente contrários à cen
sura, e estão colhendo assinaturas e fazendo ma
nifesto contra ela, pedindo sua extinção.Sabemos
que existem outras pessoas que querem a censu
ra mais atuante. Existe um outro grupo que quer
a censura atribuída aos próprios meios de comu
nicação. Outros a querem atribuída à comuni
dade. Existe um grupo, mais coerente, que quer
uma censura c1assificatória, que não se volte para
a proibição, para o corte, mas simplesmente desti
nada a classificaros espetáculos para os especta
dores. Então, os espetáculos - esse é o nosso
entendimento - devem ser classificados para
teatro e cinema. Com relação ao menor, o Estado
tem obrigações. Ele tem a obrigação de tutela.
Por quê? Porque a educação existe na família,
mas o Estado precisa complementá-Ia. E nos es
petáculos públicos nem sempre a famflia tem
condições de estabelecer todo esse controle. En
tão é necessário que o Estado esteja presente
para fazer o controle das diversões. Não no sen
tido - queremos deixar claro - de proibir, de
cortar, mas de estabelecer parâmetros para o me
nor em formação. Para o adulto, como se poderia

fazera censura? Para o adulto, a censura, acredita
mos, deve ser tão-somente como um referencial,
um ponto de orientação. Assim, ao examinarmos
o espetáculo, resumiríamos, em poucas palavras,
aquilo que ele contém. O adulto deve ser capaz
de escolher aquilo que deve ver. Ele deve ser
capaz de decidir sobre aquilo que deve assistir.
Sabemos perfeitamente que até a religião,aquela
imposta, tem pouco valor. Ela precisa ser uma
religião que a pessoa abrace por livre e espon
tânea vontade. Aí, sim, ela terá valor. Qual seria
especificamente a finalidade da censura? Sabe
mos que os criadores de espetáculos e de diver
sões públicas querem uma liberalização total.
Querem ter plena liberdade de dizere exibiraquilo
que entenderem. Por outro lado, há o menor, que
precisa ter barreiras aos espetáculos. Como, en
tão, poderíamos compatibilizaressas duas coisas?
A censura existe para isso, não para castrar, atra
palhar o criador, mas para estabelecer barreiras
no sentido de o espetáculo ser adequado à crian
ça. Com relação ao maior não deve haver censura.
Somente com relação ao menor, para que se
classifique. Essa proteção ao menor é muito im
portante. Sabemos que outras pessoas já trataram
do assunto nesta subcomissão e em outras aqui
do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - APresi
dência informa a V. S' que dispõe apenas de dois
minutos e meio para concluir sua exposição.

O SR.ARÊSIOTEIXEIRA PEIXOTO-Alegisla
ção deve ser alterada. Como disse a V. Ex", até
hoje infelizmente não se mexeu na legislação no
sentido de alterá-Ia, no sentido de tomá-Ia mais
consentânea com os meios de comunicação. Es
te é o principal problema com o qual a censura
se defronta. No nosso entendimento, a censura
deve também continuar vinculada ao Departa
mento de Polícia Federal. Por que entendemos
deva ela continuar vinculada ao Departamento
de Polícia Federal? Primeiro: isenção de julga
mento. A Polícia Federal, sabemos, é um corpo
respeitado, que se impõe pelo respeito. o...ando
existe qualquer problema no Brasil, hoje já se
tomou moda, "vamos chamar a Polícia Federal"!
Por quê? Porque ela sabe impor-se de maneira
isenta, dentro dos parâmetros legais. No caso,
a censura estaria bem agasalhada. Aspolícias es
taduais cuidam normalmente da tutela da socie
dade, de um modo geral, no referente a costumes.
Então, para que haja correlação no tocante às
diversões públicas, também existiria essa tutela
exercida pela Polícia Federal. Hoje a censura já
está estruturada de forma adequada no Departa
mento. Ela tem apoio administrativo, material e
funcional. Simplesmente, continuando, seria um
gasto a menos para o Estado. Esse é um argu
mento, não o mais convincente, que tem sua ra
zão de er. No tocante a esta subcomissão, nossa
proposta é no sentido de que se inclua no capítulo
"Dos Direitos- e Garantias Individuais": ''Todos
têm o direito de expressar e divulgar livremente
o seu pensamento, independentemente de censu
ra, ficando, no entanto, as diversões públicas sujei
tas às leis de proteção da sociedade." Era isso
que tínhamos a expor. Muito obrigado a V. Ex'"
pela atenção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Agra
deço ao Dr. Arésio Teixeira Peixoto a sua exposi
ção. Solicito a S. S' permanecer no plenário para
participar posteriormente dos debates.
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Convido agora o DI'. Ciro Vidal Soares da Silva,
da Assoclaçéo dos Delegados de Polícia do Brasil,
para díscorrer sobre o tema "Segurança Pública
e os Direitos Individuais". o DI'. Ciro Vidalé Dele
gado de Polícia de Classe Especial dos quadros
da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, por concurso de provas e títulos,
desde 1965; Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, turma
de 1964; Mestrado em Direito Penal pela PUC
do Estado de São Paulo; Curso de Especialização
em Criminologia e Policiologia, Direito Penal e
Processo Penal, pela PUC de Campinas, USP e
Instituto Oscar Freire, em São Paulo; professor
universitário de Direito Penal e professor titular
da Academia de Policia de São Paulo. O DI'. Ciro
Vldal discorrerá sobre "Segurança Pública e os
Direitos Individuais". Com a palavra o DI'. Ciro
Vidé~.

O SR. CIRO VIDAL - Sr. Presidente, permi
ta-me V. Ex' que, na sua pessoa e em nome da
Polída Civil do Brasil, faça uma saudação a todos
os congressistas constituintes que se encontram
nesta subcomissão. Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, quem lhes fala não é só o Presidente da
Associação Nacional de Delegados de Policia,
mas também aquele que, por mandato do I Con
gresso Brasileiro de Polícia Civil, recentemente
realizado na Capital de São Paulo, recebeu essa
delegação em nome da instituição policial civil
brasileira. Nesta condição gostaria publicamente
de passar às mãos de V. Ex" um trabalho do Prof.
Murilo de fv'I,acedo Pereira, Delegado de Polícia
do Estado de São Paulo, que versa sobre a "Segu
rança Pública e a Polícia no Desenvolvimento Hís
tôríco", e sobre o que é a instituição responsável
pelaisegurança pública. Ao mesmo tempo, peço
pennissão a V. Ex' para lhe entregar publicamente
três propostas da Polícia Civil do Brasil:a primeira
diz respeito .à inserção de capitulo próprio da se
gurança pública na futura Carta Maior;a segunda
diz respeito à alteração da proporcionalidade do
quinto constitucional nos tribunais de segundo
grau; e a terceira diz respeito à inserção de dispo
sitivo que proporcione o mais amplo respeito à
pessoa humana no desenrolar das fases do per
secutio crllll1inls. Faço isso, Sr. Presidente, como
disse, por delegação do I Congresso Brasileiro
de Polícia Civil, e na certeza de que esta Casa
saberá avaliar as opiniões de toda a instituição
policial civil brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, minhas se
nhoras, meus senhores, em 1954, Juiz do Tribu
nal de Apelaçãode Madri,hoje criminólogo famo
so, Manuel L.opesRei, disse que o crime houvera
perdido em violência e, em contrapartida, ganho
em atenção e em mecanismos que dizem respeito
à confíabílldade humana. Na realidade, podemos
hojEl, Sr. Presidente, fazer uma inversão deste con
ceíto. O crime perdeu sua originalidade e vem,
no desenrolar das duas últimas décadas, rece
bendo tratamento de violência inigualável. Hoje,
em qualquer comunidade urbana deste País, em
qualquer pesquisa de comunicação social, o pri
meiro objetivo das nossas populações é de maior
segurança, de maior proteção, de maior defesa
não só do indivíduo, como da própria sociedade.
Recentemente jomais do mais alto conceito do
Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e de Belo
Horizonte, em pesquisas feitas junto a seus leito
res, puderam avaliar que o problema de segu-

rança pública, de proteção ao indivíduo,de defesa
da sociedade, tais problemas, Sr. Presidente, se
transformaram em verdadeiros objetivos nacio
nais permanentes da nossa comunidade brasi
leira. É por isso que a Polícia Civil do Brasil enten
de que segurança pública é uma atividade una
e eminentemente civil; entende que segurança
pública não pode ser confundida com segurança
interna, com defesa territorial ou com ocupação
de solo; entende que segurança pública é prote
ção do individuo e defesa da sociedade lato sen
SUo APolíciaCivil não quer privilêqios de quaisquer
espécies, deseja ser julgada pelo juiz ordinário,
não deseja tribunais de excessão, nem tampouco
tribunais especiais. Mas deseja, sobretudo, Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, que o problema de
segurança, receba um dispositivo próprio na Carta
Maior.A Constituição atual em vigor, com a refor
ma de 1969, estabelece princípios que dizem res
peito à segurança extema, à segurança interna,
à segurança nacional, ao funcionalismo público,
à Magistratura, ao Ministério Público, à defesa do
solo e ocupação territorial. Não tem, porém, dis
positivo de qualquer espécie que diga respeito
à segurança pública. Entendemos, Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, que a Polícia, sobretudo, é um
pronto-socorro social. Tem e sabemos disso, suas
mazelas, tem e conhecemos suas deficiências;
não escondemos nossa cabeça na terra, muito
ao contrário, a levantamos altiva para receber a
critica social, e que ela seja feita de maneira quase
permanente, através dos órgãos de comunicação
de massa. É por isso, Sr. Presidente, que em nome
dos Policiais Civis do Brasil, houvemos por bem
de comparecer à Subcomissão presidida por V.
Ex' para trazer um trabalho que objetiva resguar
dar mais e mais a pessoa humana na fase pream
bular da persecutio crlminls. É uma tradição
do Direito Constitucional, desde as primeiras re
gras constitucionais escritas a partir do século
XVIII, que o estatuto constitucional, a !ex Iegum,
a Carta Maior, mantenha dispositivos próprios de
proteção ao individuo chamando esses disposi
tivos de "Garantias Individuais". Na verdade, as
garantias individuais, Sr. Presidente, nada mais
são do que garantias constitucionais e dizem res
peito à vida, à liberdade, à proteção, ao posiciona
mento acusatório contraditório e ao conhecimen
to da prisão por parte do juiz competente. É tam
bém uma tradição do Direito Constitucional, não
só brasileiro, como universal, manter neste capí
tulo próprio dos Direitos e Garantias Individuais
alguns dispositivos de norma procedimental, tais
como a observância de respeito à pessoa humana
em qualquer fase desta perseguição. Por isso, que,
Sr. Presidente, objetivando a inserção de dispo
sitivo que proporcione o mais amplo respeito à
pessoa humana no desenrolar das fases do per
secutio criminls, que apresentamos esta pro
posta. Na verdade não se trata de uma proposta
revolucionária, porque ela já existe da forma hídri
ca em Portugal e na Inglaterra, e de forma mais
ampla nos Estados Unidos. É a inclusão de um
artigo enumerativo com o seguinte dispositivo:
"...quem for acusado da prática de delito terá,
dentro do inquérito policial, direito à defesa preli
minar, sobre a qual se manifestará a autoridade
policial que presidir o procedimento". Desta ma
neira, Sr. Presidente, antes do indiciamento formal
daquele a quem é imputado um fato-crime, have
rá a possibilidade de apresentação de defesa ex
pressa, de defesa escrita, como existe hoje no

procedimento administrativo e nos procedimen
tos criminais em que o funcionário público é acu
sado de crime contra a administração. Reconhe
cemos que esta exceção dada aos funcionários
públicos deva ser alargada no universo de todos
aqueles que são imputados de um fato. Sr. Presi
dente, finalizando, entendemos que o indiciamen
to formal, que a identificação datiloscópica pelo
sistema decimal de Vucetich - usando, permi
ta-me V.Ex', um jargão popular, expressão inclu
sive um pouco rasteira, o sujar de dedos na fase
de investigação, a colocação das impressões dati
loscópicas em um papel que servirá amanhã para
o levantamento de impressões e de antecedentes
criminais é a maneira constrangedora de o indivi
duo ser, perante o Estado, imputado e registrado
sem que ainda lhe seja conhecida a acusação
própria. Queremos é que, antes dessa imputação
fática, antes do término do procedimento policial,
que ele tenha oportunidade de defesa. Se mesmo
assim, a autoridade, por sua vez,entender a neces
sidade do seu indiciamento, estará mantido, Sr.
Presidente, o equilibrio: o Estado imputando um
fato, o Estado acusando, o Estado, através do
estado de justiça, presidindo processos. E a defe
sa com amplos direitos e com amplas regalias
na proteção do individuo e - por que não dizer?
- na proteção lato sensu da sociedade. Esta
é a proposta que a Polícia Civil apresenta a V.
Ex' e a esta Subcomissão. (Palmas.)

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
levantar uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Men
donça de Morais, para uma questão de ordem.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, estou estranhando,
nesta manhã, a ausência do pessoal da imprensa
que grava para o programa Diárioda Constituinte,
na nossa Subcomissão. Sei que fatos menores
touxeram aqui a imprensa, e o Brasil inteiro tomou
conhecimento, por exemplo, da supervalorização
que se deu à exposição que defendia os direitos
dos homossexuais. Quando temos uma pauta ri
ca, como a de hoje, ninguém vem aqui. Quando
temos a Casa cheia de parlamentares e de assis
tentes, ninguém vem registrar esse fato. Por isso
é que a Constituinte é vilipendiada aí fora: os gran
des momentos passam despercebidos e os pe
quenos e até irrelevantes são exageradamente pu
blicitados, através da imprensa. Daí a minha ques
tão de ordem, para solicitar a V. Ex", em forma
de requerimento, seja convocada aqui a Comis
são de Publicidade dos atos, dos trabalhos da
Constituinte, para que registrem os trabalhos des
ta nossa Subcomissão, levando isto ao Sr. Presi
dente da Constituinte, Deputado Ulysses Guima
rães, como sendo discriminatória a atitude da im
prensa dirigida contra esta Subcomissão. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-AMesa
informa a V. Ex' que foi feita a comunicação de
praxe à Secretaria de Apoio, que certamente trans
mitiu esta informação ao setor de imprensa e
televisão que cobre a Constituinte. A reclamação
de V. Ex' será registrada, e a Mesa tomará as
providências cabíveis na espécie.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria que as providências fossem
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tomadas durante a reallzação desta sessão, a fírn
de que o pessoal da imprensa comparecesse
aqui pelo menos para registrar, ainda que por
trinta segundos, o que está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A co
municação pode ser naturalmente reiterada, mas,
se V. Ex' permite pondero, sem pretender com
isto justificar a ausência da imprensa e da televi
são, que é preciso convir em que nesta data prati
camente todas as Subcomissõês devem estar reu
nidas, considerando a exaustão do prazo para as
audiências públicas, o que determina um conges
tionamento de solicitações e de interesse [orna
Ifstico, evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNEW
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ubiratan Spinelli,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Nobre Presidente, estou de acordo com as
ponderações do companheiro José Mendonça de
Morais, ainda mais quando ontem li na Folha
de S. Paulo , na "Coluna do Leitor", que os
Constituintes praticamente nada fazem. Trata-se
de um absurdo, porque trabalhamos aqui de ma
nhã, de tarde e até à noite, muitas vezes. Não
temos ido àsnossas cidades do interior para ficar
mos aqui e estudar toda a matéria que recebemos;
e é uma quantidade incomensurável de papel que
temos de analisar e estudar, a partir de amanhã,
principalmente depois de amanhã. A imprensa
está sendo muito dura conosco, muito injusta,
e alguns jornais, principalmente entre eles a Fo
lhade S.Paulo, só noticiam o número de Consti
tuintes que estão em plenário, mas esquecem-se
de que todas as Subcomissões estão trabalhando.
Quero ratificar, portanto, meu voto de louvor ao
Deputado José Mendonça de Morais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
registrada a posição de V. Ex- Finalmente quero
lembrar que, não obstante a ausência das câma
ras de televisão, encontram-se neste recinto repre
sentantes da imprensa, dos jornais diários, que
vêm dando cobertura constante aos trabalhos da
Subcomissão. Prosseguindo, convido o Pastor
Estevão Ângelo de Souza, quinto expositor de ho
je, para discorrer sobre o tema "Liberdade Religio
sa". 9 Sr. Estevão Angelo de Souza é pastor da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus, em São
Luís do Maranhão; Presidente da Convenção Esta
dual da Assembléia de Deus, no Maranhão~possui

o curso do Instituto Bíblico e é escritor. Concedo
a palavra ao Pastor Estevão Ângelo de Souza.

O SR. ESTEVÃO ÂNGELO DE SOUZA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes e demais pessoas
que nos honram com suas presenças, inicialmen
te queremos elogiar o comportamento da Assem
bléia Nacional Constituinte por estar facultando
aos diferentes segmentos da sociedade brasileira
a oportunidade de manifestarem seuspensamen
tos, seus pontos de vista quanto à nova Consti
tuição. E dentro do grande tema Direitos e Garan
tias Individuais, objeto do art. 153 da Constituição
em vigor, entre outros assuntos relevantes concer
nentes à vida e à liberdade, destaca-se, no § 5°,
a liberdade religiosa, nos seguintes termos:

"É plena a liberdade de consciência e fica
assegurado aos crentes o exercício dos cul-

tos religiosos, que não contrariem a ordem
pública e os bons costumes."

Para fazermos justiça ao Governo do nosso
Pais, inclusive ao Poder Legislativo, afirmamos
o nosso reconhecimento de que, há várias déca
das, o Governo brasileiro tem sido exemplo quan
to às garantias à liberdade do exercício dos cultos
religiosos. Estamos em uma fase de transição
constitucional. Temos a Constituição em vigor
prestes a expirar. Temos o anteprojeto constitu
cional e, muito em breve, em definitivo, a nova
Constituição.

Quanto à liberdade de consciência de crença,
peço vênia para ser enfático, pois, como cristão
evangélico, o assunto é para mim importante, co
mo julgo ser para todos os demais cristãos e
religiosos. Sobre esse assunto, queremos fazer
duas oportunas observações relativas ao antepro
jeto da Comissão Afonso Arinos. A Constituição
de 1967 (art. 9",inciso 11) "veda à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Mu
nidpios estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou
manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada a colabo
ração de interesse público, na forma e nos limites
da lei federal, notadamente no setor educacional,
no assistencial e no hospitalar".

Este dispositivo constitucional que trata da se
paração foi omitido no anteprojeto da Comissão
Afonso Arinos. Como representante de mais de
cento e cinqüenta mil crentes evangélicos no Es
tado do Maranhão, e interpretando os sentimentos
das demais igrejas evangélicas brasileiras, pedi
mos à douta Assembléia Nacional Constituinte
seja adotado o art. 9", inciso li, da Constituição
de 24 de janeiro de 1967, com as alterações deter
minadas por suas emendas, tendo em vista o
seguinte:

1) Sem a vedação preceituada no citado art.
9", a futura Constituição permitirá que a União,
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e
os Municípios estabeleçam ou subvencionem de
terminadas igrejas e com elas mantenham rela
ções de dependência ou aliança ou embaracem
o exercício de cultos de outras igrejas, data venia,
é o que entendemos.

2) Sem a clareza e a segurança do dito art.
9'?, na nova Constituição haverá margem para in
terpretações que poderão beneficiar certas igrejas
em detrimento de outras. Que haja, então, o mes
mo peso e a mesma medida.

3) Sem a expressão constitucional do aludido
artigo poderá ser violada a igualdade de direitos
assegurada no art. 153, §§ 1o e 29 da Constituição
em vigor, que são fundamentos básicos dos direi
tos e garantias individuais.

O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, em
seu art. 20, vem substituir o § 5°, do art. 153
da Constituição vigente, com a seguinte redação:

'Todos têm direito à prática de culto reli
gioso, respeitada a dignidade da pessoa."

Com todo o respeito que nos merece a
douta Comissão que elaborou esse antepro
jeto, julgamos haver aí um meio de restrição
à liberdade religiosa. Uma pessoa inimiga da
religião poderia considerar desrespeito à sua
dignidade pessoal o simples ouvir de longe,
quando a liberdade religiosa, na prática, há
vários anos, em todo o território nacional,
consiste na liberdade de expressão e no direi-

to .que têm as diferentes crenças religiosas
de pregar e divulgar, cada uma, sua religião
e realizar seus cultos livremente. Direito tem
a Igreja Católica de celebrar suas missas
campais, a realizar suas procissões e outros
atos públicos, como também os evangélicos
e outros religiosos o fazem, não intervindo
a autoridade senão para manter a ordem."

A religião, a não ser a que contrarie os bons
costumes, não fere a dignidade da pessoa. A pro
pósito, observamos duas coisas.

1) O Evangelho não é imposto a ninguém, é
oferecido e pode ser aceito ou rejeitado livremen
te.

2) O preceito constitucional que assegura a
liberdade de consciência e de crença por si só
já garante o respeito à dignidade da pessoa. A
pregação do Evangelho de modo nenhum avilta
a pessoa, mas a enobrece e a dignifica, pois é
a mensagem divina de santificação.

Chamamos ainda a atenção dos Srs. Consti·
tuintes para o fato de que as garantias da liberdade
de conscíênda, de crença, e o livre exercícío dos
cultos religiosos têm sido assegurados, de modo
geral, aos brasileiros, católicos, evangélicos e de
outras crenças por várias décadas, inclusive nos
anos da ditadura militar, não tendo sido alterado
nem mesmo nos períodos de "estado de sitio"
impostos à Nação. Portanto, pedimos que o texto
constitucional em vigor (art. 153, § 5°) seja man
tido, veJbis:

"É plena a liberdade de consciência e fica
assegurado aos crentes o exercícío dos cul
tos religiosos, que não contrariem a ordem
pública e os bons costumes."

Como evangélico, falo do Evangelho, e esta
mos certos de não fazermos discriminação às
demais igrejas, pois toda igreja verdadeiramente
cristã tem base teológica e litúrgica no Evangelho
de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Estou convicto de que os Srs. Constituintes não
desconhecem os efeitos positivos da pregação
do Evangelho no seio da sociedade brasileira, evi
denciados nos seguintes pontos:

a)-o Evangelho ensina o respeito às autori
dades constituídas e a submissão às instituições
humanas... (Romanos 13. 1-8 e 2 Pedro 2. 13-17).
Nisto está o Evangelho contribuindo eficiente
mente para a segurança nacional;

b) ......: a vida moldada nos ensinamentos de Cris
to toma-se a base sólida para a boa ordem e
o progresso, pois os cristãos evangélicos não em
pregam o produto do seu trabalho em coisas fú
teis, como as farras, as orgias, as bebedeiras e
outros vicios que são fatores de desordem de
pobreza e de doença;

c) - a pregação do Evangelho nas ruas, nas
boates e nas casas de detenção tem resultado
na restauração moral e espiritual de muitos ele
mentos que eram a tribulação da família, a vergo
nha da sociedade e grande peso econômico para
o Govemo. O Evangelho deve ser pregado com
toda a liberdade, pois é poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê" (Romanos 1.
16), por isso, tem sido no Brasil, fator eficiente
de recuperação social de numerosos indivíduos
que não foram e não seriam recuperados pela
punição, pelos recursos legais e pelas melhores
providências do Governo. Isto seria considerado
à altura, se fosse avaliado quanto o Govemo gasta
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diariamente com os viciados, com os drogados
e os delinqüentes.

Todos os brasileiros devem apoiar o seu Gover
no e se empenhar pelo fortalecimento das institui
ÇÕE'S democ:ráticas. Por conseqüência, o Governo
deve proteger a todos os brasileiros, qualquer que
seja a sua religião.
}~ém disto, 51'S. Constituintes, nos países onde

não há liberdade religiosa, há inumeráveis pes
soas que gemem e que choram, privadas do que
consideram mais importante na vida, o que provo
ca os brados internacionais de protesto das na
ções democráticas e cristãs. Daí essas pessoas
pensarem mais em emigrar do que em trabalhar
pelo progresso do seu país.

Ser religioso não significa apenas professar
uma crença qualquer. E mais do que isto. E, es
sencialmente, crer no Deus vivo, autor da vida,
ter comunhão com Ele e adorá-lo em espírito
e em verdade (João, 4.23, 24). Esta é a aspiração
máxima de toda alma crente, pois ,disto resulta
agradável sensação de bem-estar e de esperança.

Esta aspiração não pode ser suprimida sem
amargura e sem dor. A liberdade religiosa, desde
séculos passados, é considerada um dos direitos
mais sagrados que pode ter o homem na socie
dade.

A liberdade de ir e vir não teria sentido sem
a liberdade de ir a Deus e de ir cada um ao culto
de sua preferência. Sem liberdade de servir a
Deus, a boa ordem se toma difícil e o progresso
é prejudicado.

Liberdade religiosa é, na linguagem do campo
nês, o colocar o pasto diante das ovelhas e deixá
las escolher o que mais gostarem.

81'S. Constituintes, diante do exposto, pedimos,
suplicamos, em nome do direito e da justiça, acei
tem V. Ex-' a grande e sagrada incumbência de
vigilantes máximos, no sentido de não faltar à
futura Constítuíçâo nenhum dispositivo que per
mita a restrição da liberdade que por muitas déca
das têm desfrutado os brasileiros para a pregação
da palavra de Deus, inclusive com franco acesso
a todos os meios de comunicação. Tenho dito.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Prosse
guindo à audiência púb1fca, ouviremos em segui
da <D DI'. Herbert Praxedes, a quem convido a
participar da Mesa. O DI'.Herbert Praxedes é pro
fessor da Faculdade Fluminense de Medicina. Re
presentando a Sociedade Beneficente de Estudos
e Filosofias, falará sobre o tema "O direito à vida
deve ser respeitado desde a concepção". O Prof.
Herbert Praxedes é também Adjunto do Departa
mento de Medicina Clinica da Faculdade de Medi
cinal da Universidade Federal Fluminense, livre
docente em Hematologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e 9" Titular da Academia Flumi
nense de Medicina.

Concedo a palavra ao DI'. Herbert Praxedes.

O SR. HERBERT PRAXEDES- Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, meus senhores e minhas se
nhoras, nossa delegação aqui é para brevemente
expor alguns tópicos bastante científicos com re
lação aos direitos e garantias do indivíduo desde
quando começa esta vida.

Cientificarnente, é indiscutível que a vida huma
na começa desde a junção dos gametas. A união
do espermatozóide com o óvulo, onde quer que
ela se dê, passa a constituir a junção dessas duas

células, aliás, meias células, poderíamos dizer as
sim, já que cada uma delas tem metade da carga
cromatínica, e a união das duas é que realmente
forma uma célula. Na hora da fecundação está
criada a vida humana.

Este tema é muito fácil de se expor hoje em
dia, dadas as várias experiências feitas nessa área
e que não vamos aqui comentar, mas uma é
a dos chamados embriões congelados em vários
estágios de desenvolvimento e que constituem
vida humana. São entre 10 e 20 mil embriões
congelados hoje no mundo e com os quais não
se está se sabendo o que fazer, exatamente por
que não são embriões de gado, são gente.

Existe um critério Harvard para a declaração
de morte. Para que se possa declarar alguém mor
to não é necessário tenhamos o paciente duro
e sem nenhuma função. Basta que haja ausência
de resposta à estimulação externa, de reflexos
profundos, de movimentos espontáneos, de ativi
dade elétrico-cerebral e incursões respiratórias.
Alguns pacientes têm atividade elétrica cardíaca,
mas não têm a cerebral.

Com isto, esse paciente pode ser legalmente
declarado morto. Pois bem, o feto - e antes disso,
até na fase embrionária - responde à dor. Vou
pedir licença ao Sr. Presidente e aos Srs. Consti
tuintes para depois apresentar um filme que mos
tra exatamente essa movimentação, e essa res
posta à dor.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Permi
ta-me dizer que, ao concluir sua exposição, con
sultarei o Plenário da Subcomissão sobre o mo
mento preciso de ver ou não o filme. Esta é uma
decisão do Plenário. Discutiremos o assunto logo
ao final, quando se abrirem os debates.

O SR. HERBERT PRAXEDES - Pois não. Co
mo eu dizia, embrião com menos de três meses
responde à dor, move-se espontaneamente, tem
atividade elétrico-cerebral e cardiaca e faz movi
mentos respiratórios. O eletrocardiograma pode
ser obtido na sexta semana de vida, quer dizer,
com um mês e meio de fecundação. Já temos
atividade eletrocardiográfica e elétrico-cerebral de
um embrião na oitava semana, isto é, no segundo
mês de concepção.

Um filho não é parte do corpo matemo - e
isso não é uma divagação. Há uma frase, exclusi
vamente poética, que diz: "sangue do meu san
gue". Negativo. Não há uma hemácia, um glóbulo
vermelho sequer da mãe que circule no feto, em
situação normal ou vice-versa. Quando isto ocor
re, temos problemas extremamente graves, quer
para a mãe, quer para a criança. Prova irrefutável
com relação a isso é a do enxerto cutâneo. Se
procedermos a um enxerto cutâneo de gêmeos
idênticos vamos ver que podemos fazer trans
plante de orgãos ou enxerto de pele. Ao contrário
do que acontece entre o filho e a mãe, já que
o filho leva metade da carga genética do pai. Por
tanto, isso não é possível. Não há possibilidade
de se fazer enxerto cutâneo de mãe para filho.
Quando há certa semelhança, assim mesmo utili
zando-se drogas chamadas imunossupressoras,
há a possibilidade de se fazer transplante renal,
mas transplante de pele ou enxerto cutâneo, não
é possível.

Existe uma declaração de Genebra, da Organi
zação Mundial de Saúde, de 1948, que é a refor
mulação atualizada do juramento de Hip6crates.

Trouxe duas páginas de um convite de formatura
da Faculdade de Medicina da Universidade Fede
ral Fluminense, onde leciono, e que dizo seguinte:
"Eu, solenemente, prometo consagrar minha vida
ao serviço da humanidade. Tributarei a meus Mes
tres o respeito e a gratidão que lhe são devidas.
Praticarei minha profissão com consciência e dig
nidade. A saúde do meu paciente será a minha
primeira consideração. Respeitarei os segredos
que me forem confiados. Manterei, por todos os
meios ao meu alcance, a honra às nobres tradi
ções da profissão médica. Meus colegas serão
meus irmãos. Não permitirei que considerações
de religião, nacionalidade, raça, partido político
ou posição social intervenham entre meu dever
e o meu paciente. Manterei ao máximo o respeito
pela vida humana, desde o momento da concep
ção. Mesmo sob coação não usarei meus conhe
cimentos médicos contra as leis da humanidade.
Faço essas promessas solenemente, livremente,
sob minha palavra de honra".

Este é o juramento médico, que constitui inclu
sive uma delegação, digamos, médica para que
eu possa representar nossa postulação de que
a vida humana nada tem a ver com nidação. Este
é um subterfúgio utilizado por aqueles que advo
gam o dispositivo intra-uterino, que nada mais
é do que um dispositivo abortivo permanente.
Faz-se um aborto por mês, porque ele impede
a nídação. A concepção é feita na trompa, portan
to, ela já se efetuou. Temos agora uma novidade,
a chamada "pílula do dia seguinte", que nada
mais é do que uma substância abortiva.

Os direitos e garantias do homem e da mulher
devem ser assegurados desde o momento da
concepção, isto é, desde a fecundação, e devem
ser mantidos por toda a vida, até que esse indiví
duo tenha a sua morte natural. O aborto é a nega
ção desse direito, como também, a eutanásia é
a negação do direito individual. Em virtude disto,
nossa opinião é a de que o aborto não deva ser
descriminalizado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - com
a exposição do DI'. Herbert Praxedes, conclui-se
a parte expositiva desta audiência pública. Passa
remos em seguida, aos debates. Antes de fazê-lo,
gostaria de consultar o Plenário da Subcomissão
sobre a conveniência de ver agora o fIlme que
o DI'. Praxedes propõe a mostrar ou, depois, ao
final dos debates. Esta a questâo que proponho
aos Srs. Constituintes, antes indagando do DI'.
Praxedes qual a duração do filme.

O SR. HERBERT PRAXEDES - Em tomo de
vinte minutos.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Como a sua exposição foi a última, proponho
que na hora das perguntas seja passado o filme,
a fim de que tenhamos uma idéia mais ampla
a respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto se algum outro Sr. Constituinte deseja se
manifestar.

Antes de passar a palavra ao Sr. Constituinte
José Mendonça de Morais, gostaria de esclarecer
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que a idéia da Mesa, que também está, natural
mente, submetida à discussão, é no sentido de
permitir o debate simultâneo de todas as teses
aqui expostas, a fim de simplificar a participação
dos Srs. Constituintes. Assim sendo, o fato de
ser o último expositor não estabelece uma conse
qüência lógica para a apresentação do filme,dada
11 relação de causa e efeito entre o fato de ser
o último expositor e de se exibir o filme. Afinal
a questão permanece a mesma: se é conveniente
deflagrapse imediatamente o debate ou ver-se
o filme, para em seguida passarmos à discussão
de todas as exposições ao mesmo tempo.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José
Mendonça de Morais.

oSR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, vejo que todos os as
suntos tratados aqui são correlatos e interligados,
porque dizem respeito à pessoa humana seus
direitos e garantias. Entendo que a exibição do
filme agora, ajudará muito no debate que vamos
manter. Talvez até algumas perguntas possam
ser dispensadas diante daquilo que vamos ver
no filme e que poderemos analisar. O expositor
ganhou dois minutos e trinta segundos do seu
tempo. Aqueles que estão inscritos para questio
ná-lo - inclusive eu - poderiam abrir mão do
tempo de três minutos para o questionamento,
a fim de termos a oportunidade de ver agora esse
filme.

Gostaria que meus companheiros da Subco
missão se somassem a essa colocação no sentido
de assistirmos ao filme, encerrando a parte expo
sitiva, para depois entrarmos no debate genera
lizado.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - APresi
dência consulta os Srs. Constituintes: aqueles que
entenderem que o filmedeva ser exibido imediata
mente queiram se manifestar. (Pausa.) Diante da
maioria evidente, passaremos à exibição do filme,
e em seguida aos debates. Solicitoaos Srs. exposi
tores que permaneçam em Plenário, para que
as questões levantadas pelos Srs. Constituintes
e participantes possam ser oportunamente res
pondidas.

Passaremos então à exibição do filme. (Pausa.)
Em virtude da informação chegada à Mesa de

que houve um pequeno acidente com o projetor,
creio que devemos iniciar os debates, interrom
pendo-o no momento em que forpossível projetar
o filme.

O primeiro debatedor inscrito é o Sr. Consti
tuinte Joaquim Haickel,a quem concedo a palavra
por três minutos.

Informo aos Srs. debatedores que o tema está
aberto.

A inscrição deve restringir-se ao tema "Direitos
e Garantias Individuaisdos Diferentes Grupos Etá
rios - A questão do idoso", que tem como expo
sitora a DI'" Maria Leda de Rezende Dantas.

Com a palavra o Sr. Constituinte Joaquim Haic
keI.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, minhas senho
ras e meus senhores, inscrevi-me não para deba
ter com a DI'" Maria Leda de Rezende Dantas,
mas para cormfhícar a ela e ao Plenário ser de
minha autoria uma proposta de sugestão que vai

ao encontro das reivindicações que S. S' fez em
relação ao idoso diz o seguinte:

"Todos são iguais perante a lei,que punirá
os preconceitos e as discrimmações relacio
nadas à ascendência, sexo, raça, cor, idade"
-que é o caso específico de V.S' - "língua,
trabalho, condição social, credo religioso,
opiniões políticas, concepções filosóficas,
deficiência física e mental, e por isso tem
o direito a igual proteção da lei."

Apenas para dizer a DI'" Maria Leda de Rezende
Dantas que já existe uma proposta que vai ao
encontro das suas justas reivindicações no que
diz respeito ao idoso. Gostaria de me alongar um
pouco, pedindo permissão ao Professor Hélio
Santos para incluir no parágrafo desse mesmo
artigo os dispositivos que S. S' sugere em suas
propostas. Acho que poderá ser ainda mais abran
gente em relação aos preconceitos que cam
peiam em nossa Nação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a DI'" Maria Leda de Rezende Dantas.

A SRAMARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
PediraaosSrs.Constituintes que me dessem a honra
de questionar-me sobre alguns pontos,
para que eu possa colocar dados factuais que
não pude apresentar por força do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - V. S·
tem três minutos para a sua resposta.

A SRA.MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
- Posso usar dà palavra, mesmo que não seja
para responder?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Perfei
tamente.

A SRAMARIA LEOADE REZENDE DANTAS
Trago, só a titulo de ilustração o seguinte: diz
o Dr. Filizola, geriatra brasileiro, que o velho no
Brasil tem um único direito - não entrar na fila
no dia de eleição. Como elegemos muito pouco,
ele fica quase sem direito.Trouxe, como exemplo
um pequeno livro,de 434 páginas sobre os direi
tos das pessoas de idade avançada, nos Estados
Unidos. Quer dizer, são tantos os direitos a que
o cidadão pode fazer jus que dá um livro deste
tamanho. Gostaria de falar sobre algo que não
coloquei no inicio, quanto à mudança de idade.
Só haverá garantias se ficar asseguarda a plena
divulgação dos direitos constitucionais, através
das instituições educacionais, familiares, religio
sas, de trabalho, através dos seus esquemas de
recursos humanos, hoje em dia, alguns elementos
do DireitoTrabalhista, por exemplo, são altamente
discutidos até pelos camponeses. Há uma cons
ciência nacional sobre certos direitos trabalhistas,
mas só vai valer na medida em que for levada
para o povo, através de continuas discussões em
todas as faixas de idade e de escolaridade. Trouxe
um outro exemplo. Como não denunciei nada
no Brasil,aqui está um daqueles livrosamericanos
de denúncias do consumidor sobre o que são
os asilos, que nos Estadod Unidos têm outra de
nominações. Lá, como acontece, aqui, para os
ricos, eles têm nomes bem eufemísticos. No Bra
sil, se delinqüirmos contra a vida, podemos ser
desculpados por defesa da honra; se delinqüirmos
contra a propriedade, podemos ter fiança; se de
linqüirmos contra o Estado, podemos ter ainda

assim, uma anistia. O único pecado, o crime ina
fiançávelno Brasilé adquirir-se o estigma da velhi
ce. Não velho no sentido do acúmulo de anos
vividos, pois isso não representa velhice na cultura
brasileira. Na cultura brasileira velho é aqule que
perde o poder e o prestígio. Quando isto acontece,
a pessoa pode dormir na sua cama e acordar
num asilo de mendicância, ou numa clínica geriá
trica de altos custos. Não há nenhuma lei que
a proteja, a não ser o Código Penal, no seu art.
243, cuja aplicação desconheço. Se V. Ex'" quise
rem, posso levá-los para ver aquelas pessoas que,
no Brasil, contra o próprio texto Constituicional,
têm prisão perpétua. Conheço algumas que estão
em prisão perpétua há 35 anos, em organismos
e instituições estatais. Isso é um fato. Pessoas
que eram ricas, foram despojadas dos seus bens
e hoje se encontram como loucos, como senis,
por pura questão de interesses econômicos. Colo
quei o exemplo americano para dizer que a situa
ção no Brasil é igual, ou pior. Temos aqui casos
lamentáveis. Por outro lado, vêm-nos da Alema
nha escândalos de experiências que se estão fa
zendo, da mesma forma que se fazem nos presí
dios, com velhos asilados. Como são tidos como
senis, como mentalmente incapazes, o que é uma
farsa, eles são submetidos a essas experiências,
sem que tenham nenhuma defesa. Isso num pais
onde as pílulas anticoncepcionais são primeiro,
testadas aqui para depois serem usadas lá, no
Primeiro Mundo. Que tipos de anabolizantes e
de remédios não estão sendo usados sobre os
nossos cidadãos mais velhos, à revelia de si pró
prios, das suas famílias e da sociedade.

Repito, se alguns dos Senhores quiserem dar
uns passeios por aí, eu teria prazer em levá-los
a certos lugares onde os velhos são reclusos, sem
defesa de nenhuma sorte. Achei muito importante
que o Sr. Delegado estivesse aqui, para que tome
conhecimento deste assunto, que é muito claro.
Num País onde vamos tentar que não se indicie
uma pessoa antes de alguma... Bem, V. Ex" já
entenderam o que eu quis dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de Morais
para interpelar a DI'" Maria Leda.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - DI'" Maria Leda, alguns tópicos me
chamaram a atenção em sua exposição: o racis
mo etário, a aposentadoria compulsória e, princi
palmente, o fato de que existe harmonia no rela
cionamento humano em função da produção e
da produtividade.

Com referência à aposentadoria compulsória,
é louvável que isto parta de V. S', porque há pes
soas querendo se aposentar aos 35 anos. Há uma
luta hoje no sindicalismo brasileiro para obrigar
a que se trabalhe pouco, quando a Nação precisa
trabalhar muito. Uma das fontes geradoras de
vida é o trabalho. Gosto de citar exemplos práti
cos. Conheço pessoas com 85 anos, principal
mente no meio rural, que trabalham, têm uma
vidasaudável, com uma disposição que nos causa
inveja. Mas o direito à aposentadoria deveria ser
respeitado, no mínimo aos 55 anos, como se pro
pala por aqui, ou então em casos de extrema
necessidade. Queria louvar o seu trabalho, que
nos permite analisar um momento constitucional
importante como este, temas como da valoriza
ção e do respeito ao velho. Gostaria de deixar



Quarta-feira 17 33DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITrnNTE (Suplemento)Junho de 1987,-------------------------------------....--
um ponto fundamental; O que falta, Doutora, é
a vivência de um único mandamento necessário
na nossa nova Constituição: "Um mandamento
novo. Eu vos dou: amai-vos uns aos outros", de
Jesus Cristo. É um mandamento novo, diferen
ciado, do que vinha no Antigo Testamento. Este
é o novo mandamento que falta ao homem brasí
leiro, como falta ao homem do mundo inteiro.
Não é a exploração sexual de um contra o outro,
seja o homem, seja a mulher; mas o amor, a
doação. Desse amor decorre a segurança, da raça
negra, do índio, da mulher; a liberdade do culto
religioso, porque também os religiosos são obri
gados a respeitar e a amar aqueles que têm a
liberdade de professar outra religião.

Sua colocação foi válida, porque nos chamou
a atenção para o velho. Hoje, no Brasil, se vive
bem. Sou criminalista e na minha área, temos
conhecimento de que a média de vida,hoje, passa
dos 65 anos, Sei que diante do avanço da tecno
logia médica, científica, podemos ter as idades
provectas em tomo de 80, 90 anos, com período
de produtividade saudável, de exerdcio sexual ple
no, de atividade intelectual.

Não desejo fazer nenhum questionamento,
mas receber de V. S', como contribuição para
o meu aperfeiçoamento como Constituinte, esse
novo enfoque, a reflexão sobre o papel do velho
em nosso meio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem a
palavra a Dr'Maria Leda.

A DR' MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
-I::m nadai eu privilegiariauma faixa etária. Pre
feri trabalhar com a velhice porque ela tem no
seu interior todas as marcas, todos os signos do
preconceito etário e do preconceito contra outras
minorias. Fazendo a leitura da situação do velho
na cultura brasileira, podemos ver ali retratados
todos os preconceitos ora existentes. De nada
adiantaria esperar as pessoas ficarem velhas para,
então, respeítá-las. Tivemos 1985 como o Ano
lnternacíonel da Juventude, e nada foi feito por
nossa juventude, que é simplesmente utilizadaco
mo símbolo do consumismo. Nossos jovens não
são respeitados, não são cuidados muito menos
as nossas crianças, às quais é negado o direito
de plena expressão, porque elas têm escolariza
ção dentro de uma linha de recursos humanos,
conforme leii de ensino, que s6 favorece o capital
lnternacíonal e em nada favorece a educação,
não pensa em como cuidar pedagogicamente da
cultura de um povo. Tanto assim que essa Consti
tuição, no que se refere à cultura, diz apenas que
é dever do Estado prctegê-Ia. Então, quando pen
so na velhice, em nada posso imaginar que a
velhice deva ser mais respeitada do que outra
qualquer idade. Mas na medida em que ela é
minoritária e traz em seu bojo todas as causas
e conseqüências da existência, ela é simb6lica
e podemos começar por ela, para poder tratar
as demais. Acheimuito interessante o que se falou
sobre o aborto. Gostaria de voltar um pouco atrás
nessa questão e dizer o seguinte. Já há alguns
anos se faz ,grandes pesquisas na área genética,
da programação do chamado, eufernístíeamente,
relógio genético, ,.m que a grande dúvida é a
seguinte: quais seriam as pesquisas de maior
prioridade, as de saúde, que envolvem toda a po
pulação já existente, ou as do prolongamento da
vida? Dentro desta linha de prolongamento da

vida, o que seria mais interessante, o prolonga
mento do fim da existência - naquela fase em
que o ser humano está mais enfraquecido e com
mais acúmulos de dificuldades ffsícas, às vezes
até mentais - ou um tipo de programação gené
tica em que se acrescentaria mais anos em cada
faixa desta? Diria que não tenho capacidade de
discutir com V. Ex"" a questão genética. Mas a
uma Subcomissão como está não poderia deixar
de comparecer geneticistas e filósofos da ciência.
Na minha área, filosofia da ciência, atenho-me
às ciências sociais e s6 em casos muito particu
lares ouso passarpara as ciências naturais. Tenho
a impressão de que V. Ex"' teriam grande proveito,
trazendo aqui fil6sofos da ciência natural para ver
em que medida alguma palavra tem de ser dita
sobre as garantias individuais a nível da genética.
A genética e a eutanásia vão ser problemas cru
ciais, dentro de quinze a vinte anos, para o Brasil,
que envelhece muito rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a p~avra o Constituinte Ubiratam Spinelli.

'0 SR. CONSTITUINTE (Ubiratan Spinelli) 
Dr' Maria Leda, gostamos muito quando V. S'
se referiu à importância da convivência entre jo
vens e velhos, a fim de que não exista esta discri
minação etária. Outro dia visitamos uma obra
muito bonita lá em Cuiabá, Mato Grosso, feita
praticamente pela iniciativa privada. Trata-se de
um abrigo de velhos Pronav e a LBAmuito pouco
têm contribuído para essa obra. Recebemos cons
tantemente apelos daquela entidade e de filantro
pos que realmente se interessam pelos idosos
solicitando ajuda. O abrigo se constitui em uma
espetacular área de lazer, com restaurantes, dM
sõês adequadas e capacidade para quatrocentos
leitos. Tudo isto é muito bonito e interessante,
mas o Governo da NovaRepública tem dado pou
co valor e demonstrado pouco interesse para com
a velhice desamparada em nosso País. Sabemos
que os problemas são muitos, mas apesar disso
eu pergunto: por que o Governo Federal, Estadual
ou Municipal não faz um mutirão para completar
uma obra desta relevância, onde a iniciativapriva
da já gastou sessenta por cento do seu custo?
Fico preocupado quando vejo aquela obra inaca
bada, perdida no tempo e no espaço.

ASRAMARIA LEOA DEREZENDE DANTAS
Até há poucos anos o conceito de planeja
mento era restrito aos países socialistas. A chega
da do conceito de planejamento em nosso País
coincidiu com alguns acidentes de percurso da
democracia. Muito do que se pensa de planeja
mento, pensa-se como camisa-de-força da socie
dade. Aidéia, por exemplo, de prioridade na admi
nistração pública é totalmente perversa É como
se os homens públicos pudessem determinar
quais os cidadãos que serão objeto de cuidados
e quais os que não o serão. Para comprovar, V.
Ex" poderá ir ao INPS,tentar levantar um trabalho
com a velhice, e lhe será dito tacitamente que
velhice não é prioridade. Por que? Porque a priori
dade é dada para os acidentes de trabalho. Como
coloquei na minha tese, estamos em plena vigên
cia do industrialismo e toda ordem social é em
função da produtividade. É claro que temos de
ter cuidado com os acidentes de trabalho, mas
não em detrimento de qualquer outra coisa. Priori
dade não quer dizer arbitrariedade. Se V. Ex" for
ao INPS vão-Ihe dizer que não existe prioridade

para os velhos e que, portanto, não têm um único
funcionário ou técnico alocados para atendê-los.
Se V. Ex" tiver mais de quarenta e cinco anos
e quebrar uma perna, ou tiveralgum outro proble
ma, não será encaminhado para a reabilitação,
porque ela só atende até uma idade "X". Isto é
fato concreto. Se V. Ex' for a qualquer um destes
ministérios e perguntar qual é a verba alocada,
não há nenhuma. Se for aos ministérios que têm
obrigação precípua de cuidar desta questão, não
encontrará nenhum especialista nessa área. Se
na questão do menor observamos as maiores
barbaridades, aí não está o maior absurdo. Sabe
mos que mesmo entre os trombadinhas alguns
serão constituintes no futuro. Felizmente o ho
mem não é predeterminado. Agora, quando se
trata da velhice, sabe-se que aos idosos só resta
o caixão. Tudo é possível fazer com os velhos.
Neste sentido foi que ouvi - já disse isto em
uma outra Comissão - de uma das pessoas res
ponsáveis pela política da velhice no Brasil que
já tinha a solução. Ou seja, faria no Brasil inteiro
uma rede de creches para os velhos. Diante disto
apelei para o delírio e perguntei a este homem
público se ele já tinha tentado a eutanásia. Ele
não sabia se eu tinha enlouquecido ou se não
sabia o significado do termo. Mas em um país
onde os velhos têm de terminar seus dias nos
modernos leprosários ou ir para uma creche, me
nos violento seria fazer a eutanásia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Antônio Câmara, para
interpelar a Dr' Maria Leda.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂJ'IIAAA
Dr' Maria Leda, na verdade V. S'já nos respondeu
quase tudo. O velho neste País é como se fosse
uma figura descartável, um problema, um incô
modo para a família. Como disse, ele é jogado
em um asilo, trazendo à Nação muitas vezes des
pesas desnecessárias, além de ser um desrespeito
à pessoa humana. Não é só pela velhice que se
adquire sabedoria. É bem verdade que a sabe
doria chega mais depressa com a velhice, pela
experiência da vida. Uma reflexão: o que faremos
com estes milhares de asilos que ao invés de
engrandecer pessoas que tanto nos deram, as
escravizam?

ASRAMARIA LEOA DE REZENDE DANTAS
Não é mistério para ninguém que em uma
sociedade, com a estrutura econômica como a
nossa, a classe média é fundamentaI para manter
o equilíbrio. Então, todos os problemas de uma
sociedade como esta se transformam em maté
ria-prima para empregos de classe média. VIVere
mos criando novos empregos para aquilo que
Ivan lliich, o grande teólogo católico, chama de
profissão inabilitante. E eu faço parte deste grupo.
Em vez de se ter uma aposentadoria digna que
possibilite à pessoa idosa viver na sua casa, os
velhos são obrigados a ir para o asilo. Se temos
um número tão grande de crianças subnutridas,
é de convir em que velho nenhum vai querer
comer aquele último pedaço de pão, quando seu
neto está gritando faminto. Se hoje temos o grito
da criança faminta no Brasil, imaginem V. Ex's
o que não acontecerá com o velho, que não pode
gritar. A questão é moral desde o início, mas é
também econômica. Não pode haver outra coisa
mais justa do que salário e aposentadoria. Acon
tece com as crianças, que é um grupo fragilizado
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biologicamente, o mesmo que acontece com ?s
velhos. Não precisamos destas casas de reclusao
para crianças e velhos. Precisamos, sim, que o
trabalhador e o aposentado tenham o seu salário
que lhe permita manter sua família.V.Ex"sdevem
ler - alguns já devem ter lido - um livro de
Bertrand Russell sobre o casamento e moral.
Quando li esse livro na minha juventude, fiquei
indignada, porque ele dizia que n? futur~ não
haveria o pai como figura da famílía. Achei que
ele era um ateu irreverente. Hoje,se V.Ex's fizerem
uma pesquisa entre as crianças, vão constatar
que a figura do pai é algo inútil, porque o ~stado

vem tomando todos os espaços que senam da
família. Não é uma questão cultural, é uma ques
tão biológica. Até um pássaro antes de procriar
tem um ninho. Não é uma questão burguesa em
que uma pessoa tenha que ter a sua casa, que
ali caiba a sua prole, a sua família.É uma questão
biológica. No entanto, numa sociedade com o
tipo de capitalismo que temos, dependente, o que
acontece? O Estado toma sobre si a remuneração
do prejuízo. Isto é, todo o ônus da produção fica
com o Estado, enquanto que o lucro fica com
o capital. Nesse sentido, temos a mere':lda escola~.

Num país onde não se consegue ainda admi
nistrar escola, administra-se uma rede de restau
rantes públicos contra todas as finalidades, que
sei de um sistema escolar. A mesma coisa acon
tece com esse outro extremo, ou seja, as pessoas
fisicamente fragilizadas.Em vez de se ter o dinhei
ro na família para manter-se o velho, tem-se para
manter esses asilos que são verdadeiras prisões,
salvo honrosas exceções, degradantes. Nenhum
dos meus filhos gostaria de envelhecer se conhe
cesse metade das coisas que existem a respeito
de onde terminam os nossos cidadãos. Felizmen
te, não são todos os velhos que vão para asilos.
O preconceito é sempre uma coisa simbólica,
semiológica. Assim como eu digo que o meu
amigo Valdomiro é um preto de alma branca,
se eu for uma racista vou também dizerdos velhos
gerontocratas de hoje e dos que estão no poder
que eles são velhos de espírito jovem. Aí eles
ficarão no poder, na empresa, na família,no Con
gresso, enquanto alguma fragilidade não os tirar,
porque os abutres também estão em volta. Ao
primeiro sinal - e V. Ex"s sabem até sobre de

.quem a gente pode estar pensando - de fraque
za, podem crer que serão anulados pelo sentido
canibalesco que ainda reina no gênero humano.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. participantes desta Subcomis
são, gostaríamos de fazer rapidamente um ques
tionamento diante da brilhante exposição da edu
cadora Maria Leda de Resende Dantas sobre a
questão do idoso. Realmente é gritante o que
vem acontecendo com o idoso em todo o Brasil.
Não é mais segredo para ninguém, e a situação
chega ao ponto da calamidade. Por isso, louvo
a atitude de V. S' em levantar tamanha questão
em tomo de um assunto de tão grande enlevo
social e que diz respeito aos nossos idosos. O
que se verifica é uma discriminação generalizada.
Na idade um tanto avançada, após a idade adulta,
ao declinar para a velhice, o homem já começa
a ser discriminado pela sociedade e pelas leis
de que dispomos atualmente. Elas não têm sido

suficientes para lhes dar a garantia necessária,
a fim de que possam usufruir dos seus bens 
aqueles que os possuem. Até nisso, à proporção
que a pessoa vai ficando idosa, ela perde esse
direito, passando os descendentes a gerir os seus
bens. Muitos são sinceros e honestos para com
seus pais e avós; outros usurpam-lhes totalmente
os bens e os despojam de tudo, a ponto de sequer
dispensar-lhes cuidados na velhice, recorrendo
até a parentes, a asilos, enfim, usam de todos
os recursos para se verem livres deles. O questio
namento de V.S' nesta Subcomissão traz à lem
brança de todos os Constituintes um assunto de
destaque, no sentido de que cuidemos dos nossos
velhos enquanto é tempo, a fim de que, não ape
nas aqueles já mais avançados em idade, mas
os que estão passando do meio-dia para o ocaso
possam também ser vistos e amparados, com
direito ao trabalho, a todas as garantias individuais
de que a pessoa humana necessita na sociedade.
Por isso, parabenizo V.S' e agradeço-lhe esta tão
grande contribuição para a nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz)- Dr' Ma
ria Leda, se V.S' tiver alguma coisa a dizer, pode
usar da palavra.

A SRA.MARIA LEDADE REZENDE DANTAS
- Quanto às garantias, em se falando até de
idade, gostaria de lembrar a V. Ex' o seguinte:
Se V. EX"" consultarem o IBGE, por exemplo, na
zona canavieira de Pernambuco e Porto Alegre,
verão o que é a iniqüidade. O próprio sistema
econômico rouba da pessoa anos e anos de vida.
Se V.Ex" virem o mundo de estatística que aqui
estão, ficarão perplexos com a diferença de expec
tativa de vida de um país desenvolvido para um
país subdesenvolvido, e no nosso, a diferença de
região para região. Então, a questão é realmente
o amor ao próximo, como dizem alguns amigos
meus espíritas, que pregam o desenvolvimento
do espírito humano como única forma de aperfei
çoamento. Por isso eles são socialistas. Pergunte
a eles como podiam conciliar o socialismo com
o espiritismo. Disseram-me que não se pode ja
mais atingir o aperfeiçoamento trabalhando isola
damente, alma por alma.

Se as bases da sociedade são, por natureza,
iníquas e pecaminosas essa sociedade, que se
assenta sobre o poder do mais forte, isto é, da
competição, não pode dar margem a almas muito
amorosas. Então, do ponto de vista da educação,
da família, dos recursos artísticos, da comuni
cação social, ainda temos muito a fazer para de
senvolver nossa afetividade.Presisamos sair desse
clima de falsa cordialidade do povo brasileiro, que
extermina nações e mais nações indígenas em
menos de um século, que penaliza os negros,
que humilha as mulheres, que prende os velhos,
que aniquila as crianças; sair dessa fantasia de
um país cordial e realmente começar a trabalhar,
para que o Brasil seja aquilo que sonhamos. Quer
dizer, um país que tem a oportunidade de fazer
uma Constituição no final do século, tem que
avançar em relação às outras constituições. Nisso
podemos dar exemplo para os outros em qual
quer idade em que estivermos.

O SR. PREsIDENTE (Antonio Mariz) - Temos
aqui uma questão levantada pela Sr' Érica Caro
lina Múller, participante desta audiência pública.
Sr- expositora, ide + oso = idoso, isto é, estado
mórbido da ide, da Ubido. Pergunto: quanto á

vontade do idoso de declarar se deseja, enquanto
não senil, ser enterrado ou cremado, onde será
ínsendo na Constituição o post mortem?

A SR' MARIA LEDA DE RESENDE DANTAS
- Prezada concidadã, nem estou pensando no
defunto. Gostaria de levantar para V.EX"" o direito
de morrer do velho, que não está assegurado
no Brasil. Quando o velho começa a não ser pro
dutivo - a expressão V.Ex'" podem ver em todos
os lugares, quando se quer legitimar a presença
de um velho e colocá-lo como digno - diz-se
que ele ainda é útil. Ora, utilidade é desi9,naçã,o
para coisa e não para pessoa. A pessoa Jamais
deve ser útil.

Lutaremos para que tenhamos condições de
ser solidários e jamais úteis. Dentro dessa noção
utilitarista do ser humano, dessa versão índus
trialista do mundo, as pessoas são colocadas fora
da casa, fora do trabalho, porque não são mais
úteis, e elas vão para alguns "lares". Agora imagi
nem os nomes, os eufemismos: lares, clínicas
geriátricas, e nomes semelhantes. Para ali somen
te irão se tiverem boa saúde, caso contrário ficará
muito oneroso, não haverá tanta vantagem para
a máfia que cuida de auferir lucro com a velhice
alheia.

Quando essa pessoa fica doente, a família é
chamada. Ora, se a família não quis cuidar dessa
pessoa na ocasião em que ela era,sã, como cui~

rá agora que ela está doente? E claro que nao
cuidará Então, esse velho será mandado para
o hospital, que não o receberá, porque não que
rerá aumentar sua estatística de morte. Não aceita
o velho porque ele entraria no hospital apenas
para morrer. O pretexto é de que ele não está
doente, e realmente não está: está é morrendo.

Srs. Constituintes, no Brasil, o direito de morte
ao velho não é assegurado. Conheço pessoas a
quem aprendi a amar no curso do meu trabalho,
que ficaram rolando de hospital para hospital 
isso me faz ficar totalmente descontrolada emo
cionalmente - sem terem lugar para morrer, por
que não podiam morrer no lar, não podiam mor
rer na família e não podiam morrer no hospital.
Então a pessoa que me fez essa pergunta ajudou
me muito a dizer isso: vamos resgatar o direito
à morte - o que também tem a ver com essas
UTIs que, não raro, mantêm as pessoas vivas.
Esse é um dos direitos que os americanos pos
suem: o direito à morte. No Brasil, há pouco tem
po, vivemos instantes dramáticos com o nosso
ex-Presidente Tancredo Neves, que não teve o
direito de morrer porque o País precisava que
o mito fosse mantido. Agora muitas pessoas não
são mito, mas os hospitais querem o seu dinheiro,
o dinheiro do velho que não morre.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passa
remos à última indagação endereçada à Prol"Ma
ria Leda, que vem da Sr- Ana Helena Campos,
assistente social do Distrito Federal. O investi
mento político e social é para compensar os efei
tos da pauperização da população, enquanto a
questão estrutural e econômica dos salários e
aposentadorias mais justas são conseguidas, são
conquistadas. Retomar a questão da prioridade
- não sei se a pontuação está tomando a per
gunta clara - mas creio que o que se coloca
aqui é que essas medidas assistenciais são palia
tivos, na medida em que se aguarda a reforma
estrutural que eliminaria essas desigualdades e
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alcançaria todo o espectro da sociedade. Como
questão final, indago se na visão de V. S"a aposen
tadoria compulsória aos 70 anos justifica-se ou
seria uma restrição a mais para os idosos.

A, SR" MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
- Seria urna penalidade, ouvimos e todo mundo
sabe que para ser Presidente da República e para
ser Senador não há limite de idade. Por que um
operário do ABC tem de se aposentar aos 70
anos ou por que um funcionário público tem de
se aponsentar aos 70 anos? Isso é discriminação
clara. Acho que está um pouco confusa aqui a
questão do direito e da proibição. Aprópria Cons
tituição fala que é livre o exercício de qualquer
trabalho, mas não assegura esse mesmo direito
ao trabalho. A mesma coisa é a questão da apo
senladoria. É: necessário que se assegure o direito
à aposentadoria e não obrigar o cidadão a se
aposentar. Se por acaso temos o problema de
força e mercado de trabalho, não é penalizando
os mais velhos que vamos resolver essa questão
estrutural.

(I SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Só para corroborar em relação à pergunta, Prof'
Maria Leda, digo que essa lei é bastante inócua,
porque a média de vida do brasileiro é de 60
anos. Quem se aposenta compulsoriamente aos
70 já terá rnorrido há muito tempo.

A SR" MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
- Sr. Constituinte, ficaríamos até satisfeitos se
a pessoa se aposentasse depois de morta. Acon
tece que muitas pessoas viverão, nesse caso dos
servidores públicos...

O SR. COl'lSmUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Sou a favor em que se diminua essa aposen
tadoria compulsória.

A SR" MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
- A questão é a compulsoriedade da aposen
tadoria. Ela passa a ser um castigo - quer dizer,
não é o direito- quando passa a ser uma cassa
ção do seu direito.Por exemplo, se o nobre Consti
tuinte, ao completar 50 anos, tivesse aposenta
doria compulsória, seria o contrário do que os
51'S. marajás querem. Eles querem o direito de
se aposentar até com 20 anos.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKEL
ASenhora nãoacha que há bastante ação ideoló
gica no que está dizendo? O nosso povo brasileiro,
aos 70 anos, castigado pelo custo de vida, pelos
sacriticios, nao tem mais condição de trabalhar.

A SR" MARIA LEDA DE REZENDE DANTAS
- Todo mundo conhece, por exemplo, Jean Pia
get, Freud, .Jung e outros expoentes da saúde
mental do mundo. Temos no nosso meio Nize
Silveíra,que quando completou 70 anos foisuma
riamente aposentada, a despeito de, aqui em Bra
sília e em outras cidades, fazermos não sei quan
tos abalxo-assínados a seu favor.No Brasil,o cien
tista não pode continuar com os seus trabalhos,
pois completou 70 anos. Ora, a questão não é
cronológica, é de capacidade. Ninguém está di
zendo que isso é para ser aplicado nas fábricas
e escritórios, para que esses locais de trabalho
fiquem cheios de pessoas senis. A senilidade é
uma doença que nada tem a ver com a idade
cronológica. Apessoa pode ter 50 anos e possuir
tremenda senilidade, e contar 110 anos e estar
em pleno uso das suas faculdades mentais, físl
cas, afetivas e ideológicas. Nesse caso, o que es-

tou contestando é a compulsoriedade da aposen
tadoria. Como de resto, vejam, é compulsória a
aposentadoria de um lado e de outro. O falso
liberalismo é a lei do mais forte. E livreo exercício
de qualquer trabalho. Ora, numa sociedade, onde
subsidiamos as importações, as exportações e
tantas coisas mais, de repente, deixamos o traba
lho livre. O trabalho tem de ser um direito de
todo o cidadão. É essa a dubiedade. Ora a coisa
é livre,ora a coisa é imposta. Nesse caso, voltando
à pergunta que me foi posta, fizemos aqui em
Brasília,nos dias 7 e 8, o IColóquio Internacional
de Políticas Públicas e Envelhecimento Popula
cional. Tive essa idéia em setembro; coloquei-as
para especialistas do Centro Internacional de Ge
rontologia Social, em Paris, e fomos bem acolhi
dos. O Serviço Social do Comércio deu a cober
tura financeira e do Mimstérioda Cultura, de onde
parto para as minhas ações políticas, técnicas e
afetivas, conseguimos esse encontro com pes
soas de Strasbourg, Paris, Peru e Brasil. Quería
o seguinte: num País em que o controle da natali
dade exercido por agências internacionais, à reve
lia do Estado, que, portanto, já envelheceu pela
primeira ponta, por que uma população se diz
envelhecida quando há um decréscimo de nasci
mentos e há um aumento de longevidade? O
Brasilenvelheceu pelas duas pontas, porque para
ram de nascer brasileiros; do índice de 3.5 esta
mos em 2.7 de nascimentos, quer dizer, a repo
sição da própria mortalidade infantilé muito pe
quena, visto estar diminuindo a cada dia.Estamos
elaborando uma Constituição para um país velho.
Era isso talvezque a pessoa queria perguntar-me:
como é que se faz uma Constituição para um
país que é velho e se pensa jovem?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Agra
deço à Prof MariaLeda de Resende Dantas. Pas
saremos agora à exibição do filme e prossegui
remos em seguida nos debates com os demais
expositores,

(Projeto de Filme sobre o Aborto)
O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Damos

prosseguimento à nossa audiência pública, discu
tindo agora a isonomia nos direitos e garantias
individuais, tema da exposição do Prof.HélioSan
tos.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Sr. Presidente, o Sr. Ciro Vidal Soares da Silva
pediu-me que interferissejunto à Mesa no sentido
de que seja antecipado o debate da matéria que
ele explorou, porque há uma reunião às 18:00
em São Paulo e o seu vôo sairá às 15:00 horas
de Brasília.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (AntonioMariz) - V. Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
É apenas uma questão de ordem para normatizar
os trabalhos. A experiência dos debates com o
expositor anterior revelou-nos que se cada um
dos inscritos dispõe de três minutos para as per
guntas e o expositor, de três minutos para as
respostas, sairemos daqui por volta das 4 ou 5
horas da tarde de hoje - e sabemos não ser
possível continuar com os debates após as 2 ho
ras e trinta minutos, por causa da reunião.

Queria sugerir, ouvindo V.Ex' os nossos com
panheiros, que os questionadores fizessem cada
qual suas perguntas e o expositor as respondesse
de uma só vez, para ganharmos tempo, do con
trário não ouviremos a todos, e o assunto, hoje,
é palpitante.

O SR.PRESIDENTE (AntonioMariz) - Se não
há objeção a nenhuma das duas questões levan
tadas, teremos agora o debate sobre o tema "A
Segurança Pública e os Direitos Individuais", do
DI'. Cyro Vidal Soares da Silva. E adotaremos o
processo sugerido pelo Constituinte José Men
donça de Morais.

O SR. HÉUO SANTOS - Se não for pedir
muito, já que vou ter a honra de retomar a São
PAulo em companhia do DI'. Cyro, no mesmo
aviãoda VASP, às 15:00 horas -sugiro que fôsse
mos inquiridos conjuntamente, o que facilitaria
a todos nós.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Muito
bem, faremos assim.

Para inquirir ao DI'. Cyro Vidal Soares da Silva,
dou a palavra ao nobre Constituinte Antônio Câ
mara. O Constituinte está presente?

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CÂMARA
Tenho um trabalho a apresentar à Comissão do
Menor.Eu pediria desculpas aos expositores, mas
tenho que me ausentar.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passo
a palavra ao nobre Constituinte Joaquim Haickel.

Os Constituintes que tiverem questões aos dois
expositores farão essas indagações imediatamen
te ao DI'. Cyro Vidal Soares da Silva e ao DI'.
HélioSantos.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAICKEL
Eu teria indagação apenas ao DI'. Cyro,no tocante
à sugestão de norma ao projeto de Constituição
que ele nos traz, de incluir no artigo enumerativo
dos direitos e garantias individuaiso seguinte dis
positivo: "Quem for acusado de prática de delito
terá dentro do inquérito policial direito de defesa
preliminar sobre a qual se manifestará a autori
dade policial que presidiu o procedimento". V.
'S"não acha, Sr. Delegado, que estaríamos prejul
gando, não estaríamos delegando poderes exces
sivos à PolíciaCivil? Não estaríamos fazendo com
que houvesse um julgamento prévio da postura
do cidadão, presumivelmente delituoso, crimino
so? Inclusiveo colega Constituinte José Mendon
ça de Morais, criminalista conhecido em todo o
Brasil, poderia aprofundar mais a idéia. Mas me
preocupa muito esse excessivo poder à Polícia
Civil. O que é que V. S' acha? O que é que V.
S" nos conta sobre isso? Explique-nos melhor,
porque chegamos e achamos, a princípio,interes
sante, mas de repente pode haver uma pedrinha
no meio do caminho.

O SR. CYRO V/DAL SOARESDASILVA- Pois
não, nobre Constituinte Joaquim Haickel. Muito
obrigado pela sua pergunta e aceite V. Ex" as
homenagens de toda a instituição policial civil.
É exatamente o reverso. O que pretendemos é
que o arbitrio e o abuso não se implantem no
procedimento inquisitório. Veja V. Ex" que hoje
no processo administrativoregular contra servidor
público a nível federal ou a nível estadual, antes
de qualquer medida sancionada por parte da au
toridade pública, o servidor tem direito a ampla
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defesa. O que se pretende, na verdade, não é
estabelecer o contraditório. O que se pretende,
em absoluto, não é nenhuma função judicante.
Muitoao contrário, o que se pretende é dar oportu
nidade ao indiciado, inclusive de não ser indiciado.
Veja V. Ex' que o Código de Processo, no art.
6°, estabelece quase um elenco de comportamen
tos da autoridade: deverá fazer a perícia, ouvir
a prova testemunhal, realizar a acareação, a re
constituição, no art. 7°, etc. E ao final, indiciar
o imputado, ouvir o indiciado e submetê-lo ao
sistema datiloscópico. Ora, muitas vezes...

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!MHAlCKEL
Dr. Cyro, isso tudo é extremamente bonito e seria
maravilhoso que ocorresse.

O SR. CYRO VIDAL SOARES DA SILVA - É
a prática, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!M HAlCKEL
O que se vê é que na prática, mesmo com o
inquérito normal, o que acontece muitas vezes
são torturas, depoimentos...

O SR. CYROVIDAL SOARES DASILVA - Mas
a pretensão, nobre Constituinte, é exatamente evi
tar isso. No momento em que o imputado tem
o direito de se manifestar, o fará através de defen
sor constituído. E nesse exato momento V. Ex"
terá condições de colocar o imputado protegido
contra qualquer violência, contra qualquer tortura,
ou o nome que V. Ex' pretenda utilizar. É exata
mente a oportunidade que ele tem de conhecer
o fato que lhe é imputado e de se manifestar,
antes de ser acusado. É evidente que o inquérito
será encaminhado a juízo e quem vai decidir da
oportunidade e da conveniência de oferecer a
acusação formal é o órgão acusatório oficial.Evi
dentemente que o JUIZ, também, destinará a con
veniência ou a oportunidade para aceitar ou não
a denúncia. Em absoluto não haverá nenhuma
intervenção em matéria de natureza judicante.

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!MHAlCKEL
Tenho de concordar com V. S' de que se trata
de uma proposta bastante tentadora, sedutora,
porque na atual condição poljcial em que se en
contra o Brasil qualquer coisa nova é bem-vinda.
Preocupa-me muito que esse reverso da medalha,
essa pretensa rnodíficaçãodo status quo policial,
criminal do Brasil não venha piorar a situação
em q!le nos encontramos.

O SR. CYROVIDAL SOARES DA SILVA - Eu
queria que V.Ex' soubesse que a instituição que
presido e os policiais civis do Brasil são formal
mente contrários ao estado policial.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Costa Ferreira para
interpelar o Dr, Cyro Soares Vidal da Silva e o
Prof. Hélio Santos.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Apesar de o Constituinte Joaquim Haickel ter drto
ser bastante tentadora a proposta, eu a considero
um retrocesso na nossa legislação. Ouvir o mani
festo da autoridade policial com relação à defesa
do acusado é um arbítrio que foge justamente
ao contraditório, porque a autoridade policial, in
vestida na sua função, poderá muito bem - no
caso presente ela terá que ser ouvida com relação
à defesa da pessoa - aceitar ou não, o que é
urna prática condenável e...

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!MHAlCKEL
Isso é o que muitas das vezes acontece, normal
mente.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Entendemos a intenção do Sr. Delegado, mas
como também militamos na área do crime, verifi
camos que ocorre justamente o contrário: há
aqueie cerceamento de direito da pessoa acusada
que está sob o jugo dessa autoridade. Quando
ele cai nas mãos de uma autoridade sensata, tudo
bem, mas quando a pessoa que vai presidir esse
inquérito é insensata, aí começa o massacre do
acusado. Quero deixar patente - peço vênia ao
Sr. Delegado - que esta Subcomissão não pode
ria aceitar uma proposta dessas não em repúdio
à proposta do Sr. Delegado, mas em defesa da
pessoa humana, porque seria um descalabro.
Quem for acusado da prática de delito terá, dentro
de um inquérito policial,direito à defesa preliminar
sobre a qual se manifestará a autoridade policial
que presidirá o inquérito. Quer dizer, essa mani
festação da autoridade é justamente no sentido
de aceitar ou não. E pensemos nós: o acusado,
tendo recusada a sua defesa, o que não haverá
de passar? Por isso gostariamos de emendar essa
sugestão, eliminando esse "preliminar". Coloca
ríamos assim: quem for acusado da prática de
delito terá, dentro do inquérito policial, direito a
defesa perante a autoridade policial que presidir
o inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
a V. Ex' que formule, desde logo, a sua questão
ao Prof. HélioSantos. Com isso vamos dar maior
velocidade ao debate.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
O Dr. Hélio Santos fez uma brilhante exposição,
defendendo essa igualdade que, em nosso enten
der, aqui no Brasil, não se manifesta com violên
cia, como o apartheid na África do Sul, ou mes
mo a prática usada na Rodésia. Entretanto, aqui
no Brasil precisam ser corrigidas essad distor
ções, que cada vez mais se agravam - é o que
se fala. Às vezes aparece no video uma pessoa
de cor branca exercendo atMdades nobres e a
seu lado uma pessoa de cor negra exercendo
uma atividade operária das menos prestigiadas.
Então, precisamos atentar para este fato, porque,
apesar de se pensar que não existe a discrimi
nação, ela está patente involuntariamente. Não
há aquela violência como há no exterior, ou mes
mo nos Estados Unidos, entre aquelas castas,
os brancos e os negros brigando e se matando.
No Brasil, verificamos, com muita preocupação,
essa atitude que fere o direito da pessoa humana.
E para justificar isso na Constituinte temos uma
Subcomissão que trata exclusivamente do negro,
do índio, das minorias deficientes etc., e uma outra
que-trata dos direitos do homem e da mulher.
Só aqui já fica patente que há, involuntariamente,
essa discriminação, com a qual não concorda
mos. Parabenizamos e louvamos a atitude de V.
Ex', que tão brilhantemente defendeu esse ponto
de vista, que não foi para nos compungir, mas
para nos alertar para esse fato gritante que preci
samos extirpar, fazendo com que haja realmente
uma isonomia na sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Cyro Vidal Soares da Silva, por
três minutos.

O SR. CYRO V1DAL SOARES DA SILVA
Constituinte Costa Ferreira, aceite os nossos cum
primentos. Gostaria de esclarecer a V.Ex',perdoe
me não é qualquer forma didática, que o inquérito
policial hoje é eminentemente inquisitorial. A au
toridade o desenvolve ao seu talante, na investi
gação, vai até o final, apresenta o relatório, diante
do prazo estabelecido no art. 10 do Código de
Processo, e o encaminha ajuízo. O sigilodo inqué
rito é assegurado pelo art. 20 do Código de Pro
cesso. Veja V. Ex' que praticamente não existe
defesa dentro do inquérito policial, na forma em
que ele é colocado. O que estamos querendo
é exatamente reverter este papel; é fazer com que
o indiciado tenha a oportunidade de saber aquilo
que lhe é imputado, para que ele possa, inclusive,
no futuro, se acusado pelo Estado, saber qual
é a imputação que lhe é devida. Hoje, pelo rumo
que segue o inquérito, é ele absolutamente inqui
sitorial. Quer dizer, é um procedimento dirigido
para a investigação do fato. Na verdade, o que
se pretende - talvez eu não tenha conseguido
fazer-me entender por V. Ex', e peço desculpas
por isso 1_ é criar, não uma defesa dentro de
um contraditório, que só será possível em juízo,
com a presença daqueles três que participam da
peça procedimental, o princípio do trium actum
personarum, que é adotado pelo nosso Código
de Processo, mas sim fazer com que ele tenha
o direito de saber, nessa fase preambular, do que
é que pode ser acusado no futuro. Inclusive a
autoridade, até mesmo ao seu talante, pode deixar
de indiciar, porque na forma como está hoje a
autoridade tem de indiciar. Gostaria apenas de
fazer menção a um recente acórdão do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, onde a Primeira
Câmara Criminal decidiu que o delegado pode
não indiciar, se entender que não há motivos para
tal, em razão de uma pressão existente pelo Minis
tério Público paulista no sentido de que o impu
tado fosse indiciado. O delegado se negava a indi
ciar. Numa decisão a posteriori, não me recordo
qual foi o tipo de recurso, ficou decidido pela
Primeria Câmara Criminal do Tribunal de Alçada
de São Paulo que ele poderia não indiciar, se
convencido estivesse da inexistência da infração
penal.

Então, o que se pretende, na realidade, é dar
um instrumental de garantia à pessoa do impu
tado e jamais criar-se mais um instrumental de
coação. O que se quer é que o advogado tenha,
inclusive, acesso a esse inquérito, que ele não
seja sigiloso, que não seja hermético, que ele te
nha direito inclusive de opinar nessa fase do in
quérito.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Pediria ao Sr. Presidente para fazer uma réplica
rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V.Ex'
tem um minuto para a réplica.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Delegado, entendi onde V. S' que chegar, mas
lamentavelmente devo dizerque tal medida é uma
verdadeira tortura para o preso indefeso, que está
ali sob a,guarda da autoridade, que nem sempre
é justa. E por isso que todas as confissões extraí
das pelo inquérito policial não têm valor para o
juiz, porque muitas vezes elas são tendenciosas,
descambam para um objetivo que não aquele
de se fazer justiça. Por isso é que queremos não
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fique esse instrumento na mão da autoridade poli
cial;entendemos que seria cometer um grave erro
dar-se esse instrumento ao policial. Pelo que en
tendi, é V.S" uma pessoa bem-intencionada, mas
a maioria é mal-intencionada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Prof.
Hélio Santos.

O SR. HÉUO SANTOS - Constituinte Costa
Ferreira, quero dizer, concordando com ele, que
aqui, ao contrário dos Estados Unidos, ou mesmo
da iúrica do Sul, temos uma sociedade multir
racial, não uma sociedade birracial, separatória,
assim a olho nu. Na verdade, este tipo de discrimi
nação que temos acaba sendo muito mais eficaz
do ponto de vista de manter o negro onde ele
não quer estar, porque eu costumo dizer que a
discriminação aqui tem mil caras. V. Ex" citou
o vídeo. Nós poderíamos ficar aqui à tarde inteira,
numa banca de teses, mostrando as diversas for
mas em que a discriminação acontece. Então
a isonomia, como propomos na fi. 3, não tem
uma preocupação apenas com o negro, mas com
a mulher, com o idoso, com o deficiente físico,
com a orientação sexual, enfim, com qualquer
particularidade ou condição social da pessoa. E
entendemos fundamental que o Poder Público,
mediante programas específicos, promova a
Igualdade socíal,econômica e educacional. Quer
dizer, se o Estado não intervir, através de investi
mentos sociais, procurando compensar esses
segmentos que historicamente vêm sendo impe
didos de participar, não vamos chegar a essa iso
nomia.

Assim eu gostaria que esta Subcomissão discu
tisse, depois, esta proposta da promoção social,
dentro do arquivo de isonomia, e ao mesmo tem
po remetesse à Subcomissão do Poder Judiciário,
para dar o stlltus a esse crime contra a isonomia
à Jusiça Federal. Os senhores estão colocando
aqui a questão do inquérito policial etc. Nós tam
bém acreditamos que a Justiça por motivos cultu
rais, nas comarcas, via de regra, não tem a inde
pendência que gostaríamos ela tivesse. A Justiça
Federal nas capitais tem condições muito melho
res de julgar, por exemplo, o marido machista,
que tem espancado a mulher. É possível que um
juiz do interior, pressionado por condições locais,
não seja tão rigoroso contra esse crime do que
um jwz federal.

Esta é a nossa proposta para isonomia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli, para
interpelar amlbos os expositores.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Dr. Cyro Vidal Soares da Silva, as propostas
feitas por V. S"serão bem analisadas. Entretanto,
parece que existe pretensão semelhante que cho
ca com as ídeías da Policia Militarestadual. Gos
taria de uma melhor análise desta circunstância.

Em segundo lugar, muitas pessoas defendem
a extinção da Policia Militar, ficando tão-somente
a Policia Civil, e a criação, nos Estados, de Guarda
Civil, como o fez o Sr. Jânio Quadros, em São
Paulo, ficando apenas o Corpo de Bombeiros co
mo contingente para atender às calamidades pú
blicas. Portanto, a nossa pergunta é nesse sentido.
Parece que está havendo um entrechoque entre
as Polícias Militare Civil, exatamente no encami
nhamento dessas proposições para a Constítuin
te.

Quanto ao Prof. Hélio Santos, estamos de acor
do com o colega sobre a isonomia, a igualdade
e sobre o que acontece fora daqui, em outros
países, que não citarei devido ao tempo. A afirme
ção de S. S" é muito válida; realmente, aqui no
Brasil o negro tem discriminação projetada em
sua cabeça. Convivemos muito bem com os nos
sos irmãos negros, tenho diversos amigos de cor,
respeito a todos eles, e concordo em, que tenham
direito ao trabalho e à situação social do Brasil.
Como existem brancos também discriminados,
há negros que introjetam na sua cabeça essa dis
criminação. Eu gostaria que V. S" explicasse me
lhor essa discriminação introjetada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o DI'. Cyro Vidal Soares da Silva.

O SR. CYRO VIDAL SOARES DA SILVA 
Constituinte Ubiratan Spinelli, devo informar a V.
Ex' que a Policia Civil tem feito suas propostas.
V. Ex' tem as três que foram entregues a esta
Subcomissão. Esta é a quarta Subcomissão, Sr.
Presidente, a qual tenho a honra de comparecer,
e o faço com muita alegria e satisfação, porque
é a oportunidade que temos de levar o nosso
pensamento.

Na verdade, as nossas propostas têm-se limita
do à nossas atividades. Recentemente, em uma
outra Subcomissão desta Casa, ouvimos a mani
festação do Exército, através de seu represen
tante, de que a destinação primeira e primacial
da Polícia Militar é a segurança interna, como
tropa de ocupação e defesa territorial; e de que
a destinação supletiva é a segurança pública, a
segurança do cidadão, a proteção do indivíduo.
Entendemos que a segurança pública, na verda
de, é uma atividade precípua da Polícia Civil. O
problema da Polícia Militardeve ser enfocado de
outra maneira, como, por exemplo, reserva das
Forças Armadas ou como força paramilitar. APo
lícia Civil não se manifesta a esse respeito e tam
pouco tem alguma pretensão, como V.Ex"pode
ver nas nossas propostas, de extinguir a PM.Este
é um problema que deve ser relacionado, Com
as Forças Armadas, reserva que é, ou como força
de segurança, como pode ser vista, dentro de
um conceito diferente do nosso. O nosso conceito
é o de proteção do indivíduo e defesa da própria
sociedade.

Eu gostaria de salientar, se V. Ex' me permite,
que conheço todo o País. Já visitei todas as polí
cias civisdo Brasil e posso adiantar a V.Ex', como
presidente da minha entidade que, realmente exis
tem choques de atribuições. Por exemplo: a rádio
patrulha é uma atividade eminentemente civil, é
uma atividade de atendimento de ocorrência. E
muitas vezes, nessa ocorrência, há até mesmo
a destruição dos vestígios do fato, dos indícios
de autoria, dos indícios de materialidade, destruí
das por pessoas que ali chegam e não têm o
necessário preparo técnico, a formação técnica
para o atendimento.

Queremos, Constituinte Ubiratan Spinelli, é um
rendimencionamento da atividade de segurança
pública. Que ela seja colocada a nível constitu
cional, porque é realmente a proposta hoje de
toda a comunidade brasileira. Enquetes feitas in
clusive no seu Estado e em Cuiabá também levam
a isso. Procura-se segurança, proteção, o direito
de andar pela via pública sem ter o seu relógio
retirado, sem ter uma mulher estuprada, sem ser

um homem seviciado. Esse é o aspecto que colo
camos.

Também gostaria de dizer a V.Ex" que reconhe
cemos existir violência dentro da policia - mas
não é a regra geral. Peço desculpa ao Constituinte
Costa Ferreira, mas essa não é a regra geral. Co
mo presidente da minha entidade, não podemos
aceitar esse tipo de colocação. Fazemos um esfor
ço muito grande para que o profissional seja, aci
ma de tudo, policial, um profissional policial que
passe por uma academia de polícia, receba instru
ção adequada, e se porventura, extravasar os limi
tes do seu poder, de sua competência, receberá
uma punição exemplar, julgado por juiz ordinário
e pelo Estado. Como V. Ex' tem notícia, no Rio
de Janeiro um ex-Secretário foi execrado pela
opinião pública; em São Paulo um delegado per
tencente à minha instituição foi demitido dos qua
dros da Segurança Pública, porque não temos
complacência com esse tipo de comportamento.

O SR. PRESIDENTE (Antomo Mariz) - Tem
a palavra o Prof. Hélio Santos.

Antes, se me permitem, eu gostaria de trazer
uma modesta contribuição ao debate, relembran
do ao Constituinte Ubiratan Spinelli, o que aqui
foi afirmado por um expositor, de que o racismo
no Brasil, se mede estatisticamente. Essa questão
do preconceito racial é, acima de tudo, estatística.
Sobre esse aspecto, o País se colocaria entre os
de maior preconceito racial, em virtude de não
se contarem, em termos estatisticamente expres
sivos, negros, que poderiam ser facilmente enu
merados nos quadros dirigentes do País ou nesta
Constituinte, no Congresso Nacional, na Magis
tratura, na direção de partido, nas universidades
etc. E fato estatístico é a comprovação de um
claro preconceito racial neste País. V. S" tem, aí
as duas vertentes da questão.

Dada esta contribuição, tem a palavra V. S"para
responder ao Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. HÉUO SANTOS - Agradeço ambas
as colocações.

(1Constituinte Ubiratan Spinelli vai nos permitir
apresentar versão da discriminação introjetada no
próprio negro; e a colocação do nosso Presidente
Antônio Marizvai-nos permitir ver o outro lado.

A colocação feita por V. Ex' permite mostrar
a parte mais amarga da discriminação entre nós.
Quando o negro tem a discriminação introjetada
em si próprio, não é porque ele quer essa situação,
ninguém quer identificar-se com aquilo que é
mau. Imaginemos uma criança que desde que
nasce, não vê projetados na História de seu país
exemplos significativos de sua raça, não vê na
televisão e em local algum esses exemplos; essa
criança sente apenas aspectos negativos sobre
sua cor. É razóavel, portanto que esse cidadão
adolescente não se queira colocar, enquanto ne
gro no contexto social. Ninguém quer identifi
car-se com aquilo que é ruim, com aquilo que
é mau. É J:1br isso que, muitas vezes, encontramos
negros discriminando a si próprios e a outros
de sua raça. Isso acontece porque não colocamos
aqui nesta Subcomissão o que chamamos de
terceiro caminho, que é um processo didático
pedagógico. Se tivéssemos todas as etnias, con
centrássemos crianças recém-nascidas e criásse
mos esses cidadãos das mais diversas raças isola
damente da sociedade, não localizaríamos o racis
mo. Racista é a sociedade. Na medida em que
a pessoa tem contato com essa sociedade, ela
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passa a sofrer influências do meio. O ser humano
em si não é racista; a sociedade é que o é.

Então, no Brasil, a essa questão da discrimi
nação introjetada na cabeça do próprio negro
chamamos de identidade racial. Efetivamente,
quem é negro no·Brasil?Diriaque, de certa forma,
todos somos, na forma de ser, na forma de nos
comportar. Se tivéssemos um ariano puro, brasi
leiro, uma moça loira do bairro de Ipanema, no
Rio de Janeiro, e uma moça sueca, da cidade
de Estocolmo, ambas seriam geneticamente
iguais, mas antropológica e psiquicamente falan
do veríamos que são duas pessoas extremamente
diferentes. Localizaríamos,na moça brasileira, al
go que não é europeu, que não é anglo-saxão,
no rigor da palavra, mas que é extremamente
africano. 'Então a discriminação em nosso País
tem um lado irônico muito duro. Quando o bran
co agride o negro ele atinge a si mesmo no ~e
ele tem de negro e não sabe. Essa talvez seja
a fase mais dramática da discriminação entre nós,
porque de certa forma todos somos negros. Não
adianta trazer exemplos de comida, de roupa, de
samba, isso é navegar nas águas superficiais das
coisas corriqueiras. Somos negros na forma de
sentir interiormente e na forma de reagir diante
das coisas. Todos nós: o negro, o branco, o mes
tiço, somos negros.

EstaSubcomissão tem missão histórica de re
verter esse processo. À Subcomissão de Educa
ção. Cabe efetivamente elaborar um artigo amplo
que permita uma pedagogia interétnica onde to
dos os segmentos raciais brasileiros, todos que
contriblÚram para a formação da nacionalidade,
possamver-se e manifestar-se na história,no dia
a-dia, porque é no cotidiano que a vida flui.

Quanto à segunda observação do nosso Presi
dente Antônio Mariz, S. Ex' cqIoca bem a questão.
Aqui, de fato, a discriminação racialé quantificada.
Acho, às vezes, desnecessário recorrer às estatís
ticas, porque a discriminação no Brasil pode ser
vista a olho nu. Um professor americano, que.
trabalha na Universidade Federal do EspíritoSan
to, disse-me que no seu segundo dia de Brasil
entendeu o que era a democracia racial brasileira.
No primeiro dia na universidade, alunos e profes
sores debatiam o currículo do ano. Foi uma reu
nião muito agradável a que presenciou como par
ticipante dos debate. No segundo dia houve um
debates com serviçais do Campus, as pessoas
que aparavam a grama, que limpavam a escola.
Então ele percebeu, nesse debate com os traba
lhadores do Campus, que a população mudara
de cor, era uma outra cor. Para um norte-ame
ricano essa observação foi fácil, mas para nós
brasileiros, negros e brancos, que já estamos com
os olhos e consciências acostumadas a ver essa
realidade, não é tão simples. Para ele foi claro,
ele viu que a população no segundo dia mudara
de cor. E entendeu, sem precisar recorrer às esta
tísticas, em dois dias, o que é a chamada demo
cracia racial brasileira. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Mendonça
de Morais, para interpelar o Dr, Cyro Vida!.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - A experiência profissional de advo
gado de porta de cadeia do interior, nas madru
gadas, revelou-me lõlUe cada ser tem um compor
tamento diferente no exercício das suas funções
policiais. Trabalhei com bacharéis, homens de

alto espírito, trabalhei com cabo, que foi transfor
mado em delegado de polícia, trabalhei com sar
gentão, comandando, fazendo as vezes de escri
vão e delegado ao mesmo tempo, porque o dele
gado estava sempre dormindo, e a experiência
adquirida nos fez entender que o Brasil não está
preparado para viveressa utopia, no sentido clás
sico da palavra, de um inquérito policial revestido
de poder quase que judicante de incriminar ou
não incriminar. N. está o poder de decidir.

Aproposta revelavontade da entidade civil, dos
delegados de polícia, de que a coisa seja mais
aperfeiçoada. Mas a realidade brasileirano Estado
de Minas Gerais é bem diferente. Não temos ba
charéis formados e preparados psicologicamente
para ser delegados. Há muitos delegados que têm
a profissão como uma oportunidade, como um
ambiente para extravasar os recalques psicosso
máticos que trazem da infância,ou das decepções
da vida, mas há delegados que são verdadeiros
sacerdotes na vida policial.

A sua proposta é avançada, liberal e demo
crática, mas é muito perigosa para a realidade
brasileira. Depois temos o fato psicológico ine
rente ao setor policial; é o gestor da repressão,
é o "justiceiro",é o que se auto-intitulao defensor
da sociedade, quando, na realidade, sabemos ser
ele um dos grandes agressores, o policial,de mo
do geral, seja civil ou militar. O problema é de
educação da sociedade como um todo. O dele
gado veio da sociedade, como o soldado, o cabo,
o agente policial,e cada um trouxe o que herdou.
Sabemos que a herança nem sempre é a melhor.

Tenho conversado com o Comandante do Ba
talhão de Políciada minha cidade, que é um estu
dioso, e ele nos tem mostrado que a estatística
dos candidatos que se inscrevem para ser policiais
tem revelado elementos que não conseguiram
outras oportunidades, por isso vão tentar ser poli
ciais. A exclusão está sendo em massa na fase
preventiva da seleção. É desse pessoal que faze
mos os nossos policiais - no interior, principal
mente, e muitas vezes na capital - os nossos
homens da lei, os kojacs da vida. Uma questão
nos deixa preocupados: será que esse avanço não
dará asa demais aos maus delegados para que
sejam mais fortes do que são até hoje?

A colocação do Constituinte Costa Ferreira pa
rece tirar um pouco do poder de decisão do dele
gado. É válidae inteligente sua observação. Tudo
está direitinho,suprimindo-se apenas a expressão
"sobre a qual se manifestará". Suprima-se esta
frase e o restante é um avanço. Se ao delegado
for dada a oportunidade de se manifestar - e
manifestação é decisão, e muitas vezes a decisão
fica muito cara a esse pessoal - vai-se tirar a
imparcialidade do delegado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Cyro Vidal Soares da Silva.

O SR. CYRO VIDAL SOARES DA SILVA
Constituinte José Mendonça de Morais,na verda
de essa decisão já consta do relatório final do
inquérito.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - E quase sempre é um desastre.

O SR. CYRO VIDAL SOARES DA SILVA - O
relatório final do inquérito já menciona a prova
colhida, inclusive imputa a autoria, e encaminha
ao juízo. Isso já existe hoje. O que, na realidade,

se pretende é limitar o poder, e apenas isso. Essa
limitação seria a abertura da defesa. Lembro a
V. Ex" - advogado e criminalista que é, jamais
o deixará de ser, porque quem se envolve com
o crime, sob o aspecto não evidentemente do
autor, mas de conhecer o crime, jamais abandona
a ciência penal, e o cumprimento por isto - que
hoje existe um instrumental no Código de Pro
cesso - permitam-me os demais Constituintes
dirigir-me a V. Ex' - os arts. 531 e 26, que é
o processo sumário das contravenções, onde a
autoridade policialtem o poder de acusar, de pre
sidir o processo e o de fazer o contraditório. S0
mos contra isso. Achamos que essa não é a fun
ção da autoridade. E hoje ela existe no processo
contravencional, nas contravenções penais do jo
go, nas contravenções penais de floresta, nas con
travenções penais de caça e nas contravenções
da legislação especial.

Veja V. Ex" que estamos pretendendo exata
mente restringir isso, dar um controle mais efetivo
e a oportunidade para a defesa. É esta a posição
da Associação: que este inquérito não seja tão
inquisitorial como é atualmente. Evidentemente
que ficaria ao talante da legislação penal adjetiva
estabelecer a forma. A decisão sobre se deve ser
acusado ou não jamais será do delegado, mas
do órgão acusatório oficialmediante a apreciação
da jurisdição penal. Mas no relatório ele poderia
perfeitamente se manifestar se houve ou não a
imputação da parte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Permita-me apenas uma pequena in
dagação. Eu havia anotado antes e esqueci-me
de colocá-Ia.

Por que não se sugere também o Juizado para
Pequenos Delitos?

O SR. CYRO VlDAL SOARESDASILVA - Por
que V. Ex' sabe muito bem que estamos num
País-continente, com 4.700 municípios e menos
de mil comarcas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - E quase todas vagas.

O SR. CYRO VIDAL SOARESDASILVA- Exa
tamente, em Minas Gerais, o seu Estado, estão
quase todas vagas. Estive lá recentemente e para
nossa satisfação todas as comarcas têm um dele
gado de policiade carreira, e nos municípios prin
cipais também. Minas fez um concurso...

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Teoricamente. Na prática, não.

O SR. CYRO ViDAL SOARESDASILVA- Con
cordo com V. Ex' em que existem muitas falhas,
até uma imposição política;, mas já foram 350
autoridades recentemente nomeadas. Concordo,
e disse-o publicamente; não escondemos a cabe
ça, reconhecemos as nossas mazelas, mas quero
que V.Ex' saiba, como profissional de Direitoque
é, que estamos fazendo grande esforço no sentido
de profissionalizaressa polícia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Femandes,
que está inscrito para interpelar o Dr. Cyro Vidal
e também o Dr. Arésio Teixeira Peixoto. V. Ex'
poderá formular as duas questões sucessivamen
te.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Dirijo-me ao Dr. Cyro Vidal, em primeiro lugar.
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Em relação 11 situação da Polícia Civile dos mili
cianos, concordo com V.S'Tenho observado isso.
Quando retiramos o fardamento ostensivo, ou se
ja, a polícia ostensiva, da Guarda CM! no Amazo
nas, observamos que eles já estavam mais espe
clallzados, já conheciam mais ou menos as pes
soas, os bairros, as ocorrências. E aí à Polícia
Militar foi entregue a famosa radiopatrulha. Na
radiopatrulha, uma hora o soldado ou o sargento
está no Corpo de Bombeiros, outra hora está na
Polícia de Trànsíto, ou atendendo a um caso de
segurança pública. Então ele não tem especia
lízação, tem aquela noção de que é forte e pode
reagir à bala.

Há um assunto sobre o qual não se falou aqui.
Hoje não se consegue mais fazer justiça em rela
ção a qualquer crime do policial fardado. Chega
ram a definir que o crime militar é aquele prati
cado com uma arma militar. Em minha cidade
já vi um capitão da Polícia Militarmandar alguém
comprar um sorvete; o sorvete demorou, chegou
um tanto mole, e ele requisitou uma radiopatrulha
para prender toda a família do garoto que tinha
ido comprar o sorvete. Então, acho que devemos
partir agora para entregar a segurança pública
à Polícia Civil, até porque pergunte a qualquer
membro da Polícia Militar e ele não lhe vai dizer
que é miliciano, ou policial; vai dizer-lhe que é
militar. Então que ele desempenhe as funções
militares.

O segundo ponto é com relação a essa situação
aqui. Não sou especialista no assunto, mas do
pouco que li sobre Direito Processual fiquei sa
bendo que por, exemplo, na França, não é o caso
de haver o contraditório, mas há o conhecimento
durante o processo inquisitório. É disso que esta
mos precisando, que não haja, por exemplo, as
torturas, sem conhecimento do advogado etc. So
bre ti manifestação do delegado, eu ficaria com
a expressão "conhecimento e defesa preliminar".
Mas retiraria essa parte de deixar ao talante da
autoridade policial indiciar ou não, porque isso
é realmente função judicante. Aproveitaria até a
defesa prelírrunar, Pelo que conheço do processo
francês, quando o delegado quer fazer sigilo ele
recorre ao juiz e este autoriza realmente o sigilo
polidal. Eu tiraria esse final da sua colocação e
transformaria a palavra "direito" em "conheci
mento". Assim, estaremos adotando, inclusive, o
sistema de um país bem desenvolvido, onde a
polícia tem fama, que é a, Gendarme francesa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
pode ainda, se assim o desejar, formular uma
questão ao Dr. Arésio sobre a censura de diver-
sões públicas. '

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
O Dr, Arésio não tocou - pedi que ele fosse
mais além - na questão da televisão. Talvez o
grande problema deste País seja a televisão. Per
gunto a S. S' como a censura poderia trabalhar
no sentido de adequar-se a cada grupo social
ou a cada reqião, porque somos um País com
culturas diferentes. Poder-se-ia adequar, por
exemplo, a censura que se faz no interior de Minas
Gerais, no interior do Amazonas, no interior de
Goiás, à censura feita em Copacabana, na Avenida
Paulista, e assírn ~r diante. Independentemente
dessa adequação eu discordaria da colocação
que fez o Dr. Arésio. Acho que a censura estaria
melhor colocada no Ministério da Cultura, porque

é ela que vai saber que tipo de carga, por exemplo,
pode receber os diversos grupos sociais nas diver
sas regiões do País. Aqui, quando discutiu-se o
caso do homossexual, citou-se muito a Dinamar
ca e a Alemanha, isso para o caso de atender
a certas situações, quando se quer dizer que o
homem daqui também tem que ter obrigações,
pagar o imposto que paga o dinamarquês e todo
o comportamento do alemão, aí não serve o
exemplo. Então, precisamos adequar o Estado,
que vai ser agora reconstituído, à sociedade, para
que ele reflita realmente essa sociedade.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- O Prof. Hélio Santos quer saber se tem mais
alguma pergunta dirigida a ele, porque precisa
se retirar do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. A questão é oportuna. A Mesa ia justamente
informar ao Prof. Hélio Santos de que as questões
a ele dirigidas até o momento se esgotaram. Se
V.S' tiver problemas de horário de viagem, creio
que a Comissão pode, a partir deste momento,
liberá-lo. E também esta é a última questão enca
minhada à Mesa e dirigida ao Dr. Cyro Vidal.Passo
a palavra ao Dr, Cyro Vidal para que responda
ao Constituinte José Fernandes.

O SR. CYROVIDAL - Pois não, Sr. Presidente.
Imagine se o Deputado José Femandes se apro
fundasse no processo penal. Em apenas cinco
minutos S. Ex" mostrou um profundo conheci
mento deste assunto. Ele é realmente um estudio
so. De fato, este é o procedimento do francês.
A nossa expressão "polícia judiciária" é oriunda
da expressão "policijudiciaire", da França. Talvez
S. Ex' não tenha dito isso até por uma questão
de modéstia. Cumprimento o nobre Constituinte
pela colocação sintética, precisa e concisa. A polí
cia civil de todo o País, Sr. Deputado, concorda
em gênero, número, caso e objeto com V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Arêsío Teixeira Peixoto para res
ponder a indagação do Sr. Constituinte José Fer
nandes.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Depu
tado José Fernandes, muito obrigado pelas suas
perguntas. Vamos por partes. Relativamente à TV,
infelizmente o tempo não nos permitiu falar a
respeito do assunto. Entendemos que o Código
de Menores talvez fosse suficiente se aplicado aos
espetáculos de televisão. Por quê? O Código de
Menores veda a exibição na televisão de todo es
petáculo adulto. Então tudo aquilo que é liberado
para maiores de dezoito anos não o é para a
televisão, portanto, não é exibido na televisão. Isso
poderia também ser aplicado posteriormente, pe
la nova legislação. A não ser que se criasse no
Brasil o sistema de televisão por cabo, que será
a televisão por assinatura: a pessoa escolhe aquilo
que quer ver e paga por isso. Ela poderia escolher
aquilo que ela quisesse ver.

Com relação à censura regionalizada sob o as
pecto teórico seria interessante, mas de difícilapli
cação. Vejam V.Ex'"o seguinte: as redes de televi
são hoje exibem a mesma programação no Brasil

todo. Como é que faríamos uma adequação disso
à realidade?

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Com
relação ao cinema e ao teatro, talvez se pudesse
fazer. Eu iria um pouquinho além: haveria neces
sidade de que a censura não estivesse unicamente
a cargo do Estado; haveria que ter a participação
da comunidade nos critérios para a censura, bem
como a participação também dos produtores na
censura. Então faríamos a conjunção das três for
ças e procuraríamos criar uma opinião comum.
A ação da censura não seria ditada unicamente
pelo Estado, mas seria ditada também corri a
participação da comunidade e dos produtores,
para que a balança funcionasse. Com relação à
colocação sobre censura a cargo do Ministério
da Cultura, encaramos principalmente sob o as
pecto da isenção. O Ministério da Cultura tem
por finalidade precípua incentivar a cultura. Exis
tem correntes de pensamento que entendem que
qualquer filme que se faça é manifestação de
cultura, mesmo aqueles pornográficos, violentos,
ou coisa semelhante. Tudo isso seria manifes
tação de cultura. Não concordamos com a idéia.
Dependendo das correntes que estivessem à fren
te do Ministério da Cultura, numa época teríamos
cultura, noutra, anticultura. Haveria uma diferença
bastante grande de comportamentos relativa
mente a obras de arte.

o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Dr. Anésio, se V.S' me permite, essa possibilidade
também pode ocorrer dependendo da orientação
do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Coloca
mos como principal problema da censura aquele
decorrente da legislação. A polícia não pode agir
ao sabor político; ela precisa ter isenção para po
der agir.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Não poderia, mas na realidade age.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Na reali
dade ela pode agir, mas vejam a Policia Federal;
se agisse através de injunções políticas, acredito
que Castor de Andrade não teria passado alguns
dias na cela da Polícia Federal. As pressões são
tão grandes que ele lá esteve alguns dias. Depois,
sob ordem da Justiça, ele foi liberado. Isso poderia
acontecer também noutros setores, noutras polí
cias. Entendemos necessário é o problema da
isenção. Agir de acordo com o que determina
a lei, de acordo com o que determinam posições
da comunidade e dos produtores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais, que está inscrito parajnterpelar o Dr. Arésio
Teixeira, o Pastor Estêvão Angelo de Souza, sobre
Liberdade Religiosa, e o Dr. Herbert Praxedes, so
bre o Direito à Vida.

Com a palavra o Constituinte José Mendonça
deMorais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Dr. Arésio, em primeiro lugar, sua
colocação foi muito mais em favor de abrandar
a censura do que de ter censura. Sua proposta
é no sentido de acabar com a censura, abrir tudo,
deixar por conta da lei, do que para vislumbrar
a censura. Pensei que sua colocação fosse exata
mente o reverso. Tenho estudado o assunto a



40 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

fundo. Fiz um pronunciamento na Câmara, em
1985, depois de exaustivoestudo sobre o Conse
lho Nacional de Censura. O que se faz no Brasil
hoje é uma verdadeira autofagia do que é ético,
do que é moral, através de uso da censura, a
fimde promover ainda mais aquiloque está sendo
censurado, para que haja faturamento. Combi
na-se antes que se vai proibira exibiçãode deter
minada peça teatral ou de determinado filme.Já
está tudo acertado, inclusive com o juiz que vai
prolatar a sentença - até os termos da sentença
já se sabe previamente - para dar lbope, ter púbh
co e dar faturamento. O que se deseja no Brasü
é subverter a ordem dos costumes, da ética, da
dignidade, usando a censura. Amelhor colocação
seria não falar nada. A censura hoje não tem o
seu efeito limitador de exibição. Hoje a televisão
está aberta, compra-se todo mundo, compra-se
conselheiros, compra-se juiz,compra-se a própria
consciência, compra-se o Poder Público, com
pra-se deputado, compra-se tudo. Mas o fatura
mento está acontecendo. Basta ligar a televisão
em qualquer canal; basta ver o programa da D'
Hebe, e outros mais, que verificaremos o valor
substancial da cultura que está sendo injetada
no nosso povo. E há outros. Não quero excluir
nenhum, arrolo a todos.

A proposta redigida elimina por completo a
censura. Mas a censura é, desde os primórdios,
um meio de se segurar a ética de um povo, a
saúde moral de um povo, para que este possa
resistir, sobreviver. Quando a censura, na minha
ótica, vem para tolher idéias, principalmente con
trárias a quem está no poder, ela é nociva. Ai
vem a revoltacontra a censura, como no período
autoritário no Brasil, que nos levou a isto que
estamos vivendo hoje, porque realmente o poder
autoritário não permitia ser contestado. O papel
do artista é válidopara contestar o abuso do poder
e o cerceio à liberdade. Minhacríticaé esta. Louvo
seu esforço - li sua matéria rapidamente. Foi
feito um trabalho pelos censores de MinasGerais,
colhendo propostas, e minha família trabalhou
enormemente nessa campanha. Temos mais de
cinco mil assinaturas de apoiamento colhidas.
Mas se o apoiamento for para esta proposta, arre
pendo-me de tê-lo feito, porque ela acaba com
aquilo que entendemos deva ser policiado. Caso
contrário, iremos acabar com os códigos penais
e vamos ter liberdade.

Com referência aos outros dois expositores, ao
Pastor eu queria apenas louvar a seriedade do
trabalho. Com ele V. S' deu uma resposta aos
Constituintes, (à platéia) com a respeitabilidade
que impôs à sua exposição, simples, humilde,
mas objetiva. Também sou cristão, não sou da
sua Igreja,mas acho que o Evangelho é o grande
Código Penal que o mundo deveria adotar, é a
grande Constituição. Alguém me dizia que nos
bastam os DezMandamentos: lá está tudo, o com
portamento social do homem desde o AntigoTes
tamento. Todos os povos deviam adotá-lo, acres
cido do mandamento do amor. Quando se tem
respeito à pessoa humana não se precisa ser reli
gioso nem batizado em nenhuma religião.Se se
cultua a pessoa humana, já se é um ser elevado.
N. eu acho que estaremos mudando esse con
ceito. Mas outros colegas farão perguntas mais
contundentes a respeito do assunto que V. S' colo
cou.

Com referência ao Prof.Herbert Praxedes, gos
taria de informá-lo que tenho proposta encamí-

nhada a esta Subcomissão - que já deve ser
do conhecimento de todos -, onde coloco o
direito à vida desde o momento da concepção
até o último instante. Sou contra o aborto como
cidadão, não como religioso. Como criminalista
defendo a vida. Fiz o juramento de defender a
vida desde o primeiro até o último instante. A
religião vem como algo a mais. Mas, ainda que
não tivesse nenhuma religião, eu me sentiria feliz
em defender a vida, só pela posição profissional,
pela escolha que fiz de ser um criminalistadefen
sor da vida. Muitagente não gostaria de ver esse
filme exibido por Y. S', mas acho que a televisão
deveria divulgá-losempre. No ano passado a tele
visão exibiu alguns tópicos, mas o trabalho de
educação científica sobre os efeitos do aborto
justifica a apresentação por inteiro desse filme.
O aspecto científico.

Quando eu estudava Direito, meu professor,
Pedro Aleixo, diziaque passaria a defender o direi
to de praticar o aborto no dia em que o povo
admitisse que uma criança de dois anos, fosse
ela pretinha ou louríssima, pudesse ser assassi
nada friamente pelo pai,pela mãe ou pelo médico
na presença de todo mundo, sem que ninguém
tivesse o direito de esboçar nenhuma defesa. Aí
sim - dizia- eu poderia admitir o aborto. Ainda
mais porque uma criança de dois, três ou quatro
anos não tem direito sequer de gritar. O grito
é silencioso, como diz o expositor no filme.

Eu faria mais um apelo a V.S' e à sua equipe
no sentido de que continuem esse trabalho pelo
Brasil afora. Temos mais de cinco milhões de
abortos por ano, no Brasil, segundo dados oficiais.
E o que não é conhecido? Deixoestas colocações,
dando-me por satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr.Arésio TeixeiraPeixoto.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Consti
tuinte José Mendonça, eu usaria os seus argu
mentos para reforçar nossa pretensão de que a
censura precisa agir com rigor, dentro da lei.As
determinações que existem precisam ser obser
vadas. Infelizmentehoje não temos condições de
fazer com que as decisões da censura sejam ple
namente observadas.

Com relação à combinação prévia para proibir
filmes ou peças teatrais e depois liberá-los,digo
lhe, com sinceridade, que desconhecemos o as
sunto. Se de fato ocorre, é motivo de apuração.

Quanto ao abrandamento que, no seu enten
der, estaríamos propondo para a censura, infeliz
mente não nos foipossívelcompletar toda a nossa
proposta, dada à exigiJidade do tempo. Mas não
sugerimos de maneira alguma que os filmes por
nográficos, por exemplo, ou muito violentos, se
jam exibidos em qualquer cinema e em qualquer
horário. Absolutamente. Não estamos de acordo
com isto, somos contrários. Uma sugestão que
já houve em épocas anteriores - e aqui comple
mento minha exposição - é a de que se criassem
salas especiais para a exibição desses filmes.
Quem lá fosse já saberia o que iria encontrar.
Se mesmo assim essa pessoa, maior, respon
sável, quisesse, seria problema dela. Mas haveria
a possibilidade de proibição através da Justiça.
Esta é uma proposta, outras poderão vir. Quem
se sentir ofendido por alguma coisa que tenha
visto no espetáculo, pode recorrer à Justiça, para
que ela determine a proibição do filme.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SPNEW
Mas quem se sentir ofendido não vai ver.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Se por
acaso ainda quiser ver, ele poderá voltar, e se
achar que aquilo pode prejudicar alguém, poderá
recorrer à Justiça a fim de que o mal não passe
para outras pessoas. Acontece muitas vezes que
o conteúdo da obra já é conhecido. !ú. - quem
sabe - poderia até haver um entendimento pré
vio no sentido de coibir sua exibição.

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Os ou
tros dois expositores, o Pastor Estevão Angelo
de Souza e o Dr. Herbert Praxedes, se desejarem
fazeralguma observação, a palavralhes está facul
tada.

O SR. ESTEVÃO ÂNGELO DE SOUZA - Sr.
Presidente,Srs. Constituintes,diante da expressão
de bondade do Sr. Deputado José Mendonça,
só tenho a agradecer. S. Ex' referiu-se à nossa
palestra. De fato, não é um assunto polêmico;
é um assunto, creio, com o qual todos nós simpa
tizamos, porque liberdade religiosa é liberdade
na expressão que mais nos interessa, no que diz
respeito à vida espiritual. De modo que quero
agradecer a oportunidade e particularmente agra
decer ao Deputado José Mendonça, a resposta
que nos deu. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Dr. Herbert Praxedes,

O SR.HERBERT PRAXEDES - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Sr. Deputado José Mendonça,
agradecemos as palavras de Y.Ex' Estamos co
nhecendo agora o seu projeto. Se pudéssemos,
o subscreveríamos, porque ele sintetiza,de forma
magnífica,todo o nosso pensamento e o de todos
os que viram este filme. É a segunda vez que
o vejo.Tenho cassete desse filme, mas realmente
não tenho muito estômago para vê-lo, apesar de
lidar com doentes extremamente graves, como
hematologista que sou. Só para citar, diria que
trato de pacientes leucêmicos. São casos extre
mamente graves. De maneira que, para nós que
somos programados para salvar vidas, a destrui
ção deliberada por alguém que recebeu o mesmo
grau que,o nosso, que fez o mesmo juramento,
é triste. E incrível que se pense em colocar na
Constituição a regulamentação de um assunto
como este, que tem desdobramentos muito sé
rios. A permissão do aborto vai fazer com que
o serviço público seja obrigado a realizá-lo. Então,
quero saber quem é que vai fazer isso no serviço
público. Porque hoje em dia, Deputado, nós te
mos milhares, milhões de abortos. Realmente não
sei se essa questão estatística não é manipulada
por essa entidade, a Parent Holding é a nossa
morena Benfam. É uma entidade que fala em
família, quando na realidade quem ler os artigos,
as revistas originais da Internacional Parent Hol
ding poderá ver exatamente que o seu objetivo
é instituir,em últírna análise, o aborto. Todos sa
bem que as pílulas anticoncepcionais não são
soluções definitivas. Eles colocam o DIU e desca
racterizam o caráter abortivo do Dlti. Todo Dlti
é abortivo,porque a fecundação não se dá dentro
do útero, mas na trompa. O DIU faz um aborto
por mês. Então eles descaracterizam o aborto,
dizendo que ele impede a nidação. Apesar disto,
de vez em quando nasce lá no nosso hospital,
o Hospital Universitário Antônio Pedro, crianças
de paciente às vezes com D1U colocado pela Ben-
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fam; inclusive, há casos de pacientes que nem
sabiam que estavam com o DIU. Num simples
exame ginecológico - pensando estarem fazen
do exames para citologia hormonal ou citologia
oncológica -- têm essas pessoas o DIU colocado.
Colocaram DIU pelo Brasil inteiro. Fizeram várias
exposições sobre isso. De maneira que agradeço,
nobre Deputado, e se Constituinte fosse, eu subs
creveria inteiramente o seu projeto.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, gostaria de dar conhecimento de
um caso.

O SR. P1iESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Peço apenas que seja breve, porque ainda
há vários debatedores inscritos e o nosso tempo
já está avançado,

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Eu apresentei, por intermédio do Plenário da Ca
sa, uma proposta à Constituição, com artig? nos
seguintes termos: "Toda vida humana sera pr~

seriada desde o primeiro instante da concepçao
até a morte' natural, punindo-se com homicídio
todos os atentados contra ela,sejam físicos,psico
lógicos ou morais". O texto é este. Ele é abran
gente, apesar de muito sintético.

Gostaria de pedir aos meus companheiros o
apoio para essa proposta.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Joaquim Hayckel,
que interpelará o Dr. Arésio, o Pastor Estevão e
o Dr. Herbert Praxedes.

o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAYCKEL
- Sr. Presidente, gostaria de começar pelo Dr.
Heribert. Corno é triste a ignorância humana! Até
há uma hora atrás eu era a favor do aborto, Dr.
Praxedes. O filme que V. S' exibiu não só me
embrulhou o estômago, mas a consciência. Eu
não podia jamais imaginar coisa tão deplorável
e tão cruel. Talvez levado pelo sentimentalismo
de ver mílhões e milhões de menores abando
nados, crianças que sofrem no dia-a-dia uma dor
muito cruel, jamais pensei que, em relação ao
aborto, chegasse a esses termos. Fico emocio
nado. Não me considero uma pessoa cruel, sou
bastante sensível, mas jamais poderia imaginar
tal atrocidade. Quero, inclusive, subscrever o pro
jeto de sugestão do Deputado José Mendonça
e, de certa forma, resgatar-me do posicionamento
anterior.

Quanto ao Dr. Arésio, sou contra a censura
na sua parte policialesca.Sou escritor e acho que,
se s,eproíbe pura e simplesmente o Rambo, não
se está fazendo bem nenhum à sociedade. Deve
se proibir o Rambo, proíbíndo a guerra do Viet
nam. Deve-se proibir os fJImessobre tóxicos, aca
bando com 'o tráfico. A arte deve ser respeitada
corno ela é feita, não os filmes pomográficos,
que são meramente comerciais. Quem quer ver
um filme pornográfico deve ir ao cinema que exi
be esse tipo de filme. A liberdade de cada um
de fazer ou deixar de fazer deve ser mantida. Eu
sou a favor ela censura específica, etária e localí
zatíva. Não se vai passar num anfiteatro infantil
- nem criança nenhuma entenderia, mas é um
filme maravilhoso - o "Je Vous Salue Marie",
do Godard. O Godard é muito difícil, por isso
seria um desastre. Talvez até deturpasse a con
cepção religiosa das crianças. Eu não admito que
se tenha proibido no Brasil, por interferência da

Igreja Católica, um filme meramente subjetivo,
que dá à pessoa que o assiste a possiliiltdade
de concordar ou discordar. Ver um filme ou ler
um livroou ir a um teatro não desfigura a cons
ciência de uma pessoa. Mas eu não teria coloca
ção alguma a V. S', já que também é a favor
dessa censura qualificativa, etária e localizativa,
porém volto a afirmar que sou contra essa parte
poIicialesca da censura. Acho que não deve ser
feita assim.

Quanto ao Pastor, que é meu conterrâneo do
Maranhão, eu teria uma indagação que não gosta- 
ria fosse interpretada como uma pergunta dura.
Tenho 27 anos e a juventude é contestadora. V.
S' não acha que há liberdade religiosa demais
neste Pais? V. S' não acha que sobra liberdade
religiosa, quando falta liberdade em outros cam
pos? V. S· não acha que as religiões estão-se proli
ferando no Pais a ponto de umas combaterem
outras na televisão? Existe um programa religioso
em São Paulo que combate as seitas afro-bra
sileiras, como a macumba, a umbanda. Eu acho
que essa liberdade religiosa deve chegar aí. E
mais: existem religiões que ferem a Constituição,
que impedem tenham as pessoas livre arbítrio
para fumar, beber, dançar, rir. Então, acho que
há liberdade religiosa demais. Sou extremamente
fervoroso, creio em Deus. Fico um pouco em
dúvida quando me perguntam qual é a minha
religião. Fui batizado na Igreja Católica, mas a
tese ecumênica fascina-me. Eu não pertenceria
a nenhuma religião específica, porque a religião
passou a ser a política para se chegar a Deus.
E muito suja. Acho que temos liberdade demais.
Não há nenhum tom pessoal nisso. É apenas
uma colocação para que seja debatido. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mam.) - Com
a palavra o Dr, Herbert Praxedes.

O SR. HERBERTPRAXEDES - Nobre Consti
tuinte Joaquim Hayckel, eu não o conhecia. Se
não fosse essa oportunidade, onde aprendemos,
para expor nossas idéias, não fossem todos os
cansaços para vir a Brasília e voltar no mesmo
dia, ainda assim suas declarações teriam valido
de sobra para justificar qualquer esforço que até
hoje tenhamos feito. Cremos seriamente, como
afirma o Dr. Bemard Nathanson, que se isso fosse
mostrado a cada mulher que se proponha a fazer
um aborto -dizele-duvido que mulher alguma
o fizesse. Recebemos recentemente uma série de
depoimentos de uma entidade médica nova que
não conhecíamos. Chama-se Síndrome Pós-A
borto - PSA. Há uma síndrome psiquiátrica que
não se manifesta imediatamente após, mas geral
mente de forma tardia, sob forma de depressão,
fobias e terrores, e que muitas vezes estão termi
nando em suicídio.A NARAL, essa entidade pró-a
borto americana, tem como um dos seus funda
dores o Dr. Bemard Nathanson. Este médico ela
borou um trabalho, que distribuímos aqui, em
cujas cópias consta uma tradução do primeiro
artigo dessa entidade. Quando o Dr. Bemard se
demitiu, esse Centro tinha feito sessenta mil abor
tos num ano. Ele diz: "Estou cada dia mais con
vencido..." Pediria aos Srs. Constituintes que, se
tiverem tempo, lessem, porque é um depoimento
bastante sofrido desse homem, de sua posição
hoje. Ele está numa entidade que não é mais
a NARAL, mas uma entidade pro-Ufe para a vida.
Realmente suas palavras, nobre Deputado, pag~-

ram todo o sacrifício, não meu apenas, mas de
toda a equipe que, em última análise, deu assis
tência à minha vinda aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Arésio Teixeira Peixoto.

O SR. ARÉSIOTEIXEIRA PEIXOTO- Nobre
Constituinte Joaquim Haickel, creio que não há
oposições entre aquilo que V. Ex" pensa e o que
expusemos aqui. Com relação a uma censura
policialesca, também não concordamos com ela.
Queremos é uma censura que tenha poder, por
exemplo, de não deixar que um filme liberado
para as vinte e duas horas seja exibido em horário
livre na televisão. Que ela tenha poderes para pe
nalizaç essa emissora, se o fizer. Pediria licença
para ler aqui três trechos de sinopse do que seria
uma futura novela a ser apresentada na televisão:
Mandala. Ela é baseada na peça de Sófocles, Édi
po Rei, liberada pela Censura para o teatro, para
maiores de quatorze anos. Essapeça foiadaptada
aos dias atuais. Vou ler alguns trechos, porque
não posso ler muito - e veja só aquilo que se
delineia na novela: "Letícia não telefonou e resol
veu fazer uma surpresa. No dia seguinte, desem
barcava no Galeão e preparava-se para pegar um
táxi, quando esbarrou num homem. Era Édipo.
Nunca conseguiu entender como ele soubera de
sua chegada. Ele a levou para um pequeno apar
tamento que acabara de alugar e não quis respon
der às minhas perguntas. Parecia sequioso de
sexo. E Letícia chegou a imaginar que sua ansie
dade era apenas falta de amor. Sentiu-se feliz,
porque descobriu que fazia a ele a mesma falta
que ele lhe fizera. Somente ao fim de várias horas
de um amor desesperado, exaustos, relaxados,
conseguiu fazer a pergunta que a angustíava",
Trata-se aqui de Jocasta, personagem principal
da novela: "Se pudesse, sufocava a verdadeira
Jocasta, não lhe permitindo vir à tona senão em
raros momentos de incontida sinceridade. Se pu
desse libertá-Ia de dentro de si, revelaria o que
realmente era - uma mulher frustrada sentimen
tal e sexualmente incapaz de amar e sentir prazer.
No fundo, uma puritana que se envergonhava
de seu puritanismo, que escondia vendendo a
imagem de mulher líberada fácil". (Jm outro per
sonagem é Laio: "Costuma dar festinhas de em
balo em seu apartamento, onde se consome co
caína, maconha e, vez por outra, fazem-se expe
riências com LSD,para abrir as portas da percep
ção". Essa novela, queria-se fosse ela liberada
para as vinte horas.

A Censura não interditou a novela e propós
fO!:<>E! exibida após as vinte e duas horas, com
a supressão das cenas em que se enfocava o
problema do tóxico. Isso, na gravação, seria reti
rado.

O SR. P\iESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o pastor Estevam Ângelo de Souza.

O SR. ESTEVÃOÂNGELO DE SOOZA- Ao
ExmÇ Constituinte Joaquim Haickel,diríamos que
não foi nossa intenção reclamar liberdade religio
sa. Reconhecemos que o Governo brasileiro tem
sido justiceiro e bondoso em outorgar aos brasi
leiros a liberdade que desfrutamos. Achamos que,
de fato, a liberdade religiosa que temos no Brasil
pode estar sendo deturpada ou usada para coisas
que discordam do Evangelho. O Evangelho em
si é o grande padrão de liberdade. Jesus disse
que "o que ouve minha palavra e crê no que
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me enviou conhece a verdade, e a verdade o liber
tará". De modo que a liberdade que pleiteamos,
não que passe a existir,mas que continue, porque
já existe, é a liberdade constitucional correspon
dente à liberdade pregada pelo Evangelho. E en
tendemos que ela não significa o poder desen
freado elefazer-se tudo que se quer, mas de fazer
se ou não de acordo com a consciência e as
normas divinas. De modo que nos associamos
a V. Ex" em condenar aqueles que usam a liber
dade para fms contrários aos propósitos de Deus,
porém queremos - terminando aqui nossa pa
lestra - pedir a V. Ex"' que sejam os grandes
vigilantes, no sentido de que essa liberdade não
seja alterada, visto estarmos numa fase de transi
ção. Estamos preparando uma nova Constituição,
e para nós, evangélicos, como para os católicos,
bastaria que a nova Constituição, com qualquer
redação que lhe seja dacla, mantivesse a mesma
liberdade que já temos. Agradeço-Ihe a obser
vação.

O SR. PRESIDEtITE (Antonio Mariz)- Passa
mos a uma inclagação dos participantes, dirigida
ao Dr, Arésio Teixeira Peixoto. O interpelante é
o Sr. Demerval Matos, professor da Universidade
Católica de Pernambuco. Caso a Censura de Di
versões Públicas venha a ser extinta, tal como
propõe a classe artística, como seria exercido o
controle dos programas televisivos, sobretudo
quanto às mensagens que estão afetas aos valores
familiares no Brasil? Quanto à novela "Mandala",
o que existe de concreto?

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Se a
censura for extinta, não imaginamos qual será
o controle que existirá sobrea televisão ou o rádio.
Isso teria que ser estudado a posterlorl, pois
não imaginamos essa possibDidade.

Com relação à novela "Mandaia", já apresen
tamos aqui algo a seu respeito. Infelizmente, quan
do se fala de qualquer atitude da censura com
relação a algo que se quer exibir e ela coloca
algum anteparo, apela-se dizendo-se que o censor
não sabe das coisas, que é incompetente, que
ele não tem conhecimento dos fatos que estão
por aí, mas se esquecem justamente daquilo que
está por trás das e1ecisões. Não .houve, no caso
dessa novela, qualquer decisão em termos de po
lítica, apesar dela conter certos aspectos políticos,
e isso chegou a ser ventilado pela imprensa. Uni
camente, baseou-se naquilo que lemos aqui e
que obse.rvamos em outros problemas que acon
tecem e que entendemos perfeitamente válidos
para as pessoas adultas e que são aceitáveis para
urna pessoa mais esclarecida. São válidas para
um adolescente, quem sabe, por exemplo, o pro
blema do parricídio, que aparece no "Édipo Rei";
o problema do incesto, que aqui, parece, deve
ser amenizado. São problemas que precisam de
certa maturiclade para se presenciar. Chamo a
atenção para as faixas etárias que existem na tele
visão: até o horário das 20h, é considerado livre;
às 2Oh, a partir de dez anos; às 21h, doze anos,
e às 22h, quatorze anos. O Código de Menores
pára aí, pois a legislação não prevê a faixa etária
de dezesseis anos para o cinema. Essa faixa etária
existe na legislação com relação ao teatro e foi
introduziclapara o cinema através de uma portaria
da Divisão de Censura de Diversões Públicas. Na
elaboração do Código deMenores, desconheceu
se essa faixa etária e o Conselho Superior de Cen
sura, liberou e autorizou que se fizesse, também

na Divisão, a liberação para dezesseis anos, após
as 23 ou 23h 3Omin.

Essas seriam as colocações.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Ubiratan SpineUi para in
terpelar q Dr. Arésio Teixeira Peixoto e o Pastor
Estevão Angelo de Souza.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Pastor Estevão, será que a Assembléia de Deus
está crescendo mais no Brasil do que a Igreja
Católica, exatamente porque seus membros são
mais praticantes e possuem mais interesse em
participar, ou por que a Igreja Católica está fugin
do da sua verdadeira função, que é a evange
lização?

Vou partir para outras conceituações, principal
mente na área política. Tenho visto que a Assem
bléia de Deus, principalmente no meu Estado,
tem crescido assustadoramente, enquanto as
igrejas católicas têm paralisado no tempo e no
espaço. Gostaria que V. Revm' nos desce um es
clarecimento a respeito.

M prezado censor, Dr. Arésio Teixeira Peixoto,
as indagações que eu teria a fazer já foram quase
todas respondidas. Preciso apenas de uma infor
mação de sua parte, que está nesse campo, a
respeito de showa de televisão, imprensa, livros.
Agora, na epóca da Nova República, no Governo
transparente de José Samey, que disse que daria
maior abertura à censura, estamos vendo que
ela está sendo tão rígida quanto no Govemo Fi
gueiredo. Gostaria de saber quais seriam essas
divergências, se realmente continua no mesmo
diapasão ou se houve uma mudança nesse senti
do, porque estamos vendo que continua da mes
ma forma, ou pior, do que no Govemo do Presi
dente Figueiredo.

Ó SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Pastor Estevão Ângelo de Souza.

O SR. ESTEVÃO ÃNGELO DE SOOZA- Não
me sinto muito à vontade para responder a per
gunta relativa à Igreja Católica, pois, embora até
os vinte e um anos de idade eu fosse católico
de medalha e fita, no dia 9 de abril de 1944 aceitei
o Evangelho. Eu era bem jovem ainda e não estou
atualizado quanto à maneira de a Igreja Católica
trabalhar atualmente.

Quanto ao crescimento da Assembléia de
Deus, poderíamos apontar dois fatores principais:
primeiro, a ênfase que se dá ao puro Evangelho
de Nosso SenhorJesus Cristo, porque em matéria
de religião muitos têm o que pregar e muitos
pregam muitas coisas, porém, para satisfazer os
anseios justos da alma, s6 a palavra de Deus,
o Evangelho puro de Nossso Senhor Jesus Cristo.
E a Assembléia de Deus dá ênfase à pregação
do Evangelho, como citamos na nossa palestra,
como sendo o poder de Deus para salvação de
todo aquele que crê. E aquilo que a filosofiahuma
na não faria no espirito, na consciência do ho
mem, o Evangelho pode fazer em matéria de
transformação e libertação espiritual.

Outro fator é a participação dos leigos, como
se usa dizer, a participação de todos os membros
conscientes, pois na Assembléia de Deus não s0

mente os pastores propriamente ditos assomam
ao púlpito, mas os leigos e a mocidade. Sou pastor
de uma igreja que tem milhares de jovens e da
mos todas as oportunidades a eles, que se sentem

felizes de participar, já que os jovens são amigos
de desafios e se lançam em campo pregando
o Evangelho de Jesus Cristo e, por conseguinte,
levando a convicção da verdade àqueles que, em
conseqüência são libertados dos vícios mais de
ploráveis para uma vida pura, uma vida de obe
díência a Deus.

Aíestá o que pensamos a respeito.

O SR. CONSTIT{IlNTE UBIRATAN SPINElli
- Agradeço a V.Revm-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Arésio Teixeira Peixoto.

O SR. ARÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Consti
tuinte Ubiratan Spinelli, com relação a um recru
descimento da censura a que V.Ex"ter-se-ia refe
rido, eu perguntaria se desses trechos que Ir da
novela "Mandala", tais situações seriam acessíveis
à televisão às 20 h? Houve ações da censura espo
rádicas, a partir da Nova República, e algumas
delas V. Ex" sabe perfeitamente por que aconte
ceram. Não vou entrar no mérito, mas já foi lem
brado o problema do filme "Je Vous SaIue Marie".
Houve algumas proibições. Uma que chamou
muito a atenção do País foi a não liberação de
uma música de Caetano Veloso e de Chico Buar
que de Holanda para apresentação na televisão.
O nome dessa música é "Merda", e os próprios
autores declararam que ela não fora feita para
apresentação na televisão, mas a censura foi casti
gada por ter tomado essa decisão. Houve outras
interdições de letras musicais, pois consideramos
que a música apresentada no rádio e na televisão
é livre. Ela deve ser livre, deve ser acessível a
qualquer idade pois não existe classificação, etária
para uma música que se apresente na televisão.
Temos o exemplo de coisas escabrosas, do tipo
-damúsica de Caetano Veloso, e piores, que são
encaminhadas à censura para exame. Então es
sas são vedadas tão-somente para exibição públi
ca, não o são para gravação. A nossa legislação
não proibe que se grave, proíbe que se execute.
Perfeito? E o que aconteceu foram manifestações
esporádicas, todas elas perfeitamente dentro da
legislação.Quanto à conveniência política de se
interditar determinada matéria, é outro assunto
que nós, infelizmente, estamos sujeitos nas cir-

. cunstâncias atuais. Por quê? Porque vem uma
peça como "Teledeum'', que tem problemas com
a censura realmente é uma peça-problemática,
porque achincalha com várias religiões e alguns
entendem que ela é feita de maneira jocosa, que
não se pode ver ali uma religião. São pontos de
vista. Porém dentro da legislação vigente, essa
peça seria interditada. A censura agiu aí.Mas infe
lizmente a censura foi a melhor publicidade para
ela. É justamente isso que acontece, porque fica
mos, às vezes, tolhidos em nossas ações. Isso
não deveria acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues para inter
pelar o Dr. Arésio Teixeira e o Dr. Herbert Pra
xedes.

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Parabenizo também o Dr, Herbert Praxedes pelo
excelente trabalho. Que Deus o ajude na continui
dade da sua obra, que é muito meritória.

Dr. Arésio Texeira Peixoto, quero parabenizá-lo
pelas suas colocações e dizer-lhe que sou lHJ1

intransigente defensor da censura. Nesta Subco-
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missão lutarei para propor tudo aquilo que seja
possível para uma legislação, porque, na realida
de, o que se vê hoje é uma intenção séria em
desmoralizar o País, a família e a sociedade. Não
se respeita mais nada, nem ninguém. Isto é, aos
olhos de DI~US, uma decadência tremenda. Não
adianta os senhores dizerem e formularem con
ceãos, quando Deus tem os seus próprios, com
os quais Ele julgará este mundo. Ninguém vai
fícer indefeso diante de Deus, porque Ele vai julgar
com justiça todos esses atos malígnos e pensa
mentos mal-intencioados, porque o que se obser
va em tudo isso é que há intenções fmanceiras.
Há somas vultosas atrás de tudo isso. Louvo então
a atitude da censura quando ela está buscando
garantir, especialmente à juventude, à nossa mo
cidade, aos menores, princípios salutares de mo
ral e de civiismo que, neste País, já estão sendo
abortados, desvirtuados - o que é lamentável.
MaiS 05 Senhores não estão sós nessa luta. (Pal
rnas.) Não adiantam meios termos nem meias
palavras, Temos de ser incisivos. Então, o objetivo
é o de preservar a formação dessas crianças. Os
meios de comunicação invadem nossos lares, ex
cercendo forte influência e sobre 05 jovens, e o
conselho maternal ou paternal já não são ouvidos.
O trabalho dos censores em analisar as obras,
verificar a procedência delas e a influência que
elas podem ter, zelando pela nossa própria juven
tude, infelizmente não está sendo compreendido.
O que estamos observando é esse triste desca
labro: quando os censores vetam determinada
obra, esta, E~m vez de ser censurada pela própria
sociedade, vai a público e ganha foros de uma
audácia tremenda, com a freqüência e a audiência
de um best·seIler. É o que acontece.

Nada mais tenho a dizer, senão que estou ao.
lado da Censura. Parabenizo a todos que Deus
os l~ude, e podem contar com este companheiro,
porque fareii tudo quanto me for possível dentro
dos ideais cristãos."D nosso pastor e amigo Estevão Ângelo de
Souza, quero dizer da minha satisfação de tê-lo
conosco nesta manhã. Foi muita alegria ouvir a
sua voz, que há tantos anos não ouvia, e sentir
de perto o seu calor cristão e as suas palavras
amigas em favor da nossa Pátria.

Estamos apresentando aqui propostas acerca
da liberdade religiosa, inclusive aquele § 5- do
art, 153, já objeto de nossa proposição para esta
Subcomissão, mantendo aquele parágrafo. (Pal
mas.)

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr, Arésio Teixeira.

Oi SR. ARIÉSIO TEIXEIRA PEIXOTO - Depu
tado Eliel Rodrigues, agradeço penhoradamente
esse seu apoio. Para n6s é uma grande satisfação
saberque também está preocupado com a forma
ção do menor, com a formação do Brasil futuro,
e queremos que as nossas idéias sejam difundidas
o mais possível. Nós advogamos uma posição
modificada da censura. Ela não pode, acredita
mos, ser aquilo que é hoje. Precisa ser modificada,
ptec:isa ter leis mais consentâneas. Não queremos
que alguém pense que estamos defendendo aqui
lo que está hoje. Queremos uma modernização
da Censura, uma maior participação das pessoas
nesse sentido. Queremos ouvir também a socie
dade, para que ela e a comunidade nos dêem
parâmetros para as nossas análises e decisões,

a fim de que estas não tenham de ser facilmente
revogadas. Agradecemos muito o apoio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto o Pastor Estevão Ângelo de Souza se deseja
fazer algum comentário sobre as palavras do De
putado Eliel Rodrigues.

O SR. ESTEVÃO ÂNGELO DE SOOZA - Às
palavras do Deputado Eliel Rodrigues não com
porta nenhum comentário. Apenas quero agrade
cer-lhe bondade com que aceitou o nosso traba
lho. Muito agradecido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Costa Ferreira, que inter
pelará o Pastor Estevão Ângelo de Souza e o Dr.
Herbert Praxedes.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, em que pese ao avanço da hora,
gostaríamos de aproveitar a oportunidade para
ressaltar que o Brasil, realmente, está precisando
de homens do quilate do Pastor Estevão Ângelo
de Souza, pelo seu trabalho prestado, não so
mente ao Evangelho no Brasil, mas também no
exterior, através de livros publicados e já tradu
zidos para várias línguas. De modo que esta Cons
tituinte se sente bastante honrada com a partici
pação deste paladino do Evangelho de Cristo,
e que aqui nesta Subcomissão se ouve com sabe
doria e moderação, propagando o texto sagrado
e procurando seja confirmada esta liberdade de
religião, não somente para os cristãos, mas para
todos. E observamos sua preocupação em desta
car a liberdade religiosa, quando alguém indagava
por que - como foi questionado - defender-se
a liberdade religiosa. E ele, no momento exato,
respondeu de maneira cabal que é tão-somente
porque estamos elaborando uma nova Consti
tuição e que convém que esses preceitos estejam
inseridos na nova Carta Magna, a fim de que todos
os brasileiros também possam participar e ter
acesso à liberdade, sem prejuízo.

De modo que parabenizamos o Pastor Estevão.
Acredito que esta Subcomissão, com todos os
seus membros, a polidez do Presidente, a impeca
bilidade do relator e dos demais participantes,
haverá de receber com muita simpatia as suges
tões do Pastor Estevão. E queremos parabenizá-lo
também pela sua bondosa participação neste dia
tão maravilhoso para nós outros aqui da Subco
missão, quando pudemos ouvir vários segmentos
da sociedade manifestando-se de maneira bri
lhante e salutar, a fim de que possamos fazer
uma reflexão e inserir, no texto constitucional, o
que há de melhor para todo o povo brasileiro.
Queremos também parabenizar o Dr, Herbert Pra
xades, porque este assunto já foi debatido aqui
com o prof. Cândido Mendes e também com uma
advogada da OAB do Rio de Janeiro, quando
altercamos um pouco em torno do aborto; eu
condenando o aborto e ela a favor. Na discussão,
expliquei àquela brilhante advogada que realmen
te o aborto legalizado no Brasil seria um desastre,
causaria mortandade às mulheres e um genocídio
à própria raça brasileira. (Palmas.) A minha luta
foi penosa para explicar que talvez as mulheres
do Sul tivessem condições de ser assistidas por
um médico para a prática do aborto, segundo
a versão da ilustre advogada, e que as mulheres
do Nordeste, no Norte e do Centro-Oeste seriam
submetidas aos maiores sofrimentos e ficariam

expostas a encurtar a própria vida. O que se vê
nessas regiões - eu sou do Nordeste - são
pessoas que têm condições de fazer determinado
tratamento, contudo, como lá não há médico es
pecialista para o caso, às vezes, recorrem ao Sul
do País para se submeterem a cirurgias e outros
tratamentos. Talvez por isso, para o Sul - ela
é do Rio de Janeiro - seria uma opção, mas
para o Brasil. de modo geral. seria uma aflição.
Portanto, quero parabenizá-lo e dizer-lhe que tam
bém apresentamos uma proposta, afirmando que
todos têm direito à vida, inclusive à intra-uterina.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto V. Ex" se vai dirigir alguma interpelação ao
Dr, Arésio.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
que o faça em seguida.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Dr, Arésio, queremos também parabenizá-lo. O
seu trabalho - estou notando - está se desen
volvendo através de umajomada penosa. Tenho
observado isto. Mas gostaria de ressaltar que, ape
sar de penoso, respalda-se naquele trabalho tam
bém penoso de Jesus Cristo, quando, carregando
a sua cruz e sendo executado, e fazia em benefício
da humanidade, pela salvação das almas. V. S·
demonstrou aqui que, com seus companheiros
de profissão, está procurando proteger a nossa
sociedade da imoralidade, da falta de respeito,
enfim, da destruição dos valores éticos, morais
e cristãos da nossa Pátria, porque o que vem
para cá - como disse um dos expositores que
esteve aqui conosco -, para o Brasil, é o lixo
literário para subverter e confundir a mente dos
brasileiros. Por isso tudo quero parabenizá-lo. Te
nho notado a dificuldade de V. S· em expor o
seu trabalho, mas fique ciente, e os seus compa
nheiros, de que iremos fazer tudo para que possa
mos ajudá-lo nessa luta, a fim de que a nossa
sociedade não se transforme numa Sodoma e
Gomorra, e seja realmente um Brasil que todos
elogiem, com um comportamento digno em rela
ção à proteção da família e da sociedade. (Pal
mas.) Meus parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Pastor Estevão Ângelo de Sou
za.

O SR. ESTEVÃO ÂNGELO DE SOUZA - Sr.
Presidente, mais uma vez volto a agradecer as
bondosas palavras do Constituinte Costa Ferreira.
Creio que elas expressam mais a sua bondade
do que mesmo o merecimento ou a capacidade
do nosso trabalho. Quero dizer a todos os consti
tuintes que lá, no Maranhão, estamos orando e
pedindo a Deus Todo-Poderoso que os ilumine,
a fim de que possam dar ao Brasil uma lei que
ajude o povo a viver melhor, uns para os outros
e também para Deus. Estamos vivamente interes
sados nisso. Que no final dos trabalhos da Consti
tuinte o Brasil seja privilegiado com uma lei à
altura de suas necessidades. Muito agradecido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Arésio Teixeira Peixoto.

O SR. TEIXEIRA PEIXOTO- Só nos resta tam
bém agradecer as palavras do Constituinte Costa
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Ferreira. Não teríamos mais nada a acrescentar,
a não ser agradecermos a sua gentileza.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Herbert Praxedes.

O SR. HERBERT PRAXEDES - Quero tam
bém agradecer a S. Ex' o Con~tuinte Costa Fer
reira as palavras e fazer uma ressalva.

O aborto é um mal em qualquer lugar. Não
se justítica.nos Estados Unidos, a meca do conhe
cimento da tecnologia e da riqueza, nem se justi
fica no Sul do País, como não se justifica no Norte.
Temos de tentar - e esta Constituinte é peça
única para fazer isto - dar condições para que
isto não seja cogitado, a fim de que haja proteção
ao binômio mulher/filho, para que essa hipótese
tão lamentável nunca seja levantada. Também,
que nunca tenhamos de nos referiràqueles profis
sionais que abjuraram seu juramento, que foi lido
por mim hoje, nesta subcomissão, como médi
cos, porque todos viram que isto não é ciência
médica, nunca o foi; é uma contrafação. Como
temos a doença da democracia, a demagogia,
temos a doença da medicina, exatamente esta
contrafação de profíssíonal que é capaz de prati
car ato vergonhoso, tão lamentável e anti-humano
quanto este. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Dr. Praxedes, sou frontalmente contrário ao abor
to. Apenas alterquei com a ilustre advogada por
que ela tinha essa opinião e arguiu que, onde
o aborto pudesse ser assistido, seria viável,e nós,
além de condenar, achamos que nem no Sul nem
no Norte ou em lugar algum o aborto deveria
ser permitido. (Palmas.) Dizem que Confúcio, o
grande filósofochinês, perguntado, se fosse Impe
rador da China, qual seria o seu primeiro ato,
respondeu: "Definir os termos". Então atrás de
uma palavra assim tão neutra como o aborto está
o filme aqui exibido.V.Ex" têm condições de saber
exatamente -atrás dessa palavra simples, impes
soal, sem qualquer característica maior - o que
significa, na verdade, o aborto para a espécie hu
mana, como gente, como uma condição absolu
tamente diferente da dos animais. Muitoobrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passo
agora à indagação de uma participante, a S~Maria
leda de Resende Dantas, dirigida ao Reverendo
Estevão Ângelo de Souza.

Concomitante ao valor transcendental das reli
giões, é historicamente comprovado que as reli
giões têm servido de infantaria das dominações
de povos sobre outros povos. Como veria V. S'
a relação soberania nacional/práticas místicas,
tendo em vista a atual avalanche de seitas orientais
que proliferam no Brasil?

Esta a última indagação que se encontra sobre
a mesa. Para encerrarmos o debate, eu me permi
tiria colocar uma questão que ainda não foi abor
dada, sobre o aborto, e dirigida ao Dr. Praxedes.
Trata-se do aborto denominado terapêutico e
aquele permitido em lei,para os casos de estupro.
Qual o posicionamento de V. So? A questão do
aborto tem sido colocada em termos éticos, de
princípios. Na hipótese de admitirmos o aborto
terapêutico ou o decorrente de estupro, qual seria
o fundamento para seu consentimento? Com a
palavra o Reverendo Estevão Ângelo de Souza.

e SR. ESTEVÃOÃNGElO DE SOUZA- De
início aproveito a oportunidade para parabenizar
a Dr' Maria leda de Resende Dantas pela sua
brilhante participação e pelas suas exposições tão
bem colocadas. A esta altura já não me lembro
da pergunta, mas tenho uma vaga idéia do seu
conteúdo. Diriaque não estou, no momento, apto
a responder à sua pergunta com referência às
seitas orientais, ou seja, ao que elas pretendem
ser. Porém, queríamos firmar, sem ferir a cons
ciência de ninguém, que achamos que seita, qual
quer que seja ela, não resolve o problema moral
e espiritual das pessoas. Por isso nos limitamos,
nós, evangélicos, à pregação do Evangelho, pois
se trata de uma mensagem que não fere ninguém,
Ino que há de mais importante na pessoa humana.
De modo que, com relação às seitas, não sei
dizer agora qual deveria ser o conceito legal para
aplicarmos a elas, mesmo porque existem seitas
que são perniciosas, que não possuem nada que
sirva nem a Deus nem à criatura humana.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Dr. Herbert Praxedes.

O SR. HERBERTPRAXEDES-Sr. Presidente,
foi muita oportuna a colocação de V.Ex", porque
nos permite responder a uma questão realmente
bastante delicada. Se a nossa legislação não per
mite que eu me vingue de um individuo que even
tualmente tem amor a meus parentes, porque
não posso tomar a lei na minha mão; se a legisla
ção não permite que um facínora, com uma gran
de ficha criminal, seja executado, e se os Esqua
drões da Morte, que tentaram fazer isto, quando
apanhados, foram condenados, então pergunto:
onde o agressor? Como caracterizar o fato, como
alguém que agride alguém? Com relação ao abor
to terapêutico, isto na realdiade é uma balela mé
dica, hoje em dia. Não conheço qualquer caso
médico em que realmente não possamos levar
a gestação até uma fase de viabilidade fetal e,
com isto, retiramos esta criança para o CETlN
- Centro de Tratamento Intensivo de Neonatos.
Com relação ao aborto terapêutico, ele nada mais
é do que uma capa que se dá ao aborto eugênico
e que a nossa lei, inclusive, proíbe. Estamos retor
nando, na realidade, à situação de Esparta. Foi
dito aqui pelo Deputado José Mendonça o que
dizia Pedro A1eixo com relação a isto. Se puder
mos matar uma criança adulta, estaremos fazen
do exatamente o que Esparta fazia. Quando nas
cia uma criança com defeito, eles a jogavam do
penhasco. Eles realmente faziam isto. É o caso,
por exemplo, do aborto relacionado à contarní
s da rubéola - freqüentemente colocado nos
livros com o nome impróprio de terapêutico.
Quanto a isso, temos de notar que apenas 40%
dos casos de contaminação causam lesões nas
crianças. Agora, pergunto: as mães que não sou
beram que tiveram rubéola e que deram à luz
crianças surdas, ou com catarata congênita, ou
com defeito cardíaco, mandarão executá-Ias ao
nascer? Ou apenas, porque o grito da criança
é silencioso é que podemos fazer? Quando a
criança gritar não poderemos mais fazer? Não
vejo diferença, nobre Deputado, se matamos ape
nas porque alguma doença eventualmente possa
causar lesões. Há uma entidade, hoje, nos Estados
Unidos - e eu acho muito perigoso o trabalho
do geneticista - que está fazendo aconselha
mento genético exatamente para aborto. Tenho

um grande número de pacientes portadores de
doença extremamente comum no Brasil, que é
a anemia falciforme. Dez por cento dos negros
têm um gene específico que, na hora em que
se juntam pai e mãe, gera uma criança com este
tipo de anemia, extremamente grave e mortal na
vida adulta. Ora, é imenso o trabalho nos hospitais
para tratarmos estas crianças. Então, seria lógico,
se o aconselhamento genético nos disser que nas
cerá uma criança com anemia falciforme, liqui
dá-Ia intra-útero? Qual é a diferença? Por que
não a tratamos nos ambulatórios ou nos nossos
consultórios? Com relação ao estupro, continuo
a dizer que o agressor não é a criança. Acho
que está tudo bem se esta criança, ao nascer,
por exemplo, fosse levada à adoção. Há vários
casais, hoje em dia, interessados na adoção. No
Brasil,e mesmo no exterior, há um número consi
derável de casais a quem poderíamos dar estas
crianças para adoção. Não podemos é considerar
o feto como agressor. Isto não é possível. Ou
daremos o direito à vida como sendo inalienável,
ou então teremos de considerar paradoxos casos
tais como meia-virgem ou meia-grávida. Como
não temos esta possibilidade, ninguém é meia-vir
gem ou meia-grávida, a esta altura também esta
criança representa uma vida isolada daquela dos
pais. Acho que o Estado tem obrigação de pre
servar esta vida também, porque se permitirmos
uma primeira exceção, as outras virão por conse
quência. É igual a uma roda dentada: na hora
em que se põe o dedo, o dedo do pé será uma
questão de tempo, porque iremos passar no enge
nho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator Darcy Pozza para
as considerações gerais sobre o debate.

O SR.RELATOR (Darcy Pozza)- Na qualidade
de membro desta Subcomissão e de Relator, ca
be-me agradecer o brilhantismo das palestras que
aqui foram proferidas e, principalmente, o profí
cuo debate, que trouxe esclarecimentos e que
nos dá substanciais e valiosos subsídios para po
dermos elaborar o nosso parecer e escrever o
anteprojeto do capítulo "Dos Direitos e Garantias
Individuais" na futura Constituição. Evidentemen
te, além de outras propostas e sugestões, estas
foram realmente de grande valia. E é desta forma
que posso antecipar ao Dr.Praxedes que sou fron
talmente contra o aborto. Sou daqueles que de
fendem o direito à vida na sua plenitude. Também,
Dr' Maria Leda, somos daqueles que entendem
que se deve dar um amplo apoio e nenhuma
discriminação aos idosos, e já asseguramos que
vamos inserir a palavra "idade" no capítulo "Dos
Direitos e Garantias Individuais".

Estamos também plenamente de acordo, meu
caro Estevão Ângelo de Souza, com a liberdade
religiosa, assim como não haveremos de discri
minar raça, cor, sexo etc. Inclusive,pretendemos,
de toda forma, defender os direitos das minorias.

Quero dizer, para finalizar, cumprimentando
também o Dr, Arésio Teixeira Peixoto, que a su
gestão da Anacim contém um dispositivo do se
guinte teor: "todos têm o direito de expressar e
divulgar livremente o seu pensamento, indepen
dentemente de censura, ficando, no entanto, as
diversões públicas sujeitas às leis de proteção da
sociedade". Objetivamente, entendi que todos
têm o direito de manifestação do pensamento,
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sem censura alguma, e que, no entanto, as diver
sões e espetáculos públicos ficam sujeitos às leis
de proteção da sociedade. Então estamos enten
didos.

Uuero agradecer a todos os participantes pela
beleza das sessões conjuntas, que ofereceram
subsídios importantes para o trabalho que espera
mos fazer, a fim de que todos tenhamos direitos
e garantias assegurados na futura Constituição,
que pretendemos seja moderna e democrática.
(Palmas.)

() SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Ao en
cerrar esta reunião de audiência pública, quero
igualmente expressar a satisfação da Subcomis
são pela presença e participação de cada um dos
expositores: Dr' Maria Leda de Resende Dantas,
Praf. Hélio Santos, Dr. Arésio Teixeira Peixoto, Dr.
Cyro VidalSoares da Silva, Pastor Estevão Ângelo
de Souza e Dr. Herbert Praxedes.

Os documentos aqui trazidos e as opiniões aqui
expressas constínuem, sem dúvida alguma, con
tribuições importantes para o trabalho que realiza
esta Subcomissão. Muito obrigado a todos. Está
encerrada a sessão.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

Termo de Reunião

),S 17:15 h do dia 28 (vinte e oito) do mês
de abril do ano de hum mil novecentos e oitenta
e sete (1987), estiveram presentes à Sala da Co
missão da' Organização do Estado, por convo
cação do Senhor Presidente, Constituinte José
Thomaz Nonô,os seguintes Senhores Constituin
tes: Aloysio Chaves, José Teixeira, Paulo Roberto,
MeiraFilho, DelBosco Amaral, Chagas Rodrigues,
Fernando Velasco, Valmir Campelo, Felipe Men
des, José Dutra, Francisco Carneiro, Mauro Miran-

da,Jofran Frejat, Marluce Pinto, Waldeck Ornellas,
Firmo de Castro, totalizando dezessete Senhores
Parlamentares, o que é insuficiente como quo
rum. O Senhor Presidente agradeceu a presença
dos Constituintes mencionados e declarou a im
possibilidade de abrir os trabalhos. Para constar,
então, eu, EDSON NOGUEIRA DA GAMA, Secre
tário, lavrei o presente Termo de Reunião que
será assinado pelo Senhor Presidente após a res
pectiva publicação.

Ata da 4· Reunião

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
de hum mil, novecentos e oitenta e sete, às nove
horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão da
Organização do Estado, presentes os Senhores
Constituintes: José Thomaz Nonê, Presidente, Jo
sé Richa, Relator, Felipe Mendes, Francisco Car
neiro, Anníbal Barcellos, Chagas Rodrigues, Davi
AlvesSilva,Waldeck Ornélas, Jofran Frejat, Valmir
Campelo, Paulo Roberto, Sérgio Brito, Alexandre
Puzyna, SiqueiraCampos, Ruben Figueiró, Renato
Bernardi, Geovani Borges, Guilherme Palmeira,
Chagas Duarte, Meira Filho, Mello Reis, Mozarildo
Cavalcanti, LavoisierMaia, LuizAlberto Rodrigues,
José Dutra, LuizFreire, Geraldo Melo,Sigmaringa
Seixas, Eraldo Trindade, Carlos Cardinal, João Lo
bo, Ivo Cersósimo, Edésio Frias e Paes de Andra
de. Ata - Distribuída com antecedência, foi dis
pensada a leitura da Atada Reunião anterior, que
submetida à discussão e votação foi aprovada
sem restrições. Expediente - Os expedientes re
cebidos e encaminhados pela Comissão acham
se relacionados em anexo, fazendo parte integran
te da presente Ata. Ordem do Dia - O Senhor
Presidente, José Thomaz Nonô, anuncia a Ordem
do Dia, constante das matérias: 1. Apresentação
dos anteprojetos oferecidos pelas subcomissões;
2. Regulamento Interno da Comissão; 3. Calen
dário de trabalhos. Feita a apresentação dos ante-

CORRESPONDJ::NCIA RECEBIDA
sUMÁRIo

projetos, foi discutido o Regulamento Interno da
Comissão, oportunidade em que levantaram-se
questões de ordem sobre o processo de votação
na Comissão. Usaram da palavra, sobre o assunto,
os Constituintes Chagas Rodrigues, Siqueira
Campos, Luiz Alberto Rodrigues, Waldeck Orné
las e José Dutra, recebendo todos esclarecimen
tos satisfatórios dos SenhoresJosé Thomaz Nonê
e José Richa, respectivamente, Presidente e Rela
tor da Comissão. Nos debates que se seguiram
e na votação posterior, ficou aprovado o Regula
mento Interno da Comissão, com alterações no
Capítulo relativo aos Destaques, acrescendo-se
o artigo 22 dos incisos I, 11 e DI, ajustando-o para
permitir melhores condições para a apreciação
do projeto elaborado na Comissão. Os Senhores
Constituintes Chagas Rodrigues, Siqueira Cam
pos, Jofran Frejat e LuizAlberto Rodrigues fizeram
breve relato da atuação das subcomissões, agra
decendo a colaboração dos constituintes, servi
dores e de todos os que concorreram para o êxito
dos trabalhos de cada subcomissão. Foi apro
vado, também, o calendário distribuído aos se
nhores membros da Comissão. O Senhor Presi
dente informa aos membros presentes sobre a
missão que realizou, juntamente com a Subco
missão dos Estados, na cidade de Imperatriz,
quando ouviram as lideranças locais e os demais
representantes de segmentos interessados no
desmembramento do Estado do Maranhão, com
a criação do Estado do Maranhão do Sul. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a reunião, às 11:30 horas, antes, porém, mar
cando nova reunião para o dia 27 do corrente,
às 9:30 horas. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado após a tradução das notas taquigráficas
pelo Departamento de Taquigrafia. Para constar,
eu, Edson Nogueira da Gama, lavrei a presente
Ata sucinta dos trabalhos que, depois de lida,
aprovada e publicada será assinada pelo Senhor
Presidente.

--Data OrigemlOfíclo 0° Assunto DestIno--
25·3

Comandante do 3° Grupamento de Incêndio-Te- Segurança e proteção contra incêndios -Pres.ANC

lex circo s/n. -Relator

Março Secretaria do Patrimônio Histórico e Artistico Subsídios para Constituição -Relator
Nac. (SPHAN)Min.da Cultura

2-4 Telegrama 1°-Secretário ANC Const., Marcelo Cumprimentos de Posse ao Presidente da
- Presidente

Cordeiro Comissão

Assembléia Legislat Estado do Mato Grosso -
-Pres.ANC

9-4 Subsídios para Constituição - Presidente
Of. PIn° 539/87 -Relator

- Presidente
13-4 Federação Mineira Jiu-Jitsu RegularrÍentação da Profissão de -Relator

Detetives -Pres.ANC
16-4 Pedro Paulo de Miranda Subsídios para Constituição -Relator

- Presidente
22-4 lo-Secretário da ANC~ Of. circular n° 030/87 Ordem de Serviço n° 001/87

-Pres.ANC
23-4 lV'an Carvalho Conjuntura Nacional- Sugestões - Presidente

-Relator

Senador Affonso Camargo
- Presidente

~~4-4 Subsídios para Constituição -Relator
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Data OrigemfOftclo n° Auunto DestIno

27-4 Pres. do SEACONS - Sindicato dos Empre- Reivindicações dos Asseiários -Pres.ANC
gados de Empresas de Asseio e Conserv, de Goianienses - Presidente
Goiânia -Relator

27-4 Presidente da Subcomissão da União - Const
Jofran Frejat Cf. 190 Calendário de Audiência Pública - Presidente

27-4 Pres, da Subcomissão dos Municípios - Consto
Calendário de Audiência Pública - PresidenteLuizAlberto Rodrigues - Of 17/87

27·4 1°-Secretário da ANC - Of PSC - circular n° - Presidente
038187 Instruções sobre transporte aéreo

27-4 Presidente da ANC- Of. SGC n° 152/87 Sugestões de Constituintes - Presidente
-Relator

27-4 Presidente da ANC - Of. SGC rr 161187 Sugestões de Constituintes - Presidente
-Relator

Presidente da ANC- Of, SGC n° 184/87
Sugestões de Constituintes - Presidente

27-4 -Relator

28-4 Presidente da ANC- Of. SGC n° 212/87
Sugestões de Constituintes

- Presidente
-Relator

29-4 Ministro da Cultura - Celso Furtado - Of n° Patrimônio hist6rico, artístico -Pres.ANC
051/87 e ambiental- Sugestões - Presidente

-Relator

29·4 Presidente da Subcomissão da União - Of rr Cópias de Atas das Reuniões rr's 01 a 06 - Presidente
205/87.

30-4 Presidente da ANC- Of. SGC n° 239/87 Sugestões de Constituintes - Presidente
-Relator

30-4 Presidente da ANC- Of. SGC n° 238187 Sugestões de Constituintes - Preso Subcomissões
-Relator

I

30-4 Presidente da ANC- Of SGC rr 277/87 Sugestões de Constituintes - PresoSubcom. União
- Presidente
-Relator

3Q-4 Presidente da Subcomissão da União - Of rr Encaminhamento de Sugestões e Devolução de - Presidente
207/87 Sugestões 01 e 688 à Mesa da mc -Relator

3·5 Prefeitura Municipalde Conceição do Castelo Subsídios para Constituição - Presidente
-Relator

4-5 Secretariada Subcomissão dos Estados - Mem. Relatório de Viagem a Goiânia - SecretMio da Com.
rr 023/87 da Org. do Estado

Presidente da Câmara Municipal de Buritama - Subsídio para Constituição - Presidente

4·5 (Cf. especial) -Relator

4-5 Grupo Nordeste Subsídios para Constituição
-Pres.ANC
-Relator

4-5 1°·Secretário daANC - Consto MarceloCordeiro Assessoramento - Comissões e Subcomissões - Presidente

4-5 Presidente da ANC- Of. SGC rr 306/87 Subsídios para Constituição - Preso das 3 Subcom.
-Relator

4·5 Presidente da ANC - Of. SGC n° 332/87 Subsídios para Constituição - Presidente

Presidente da ANC- Of. SGC rr 307/87
-Relator

4·5 Subsídios para Constituição - Presidente
-Relator

5·5 Presidente da mc - Of SGC rr 384/87 Subsídios para Constituição - Presidente
-Relator.

5·5 Presidente da Subcomissão da União - Of n° Subsídios para Constituição - Presidente

209 -Relator

6-5 Presidente da Subcomissão da União - Of. 241 Calendário de Audiências Públicas - Presidente

7·5 Presidente da ANC- Of. SGC rr 454/87 Subsídios para Constituição - Presidente
-Relator

7-5 Presidente da Subcomissão da União - or. Notas taquigráficas - Reuniões 2",3" e 4" - Presidente

no 289/87
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DlIta

8-5

8-5

8-5

11-5

11-5

12-5

12-5

Origem/Ofício 0°

Presidente da Subcomissão da União - Of.
291/87

Comissão de Coord. Pró-Criação do Est. do MA
Sul- Of.003/87

Presidente Subcomissão dos Estados - Of,
054/87

Presidente da Subcomissão da União - Of.
. 295/87

Presidente da Subcomissão da União, DF, Terri
tórios - Of.296/87

Subcomissão da União - Presidente

Subcomissão dos Municípios e Regiões - Of
n' 31187 - Presidente

Assunto

Subsídios para Constituição

Subsidio para Constituição

Relação dos convidados pl Audiência
Pública

Notas taquigráficas de 6' Reunião

Sugestões para Constituição

Notas taquigráficas da 5' e 8'
reuniões
Audiências Públicas

Destino

- Presidente
-Relator

- Presidente
-Relator

- Presidente

- Presidente

- Presidente
-Relator

- Presidente

- Presidente

4'Reunião

Notas taquigráficas

() SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Declaro aberta a sessão. Como a ata da última
reuníâo do pleno foi distribuída com antecedên
cia, colocá-la-eí em votação. Se algum dos Consti
tuintes tiver alguma objeção à ata, que se mani
feste. (Pausa.) Os que a aprovam permaneçam
como estão, (Pausa.) Aprovada.

Srs. Constítuíntes, a reunião plena da Comissão
da Organização dos Estados tem como pauta
de hoje a apresentação dos anteprojetos ofere
cidos pelas Subcomissões, apreciação e votação
do Regimento Interno da Comissão e a distri
buição do calendário.

Antes, porém, de adentrarmos nos temas espe
cíficos, gostaria, no exercício da Presídêncía, de
convidar os Presidentes das Subcomissões aqui
presentes, Constituintes Jofran Frejat e Chagas
Rodrigues, para comporem a Mesa.

l'Ia qualidade de Presidente da Comissão consi
dero indispensável consignar nos Anais da As
sembléia Nacional Constituinte o trabalho de
magnífíca feitura efetuado em todas as nossas
Subcomíssôes. Na realidade, confirmando o que
já se conflgurava desde a primeira reunião do
Plenário da Comissão de Organização dos Esta
dos, aconteceu o que entãojá antevíamos: a nossa
Comissão E~ as respectivas Subcomissões deram
à Casa e à sociedade brasileira a resposta que
todlos exigimos dos Srs. Constituintes. Não há
corno se privilegiar um ou outro relatório, dos
três oferecidos, com o que melhor tenha preen
chido os requisitos exigidos para tal trabalho. Tra
ta-se de obras de especial e meritória lavra e é
mister destacer o trabalho árduo dos nobres Rela
teres Aloysio Chaves, Siqueira Campos e Sigma
rin!JaSeixas. Dos Avulsos que deveriam ser distri
buídos aos srs, Membros da Comissão, falta ape
nas o da Subcomissão da União. Se o setor gráfico
não conseguír imprimi-lo em tempo hábil, vamos
tirar cópia xerox do original e distribuí-Ia aos srs.
membros da Comissão, para que não percamos
tempo nos nossos trabalhos.

Gostaria, preliminarmente, de conceder a pala
vra aos Srs. Presidentes e Relatores das Subco-

missões para, caso queiram manifestarem aos
membros da Comissão Plena sua opinião sobre
o trabalho realizado no âmbito das suas Subco
missões.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jofran
Frejat.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, em primeiro lugar quero apresen
tar os meus agradecimentos à Comissão de Orga
nização dos Estados pelo apoio que nos deu, colo
cando à nossa disposição uma assessoria extre
mamente competente, que nos permitiu dar se
guimento ao processo burocrático do trabalho
da Subcomisão. Já agradeci pessoalmente aos
Srs. Constituintes e, especialmente, ao Sr. Relator
da Subcomissão. Foi um trabalho árduo, mas
ao contrário do que ocorreu em outras Subco
missões, segundo tivemos notícia, o nosso traba
lho se desenvolveu com muita tranqüilidade e
equilibrio, apresentando realmente aquele nível
que se esperava de uma Assembléia Nacional
Constituinte, mesmo em se tratando de urna Sub
comissão.

O trabalho foi feito dentro de um entendimento
fraterno, e o resultado final representou o con
senso que defluiu das propostas oferecidas pelos
eminentes Constituintes. Desta forma, o trabalho
transcorreu com muita tranqüilidade e equíííbrio.
Tenho a impressão de que o anteprojeto que a
nossa Subcomissão está oferecendo à Casa pôde
representar o pensamento da maioria dos seus
componentes, que trouxeram contribuições ino
vadoras e engenhosas, demonstrativas do alto ní
vel dos membros desta Assembléia Nacional
Constituinte.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chagas
Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa e Srs.
Constituintes da Comissão, para nós, da Subco
missão do Estado, foi uma satisfação trabalhar
mos nos dias previstos e concluirmos o nosso
trabalho rigorosamente em tempo.

A Subcomissão dos Estados teve como relator,
como todos sabem, o eminente Deputado Siquei
ra Campos, que foi também incansável, traba
lhando durante o dia, à noite por horas a fio.
Todos os srs. membros desta Subcomissão de
ram contribuição valiosíssima. Trabalhamos em
um clima de absoluta compreensão e respeito.
O Presidente da Subcomissão não precisou utili
zar-se dos poderes ditatoriais previstos no Regi
mento, deferiu todos os destaques, que foram
apreciados e votados na forma regimental.

As questões de ordem também foram resol
vidas dentro de um espírito de consonância ou
de unanimidade. De modo que, dentro desse clí
ma, todos pudemos trabalhar - e foi uma tarefa
realizada por todos - e, com satisfação, trouxe
mos, e já foi dístríbuído, o avulso referente ao
anteprojeto da Subcomissão. Não seria justo de
minha parte não fazer também uma referência
especial a todo corpo de funcionários que nos
assessorou, que foi rigorosamente incansável no
seu trabalho.

Eu ainda me permitiria fazer uma referência
especial à D. Maria Inês de Bessa Lins, Secretária
da Subcomissão, que representou muito bem o
espírito de equipe, de responsabilidade e de com
preensão de todos os funcionários da Casa.

Com satisfação, Sr. Presidente, entregamos a
V. Ex' e a todos os membros da Comissão o
nosso trabalho. E fiquem certos V. Ex'" de que
nós, da Subcomissão dos Estados, assim como
os componentes das outras Subcomissões, esta
mos aqui esperançosos e certos de que faremos
o melhor para que a Comissão dê contribuição
justa e valiosa aos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Agradeço aos Srs. Presidentes das Subcomissões.

Concedo a palavra ao Relator da Subcomissão
dos Estados, Constituinte Siqueira Campos, que
a havia solicitado.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, concluídos os trabalhos da Subco
missão dos Estados, registro ter sido muito agra
dável para nós chegarmos a essa conclusão sem
qualquer problema no relacionamento entre os
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diversos membros da Subcomissão, com o Rela
tor ou com o Presidente, pois presidiu as nossas
atividades um espírito fraterno de colaboração en
tre todos, apoiados pelos nossos ilustres asses
sores, chefiados pela prestimosa e eficiente Secre
tária D. Maria Inês de Bessa Uns. Para alcançar
mos esse resultado final foi muito importante e
indispensável o apoio representado pela estrutura
de assessores, de auxiliaresda Comissão de Orga
nização dos Estados, que tem no Secretário Ed
son Nogueira da Gama o chefe realmente compe
tente, dedicado e sempre solícito, pronto a nos
ajudar em qualquer circunstância.

Sr. Presidente, nossa Subcomissão deslocou
se para Goiânia e alguns dos seus membros, em
missão externa, estiveram em visita a São Luís
e Imperatriz, no Maranhão, e a ltabuna e Ilhéus,
na Bahia, onde foram ouvir diversos segmentos
da comunidade local. Nessas viagens, as comi
tivas foram chefiadas pelo Vice-Presidente Valmir
Campelo, que, na impossibilidade da ida do Presi
dente Chagas Rodrigues, houve-se com o mesmo
espírito democrátiço, de fraternidade, de colabo
ração com que o Presidente Chagas Rodrigues
sempre conduziu os nossos trabalhos. Inclusive
a competência sempre uma das característícas
marcantes do Presidente Chagas Rodrigues, foi
também demonstrada pelos Vices-Presidentes
Valmir Campelo e Fernando Gomes. E reinou,
também nessas viagens, o que sempre temos
visto predominar aqui, o espírito de confraterni
zação, de colaboração entre todos. Estivemos to
dos empenhados em encontrar as melhores fór
mulas para que pudéssemos inovar o texto consti
tucional e trazer a contribuição que a Nação espe
ra de cada Constituinte no sentido da melhor ela
boração possível do Texto Maior,para que a nossa
Carta Magna corresponda às expectativas desta
Nação.

Satisfeito, Sr. Presidente, com a colaboração
recebida e as contribuições que chegaram ao Re
lator, somente por deficiência, Sr. Presidente, não
pude apresentar um texto melhor. Mas o material
que me chegou às mãos, na condição de Relator,
das entidades representativas dos diversos seg
mentos da comunidade e muito especialmente
dos companheiros da Assembléia Constituinte,
foi da maior e melhor qualidade. Fico muito con
tente em chegarà primeira reunião após a conclu
sãodos nossos trabalhos. Quero realmente agra
decer ao nosso Presidente Chagas Rodrigues 
como já o fiz- pela forma com que S. Ex" condu
ziua Comissão, pela maneira com que vem contri
buindo para a melhor elaboração do texto, a fim
de que chegássemos ao bom resultado alcan
çado.

hJ entregarmos o Relatório a V. Ex', fazemos
voto de que possamos, ao final dos trabalhos da
Comissão da Organização do Estado, dizer o mes
mo. Acreditamos que, pelo que já vem aconte
cendo, sem dúvida alguma, chegaremos ao me
lhor resultado. Agora teremos a colaboração dos
integrantes das duas outras Subcomissões, de
forma que tudo nos indica que o resultado será
melhor pela maior expressividade da composição
do órgão.

Mas, Sr. Presidente, como forma de agradeci
mento também quero finalizar estas considera
ções transmitindo os nossos cumprimentos ao
Secretário Edson Nogueira da Gama que, em ple
na data do seu aníversário, ao invés de estar, com

a família, comemorando a efeméride, estâ aqui
trabalhando conosco, ajudando-nos na elabora
ção desse texto que precisa, realmente, corres
ponder às éxpectativas desta Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Agradecemos ao Constituinte Siqueira Campos
pelo depoimento, inclusive trazendo à luz o fato
até agora omitido pelo nosso Secretário Edson,
do transcurso do seu natalício. Tenho a certeza
de que recebe as congratulações de todos os
integrantes da Comissão do Estado.

Gostaria de dizer que a composição da Mesa
acaba de ser enriquecida com a presença dos
Constituintes José Richa, Relator, e Luiz Alberto
Rodrigues.

Gostaria de conceder a palavra ao Constituinte
LuizAlberto Rodrigues, como Presidente da Sub
comissão, para que diga dos trabalhos realizados
no seu órgão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES- Sr. Presidente, Constituinte Thomaz No
nô; Sr. Relator, Constituinte José Richa; demais
componentes da Mesa; Presidente das Subcomis
sões da União, Distrito Federal e dos Estados,
Srs. Relatores, Srs. Constituintes.

Inicialmente, gostaria de informar ao Plenário
que o Relator da Subcomissão de Municipios e
Regiões não pôde aqui comparecer, em virtude
de compromissos assumidos fora de Brasília.

A respeito dos trabalhos realizados, muito pou
co temos a dizer, a não ser que ali procuramos
realiza,rde maneira integrada e integral, o melhor
possível para colaborar com a Comissão da Orga
nização do Estado, na determinação de todos no
sentido de contribuir na elaboração de uma Cons
tituição duradoura e que permita a construção
de um Brasil mais justo, mais fraterno e menos
desigual. O trabalho foi realizado de maneira har
mônica. Debatemos, discutimos entre nós, ouvi
mos o País inteiro, realizamos oito audiências pú
blicas, dezenove reuniões, os trabalhos transcor
reram normalmente e, seguramente, dentro do
que foi possível, o Relatório apresenta o que pare
ceu essencial ao Plenário da Subcomissão dos
Municípios e Regiões.

Tivemos que avançar em alguns trechos, em
alguns setores, partindo do principio de que a
Constituição não pode ser imaginada em compar
timentos estanques. Para se definirem novas com
petências dos municípios, tivemos que 'dar uma
passada também no sistema tributário - no que
diz respeito ao sistema tributário municipal, evi
dentemente. Procuramos encampar conceitos
novos. E todo esse trabalho consta do Relatório
que os Srs. Constituintes já têm em mãos.

Dessa maneira, o que posso dizer agora, Sr.
Presidente Thomaz Nonê, é que a Subcomissão
de Municípios, integrando agora o Plenário, como
já o faz desde o inicio, da Comissão da Organi
zação do Estado, tenho certeza, está aqui para
dar a melhor contribuição possível, a fim de que
tenhamos um trabalho consistente, de bom nível
e que represente uma contribuição efetiva para
o resultado final a ser alcançado pela Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Está franqueada a palavra a qualquer dos mem
bros da Comissão, ainda quanto ao item I da

nossa pauta, ou seja, considerações genéricas so
bre os anteprojetos oferecidos.

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

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Com a palavra o Constituinte Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o assunto
que agora vou abordar não deixa de estar relacio
nado aos anteprojetos. Creio que, quanto a estes,
propriamente ditos, já foram apresentados, 05

avulos respectivos estão sendo distribuídos e va
mos tomar conhecimento deles.

Gostaria, Sr. Presidente, de pedir a atenção de
V. Ex" e dos Srs. Constituintes para assunto que
, até certo ponto, está esclarecido, mas não de
todo. Recebemos o cronograma dos trabalhos
e nele está expressamente previsto o prazo para
oferecimento de emendas, bem como a data de
apresentação do Relatório do Constituinte José
Richa, com Substitutivo. Mas nesse cronograma
não está previsto o prazo para o oferecimento
de emendas ao Substitutivo do nobre Relator.

Pela própria natureza da elaboração legislativa,
não há Substitutivo que não seja passível de
emendas. Já havia até sugerido a V. Ex", Sr. Presi
dente, a fim de que possamos respeitar os prazos
estabelecidos, pois se o dia 8 de junho é o da
apresentação do Relatório com Substitutivo e dis
tribuição dos avulsos, que tivéssemos os dias 8
e 9, pelo menos, para oferecerem emendas ao
Substitutivo, começando a respectiva votação, de
acordo com o cronograma, no dia 10 de junho.

Mas vejo, Sr. Presidente, que na segustão de
Regulamento Interno da Comissão da Organiza
ção do Estado, a matéria está expressamente pre
vista. Aqui lemos, no i!rt. 8°:

"Os anteprojetos serão recebidos, sobre eles
serão oferecidas emendas; encerrada a discussão,
o relator terá 5 (cinco) dias para emitir parecer
sobre os anteprojetos e as emendas desta fase,
devendo concluí-lo com a apresentação de substi
tutivo:'

O § 2° do art. 8° diz;

"As emendas deverão ser apresentadas."

Quais emendas? São novas emendas ao substi
tutivo. Por quê? Porque o § 4° diz:

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o substitutivo ou
que diga respeito a mais de um dispositivo."

Então, o § 4° do art. 8° prevê expressamente
o oferecimento de emendas ao substitutivo. S0
mente não é possível apresentarem-se emendas
sobre mais de um dispositivo, a não ser que este
jam intimamente ligadas à emenda referente ao
substitutivo. Não há emenda substitutiva ao subs
titutivo.Isso está, aliás, vedado expressamente pe
lo Regimento Comum.

De modo que, Sr. Presidente, é da maior impor
tância, estabeleceremos esse prazo a que me refe
ri,que não está expressamente previsto no crono
grama, para serem oferecidas emendas ao substi
tutivo do nobre relator.

São as considerações que gostaria de fazer,
na oportunidade, com a sugestão de que, pelo
menos, o prazo seja o do dia 8, quando recebe
remos o relatório. Teríamos, portanto, para isso,
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Oi, dias 8 e 9, pois o essencial é termos prazo
prefixado para efetivarmos aquela providência.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavrao nobre Constituinte Siqueira Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, o Constituinte Chagas Rodrigues
tem razão. Como vamos apresentar emendas aos
anteprojetos que vieram da Subcomissão, onde
já foram emendados, se ainda não temos uma
idéia do conjunto? Acho que a primeira coisa a
fazer é o relator compor o seu substitutivo e sub
metê-lo à apreclação dos membros da Comissão,
que ao mesmo oferecerão emendas. Porque, se
não, os nossos trabalhos não fluirão adequada
mente. A essa altura dos acontecimentos não sa
bemos o que pensa o relator, o que S. Ex" vai
acolher ou não. Então, ele tem de fundir os três
anteprojetos no seu substitutivo. Após, receberá
S. Ex' as emendas. Do contrário, teremos, todos
nós, um trabalho imenso, e não saberemos o
que pensai o relator, as sugestões que acolherá
ou não. Poderá acontecer de, para usar uma ex
pressão popular, estarmos chovendo no molha
do, porque o relator pode estar decidido a acatar
uma proposta e nós, julgando que não, já estar
mos estudando a forma de sugerir mudança, ou
aditivo, ou mesmo supressão daquela proposta.

Deve, portanto, não só o organograma ser re
formulado, como também deve ser ele ajustado
à proposta de regimento que aqui vamos discutir
hcde.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Luiz Alberto
Rodrigues.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GC1ES-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, minha
questão de ordem é no sentido de saber da Presi
dência se iremos emendar os anteprojetos das
subcomissões, ou se será feita uma espécie de
consolidação, de substitutivo, mais ou menos
compatibilizado com a visão do relator, para que
possamos trabalhar sobre um texto único e não
sobre três anteprojetos e possamos emendar al
guma proposição nova. Senão iremos emendar
o que já emendamos nas subcomissões.

Há um desentendimento a respeito do Regi
rnento Intemo e, assim que o relator, pelo que
esté previsto, apresentaro seu substitutivo ou rela
tório inicial,o que teremos para votar serão emen
das sobre os anteprojetos das subcomissões e
não sobre o texto consolidado com a nova visão,
com a compatitilização dada pelo relator. Então,
coloco também esta questão de ordem, já adian
tendo que, seguramente, seria mais produtivo pa
ra todos nós se pudéssemos trabalhar sobre um
texto compatibilizado da Comissão da Organiza
ção do Estado e não mais sobre anteprojetos
das subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o Constituinte Waldec Omélas.

O SR. CONSTIl1UINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, na realidade, existem superpo
sições entre os relatórios das três subcomissões.

Mas, mais do que superposições, existem discor
dâncias de orientação. Tomemos o caso dos Es
tados. Para a Subcomissão dos Estados, é a União
quem cria os Estados; para a Subcomissão da
União, são os Estados que se modificam, motu
proprio, tomam a iniciativade se reorganizarem,
de se subdividirem, de se agruparem etc. É pre
ciso que o Plenário saiba qual a orientação, qual
a tendência que o relator tem a respeito desses
assuntos.

De outro lado, há que haver um critério homo
gêneo, uniforme, quanto ao sistema de discrimi
nação de competências, sejam administrativas,
sejam legislativas,que a Comissão tende a adotar.
No caso, existem competências comuns ao Esta
do e à União, competências comuns ao Estado,
à União e aos Municípios. Já na Subcomissão
de Municípios adotou-se a sistemática de discri
minar as competências para visar, exatamente,
a reduzir, minimizar, eliminar, se possível, as com
petências concorrentes, para que o cidadão brasi
leiro saiba de que nível de Governo deve esperar
que tipo de serviço ou que tipo de beneficio deve
reivindicar.

Por outro lado, é evidente que as comissões
avançam em áreas de outra comissão, pela pró
pria natureza. Talvez fosse o caso de se ver que
orientação o relator foi adotar a respeito.

Tenho lido alguma coisa nos jornais, no sentido
de que a Comissão de Sistematizção tenderia ape
nas a desconsiderar essas invasões de área, mas
creio que ela tem o dever e a obrigação de consi
derar todas as contribuições apresentadas, por
que são feitas sob outro enfoque. Não adianta,
por exemplo, atribuírem-se competências admi
nistrativas aos Municípios, se a Comissão de Tri
butos não lhes der os recursos necessários para
o exercício dessas competências, para citar um
exemplo que, inclusive, já foi ventilado até pela
imprensa.

De maneira que são aspectos que me parecem
extremamente relevantes, sem contar com o fator
rejeição, pois, considerando apenas os artigos de
finitivos da Constituição, tendo em vista que, se
gundo os trabalhos das três Subcomissões, viría
mos a ter uma Constituição com 600 artigos.
É importante que haja uma definição de rumo,
por parte do Relator, a esse respeito.

Por outro lado, realmente, como o Regimento
não contempla a hipótese e diz que teríamos de
trabalhar sobre os anteprojetos, isto significará,
no caso de tentar-se consolidar e compatibilizar
os anteprojetos, multiplicar o número de emen
das, ampliando substancialmente o trabalho do
Relator.

Creio que, nesse caso nós, que estamos viven
do uma sucessão de casuísmos, não fariamos
mal em criar mais um que viesse a resolver o
problema.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Constituinte Waldec Ornélas, vamos conceder, a
respeito, a palavra ao Constituinte José Richa,mas
de antemão gostaria de colocar aos meus ilustres
pares a posição da Presidência.

Temos por hábito seguir os bons exemplos,
e, no caso bom exemplo do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães,
em distribuir interpretações como consta do pró
prio ofício que S. Ex' expediu benevolamente a
este órgão e cuja orientação será seguida pela
Presidência.

A Presidência vai buscar no fundo o melhor,
para que o trabalho produzido pela Comissão
seja também o melhor, dentro de nossas limita
ções. Então, a Presidência não seguirá ortodoxa
mente o Regimento, em hipótese alguma, princi
palmente quando se chocar com o bom senso,
e temos o precedente sempre forte e sempre po
deroso e sempre de bom senso do Presidente
Ulysses Guimarães.

Com a palavra o Constituinte José Richa.

O SR. RELATOR (José Richa) - Meu caro Pre
sidente e demais companheiros da Comissão,
acho que todos os que abordaram o assunto,
teoricamente têm razão. Apenas gostaria de colo
car um problema prático, que vejo, de duas natu
rezas: primeiro, se fôssemos aceitar emendas,
nesta fase relativa à apresentação do anteprojeto
do Relatório geral da Comissão, estaríamos abrin
do um precedente e dificilmente chegaríamos ao
fim dos nossos trabalhos. Tem que haver, em
cada etapa, um limite.

Por exemplo, a apresentação de emendas ter
mina com a apresentação dos relatórios das Sub
comissões. Acho que tinha de ser assim, porque
as Subcomissões, partindo do zero, não teriam
como interpretar o pensamento do Relator de
uma Subcomissão a não ser depois que ele apre
sentasse o seu substitutivo. Nesta fase, seria possí
vel apresentar emendas.

Na fase seguinte, que estamos iniciando hoje,
ainda é possível apresentar emendas, mas ainda
aos dos relatórios das Subcomissões, porque, do
contrário, nunca terminaríamos a nossa tarefa.

Ora, vamos analisar outro aspecto prático do
problema qual seja, a funcionalidade, operacio
nalidade dos nossos trabalhos. O pensamento do
Relator na Comissão praticamente não precisa
ser aferido, porque ele não tem que inovar muita
coisa, mas apenas sistematizar os trabalhos das
Subcomissões. Na verdade, o que se prevê para
que o Relator não seja todo-poderoso? Que no
trabalho de sistematização, se houver necessida
de de o Relator suprimir alguma coisa, é possível
a qualquer membro da Comissão pedir destaque
da matéria. Se o Relator resolver fazer qualquer
acréscimo para melhorar os trabalhos das três
Subcomissões, da mesma maneira pode-se pedir
destaque. Temos, portanto, que vencer cada eta
pa dos nossos trabalhos para dar-lhes prossegui
mento e chegarmos ao fmal.Entendo que só pode
ser assim. Se em cada fase forem apresentadas
novas emendas seria um nunca acabar, porque
os companheiros já viram como chovem emen
das de todos os lados.

Entendo que o trabalho do Relator-Geral é ape
nas de sistematização. Se, para isso, houver ne
cessidade de suprimir alguma coisa ou acres
centar algo novo, cabe a qualquer membro da
Comissão destacar a matéria para submetê-Ia a
nova discussão, após o que volta o Relator a ter,
em função do que deliberou o Plenário da Comis
são, que fazer nova sistematização dos trabalhos,
de tal forma que as três Subcomissões possam
ver, no trabalho final do Relator, espelhados os
seus pontos de vista - o que foi debatido, emen
dado, discutido e, finalmente, votado - a fim
de que os mesmos sejam respeitados no Relatório
final da Comissão Geral. Esta é a intepretação.

É evidente que o Relator está disponível a qual
quer tipo de trabalho. Posso até me esforçar para,
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antes do prazo, tentar trazer um esboço para dis
cutirmos aqui, facilitando o trabalho. Os membros
da Comissão teriam até mais tempo para opinar
sobre o trabalho do Relator. Posso tentar fazer
isso, não será uma tarefa fácil,porque todos traba
lhamos em cima de um tempo fatal. Temos ape
nas esta semana para apresentação de emendas.
Na seguinte deverei elaborar o Substitutivo e, a
partir daí temos apenas o tempo para discutir
e votar a matéria com os respectivos destaques.
Não dispomos de muito tempo, são vinte dias,
a partir de hoje, para o relatório final ser entregue
à Comissão de Sistematização. Esta é a minha
interpretação, mas me submeto tranqüilamente
a outra decisão de V. Ex"" Como também pretendo
trabalhar com os Relatores das Subcomissões 
vamos fazer isso a diversas mãos - posso-me
comprometer com os membros da Comissão em
tentar antecipar os trabalhos, para ganharmos
tempo, no sentido de melhorar a qualidade do
trabalho final que a Comissão irá produzir.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Presidência vai decidir a questão de ordem ofe
recida. Pediria aos Srs. Constituintes, para melhor
visualização do problema que observassem o cro
nograma oferecido, para nos situarmos melhor
na discussão. O cronograma é fruto do trabalho
da nossa assessoria e se compatibiliza com o
Regimento, dando forma gráfica, visual, bastante
acessível a todos, do cronograma que temos de
observar. Contemplamos aqui que do dia 27 até
29 de maio, com a abertura da sessão às 15hs.,
teremos discussão e recebimento de emendas.
Foi objetado por alguns Constituintes no sentido
de que isso constituir-se-ia de certa forma, em
bis in idem, quer dizer, iríamos rediscutir o que
havia sido discutido nas Subcomissões. Lembra
ria apenas que, para todos os integrantes das Sub
comissões, há 1/3 de matérias já conhecido 
a que respeita à Subcomissão que o Constituinte
integrou. Mas há 2/3 que ele desconhece comple
tamente, uma vez que adotamos, regimentalmen
te, a forma extanque de 24 Subcomissões que
trabalharam cada uma, até fisicamente, em recin
to distinto.

O entendimento do Relator, pelo que ficou cris
talino para a Mesa, é no sentido de oferecer o
Substitutivo de forma a tão-somente compatibi
lizare redigir novamente o que foi feito pelas Sub
comissões e de não se inclinar pelo recebimento
de emendas, nesta fase. A Presidência entende
que a ponderação é procedente, em vista do óbice
manifesto, principalmente verificado em outras
Subcomissões, de uma associação interminável
de emendas.

Parece-me que a forma de oferecimeto de des
taque quando do processo de votação atenderia
aos objetivos das colegas. Porque, na realidade,
o que se propõe é, à vista de uma inovação trazido
pelo Relator, todos os membros terem a oportu
nidade de se manifestar sobre ela. Parece-me que
a fórmula de destaque permitiria o exame da nova
matéria eventualmente trazida pelo Relator no ofe
recimento do seu substitutivo.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS-
Pela ordem, Sr. Presidente. •

Na realidade, tl forma dada à essa estrutura
nãó é tradicional. Nenhuma Constituinte brasileira
adotou esse sistema. É justo que a toda inovação
nós nos adaptemos. Entendo que esse procedi
mento foge ao processo tradicional de elaboração

legislativa. Mas há sempre pontos - como bem
disse V. EX" - sobre os quais podemos nos enten
der. Temos a questão dos destaques, algo que
se apresenta no momento da reunião. Estamos
com previsão, dentro de cronograma de trabalho,
de distribuição de avulsos na hora da sessão de
17hs, como de praxe. Para que pudéssemos che
gar a um acordo, fazendo uma concessão aos
membros da Comissão, sugeriria que fosse feita
a distribuição dos avulsos pela manhã. Isso para
que a apresentação do destaque, pudesse, efetiva
mente, atender ao desejo de melhor revisão do
texto apresentado pelo Relator, no sentido de se
rem apresentadas emendas aditivas, supressivas,
da melhor forma e rendimento, porque terá havi
do maior tempo para análise do texto.

Se pudéssemos distribuir a proposta do Relator
pela manhã, apresentaríamos destaques mais ra
cionais, com melhor aproveitamento do nosso
trabalho. É uma concessão que o ilustre Relator
poderia fazer aos membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Richa)""': Pelo calen
dário, o Relator teria até o dia 8, inclusive, para
apresentar o relatório. Acho que será possível dis
tribuir o texto desse Relatório pelo menos até se
gunda-feira de manhã. Claro que, se eu puder,
prefiro ganhar sábado e domingo para o meu
descanso. Caso contrário distribuirei o Relatório
até sexta-feira à noite, para meditação dos compa
nheiros no final da semana.

O SR. CONSmUlNTE SIQUEIRA CAMPOS
Permitia-me uma sugestão. Pela experiência que
tivemos - a nossa Subcomissão trabalhou sem
pre dentro do entendimento, tudo se fez sem se
ferir o Regimento, mas na base do acordo 
haverá melhor rendimento do trabalh e V. EX"
encontrará maiores contribuições mais racionais
e fará melhor aproveitamento das contribuições
que serão dadas se tudo for decidido consensual
mente, entendo que será assim. Se for um traba
lho feito apressadamente, na hora da sessão, mui
tos destaques aparecerão e a nossa última sessão
será dolorosa. Na última reunião, apesar dos acor
dos todos, estivemos oito horas sentados à mesa,
sem dali nos afastarmos um instante sequer. Se
não tivesse havido acordo, teríamos reuniões de
vinte e quatro horas, como aconteceu com outras
Subcomissões.

Então, foi para facilitar os trabalhos e raciona
lizá-los que fIZ a sugestão ao nobre Relator e,
com agrado, vejo que ela está sendo acolhida.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, vejo que o Regulamento Interno
prevê expressamente a possibilidade de emendas
ao substitutivo. Observa que o nobre Relator e
V. Ex' estão-se inclinando no sentido de que isso
seja efetivado. Sabe V. EX" que o destaque e, em
princípio, um pedido de supressão. Equivale à
emenda supressiva. Mas há a hipotése de o desta
que não objetivar suprimir artigo algum e de o
nobre Relator não acolher o conteúdo de um arti
go de qualquer dos três anteprojetos. Não o fezen- .
do, não poderíamos pedir destaque, a não ser

que V. EX" permita que se requeira, na oportu
nidade, destaque para votação de artigo constante
de um dos anteprojetos. Se não houver a possibi
lidade de requerermos ou o destaque, para supri
mir aquilo que o Relator haja ali acrescentado,
ou para termos aprovado o acréscimo de artigo
a um dos anteprojetos, ficariamos inteiramente
desarmados.

Assim, gostaria que V. EX", ou permitisse emen
das ao substitutivo do nobre Relator ou, então,
naquilo em que os anteprojetos não fossem con
templados, fosse permitido destaque para vota
ção do artigo tal, do anteprojeto tal, não contem
plado ao substitutivo. É o que trago à conside
ração de V. EX"

o SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT 
Sr. Presidente, quero fazer uma colocação a res
peito do que aprendemos o período de desenvol
vimento dos nossos trabalhs. A cronologia da
apresentação das propostas e dos trabalhos feitos
na Subcomissão deu-nos condição de avaliar
bem melhor o que poderia ser feito. Quando se
propõe que ainda se possam apresentar emendas
aos anteprojetos de cada uma dessas Subcomis
sões, estamos vendo repetir-se um fato que já
ocorreu. Quando o Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte permitiu a qualquer Consti
tuinte apresentar emendas e sugestões em outras
Subcomissões, S. EX" deu amplo direito a que
se discutisse o assunto, ou se conhecesse o ante
projeto de cada Subcomissão e, naturalmente,
qualquer Constituinte pudesse apresentar a sua
proposta de emenda.

Ora, não me parece que caibam novas emen
das aos projetos das Subcomissões. Parece-me
ser muito mais racional para o nosso trabalho
que se modificasse a cronologia, dando-se um
tempo inicial para que o Relator-Geral da Comis
são temática fizesse uma compatibilização de to
dos os artigos e parágrafos dos relatos das Subco
missões, elaborando então o seu anteprojeto, que
viria a nós para emendas e, posteriormente, no
substitutivo, poderiam apresentar os destaques.
Aí, sim, teríamos um processo cronológico fácil
de ser seguido. Voltar a emendar o que já foi
permitido emendar nas Subcomissões é repetir
o mesmo trabalho. Era esta a contribuição que
queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaria de ler, para os Srs. Constituintes, o que
dispõe o art. 18 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, que é extremamente
claro:

"Art. 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuidos em avulsos a todos o seus
membros para, no prazo dos 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, rece
ber emendas.

§ 10 Encerrada a discussão, o Relator te
rá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-lo com a apresentação de substitutivo,
que será distribuído em avulsos, sendo, em
seguida submetida a matéria à votação."

A disposição regimental é extremamente clara
ao não contemplar emendas nessas segunda fa
se.

O SR. CONSmUINTE FRANOSCO CARNEI
RO - Peço a palavra, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V. EX

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOCARNEI
RO - V. EK' disse que não iria levar na inteireza
o Regimento, que teria alguma complacência no
seu cumprimento. A exposição do Constituinte
Chagas Rodrigues, casada com a do Constituinte
Joíran Frejat, está bem clara. Poderemos, no cro
nograma, ficar tolhidos de apresentar emenda ou
substitutivo ao que foi suprimido nas Subcomis
SÕ(~s.Poderemos chegar a uma situação de haver
discutido amplamente um artigo na Subcomissão
e o Sr. Relator suprimi-lo. E como poderíamos,
agora, depois dedíscussão de vários dias, ardoro
samente votado, debatido, aprovado na Subco
missão.

o SR. RELATOR (José Richa) - ...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSTITUINTEFRANCISCO CARNEI
RO - Sim, nobre Relator, mas se o destaque
for suprimido? Vamos apresentar destaque para
quê?

(intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Mas o que se solicitou foi que o Presidente
permita o destaque para restabelecer aquilo que
foi suprimido. Porque será pedido de destaque
para matéria constante do Relatório que V. Ex"
vai apresentar. Considero o assunto muito impor
tante e peço reflexão, à vista do que foi muito
bem exposto pelo Constituinte Chagas Rodrigues,
complementado pelo Constituinte Jofran Frejat
MuRoobrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.EK'

O SR. CONSmUINTE JOSÉ DUTRA - Pri
melro, gostaria de enfatizar um ponto que me
parece muito importante. Diz respeito ao art. 18
do Regimento Interiio, aprovado, pela Assembléia
Nacional Constituinte, e que por isso mesmo, a
mE!U sentir, não pode ser modificado no seio da
Comissão Temática, sob pena de rasgarmos o
Re!;:Jimento aprovado pelo Plenário. O artigo é
muito claro, como o Presidente acabou de ler:

"Art. 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros para, no prazo de 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, rece
ber emendas."

Então, só pode haver emendas aos antepro
jetos vindos.das Subcomissões. O dispositivo está
redigido nesses termos. É preciso que possamos
irà sua essência, cujo objetivo é permitir democra
tícamente que cada Constituinte possa ir fundo
no exame da matéria específica a cargo de cada
Comissão Temática.

Ouvi com atenção as ponderações feitas pelo
Constítuínte Jofran Frejat, de que foi aberta possi
bilidade de os Constituintes apresentarem emen
das a todos os trabalhos elaborados nas Subco
missões. Mas sublinho, para reformar a minha
argumentação agora que, nas 24 Subcomissões,
tive condíçôes apenas de estudar - pela premên
cia do prazo - os trabalhos de quatro delas: da
minha, da de Ciência e Tecnologia, da de Tribu-

tação e da do PoderJudiciário. Quanto às demais,
fisicamente, não tive condições de ir fundo no
exame do assunto ali tratado. Parece-me que o
objetivo do art. 18 é exatamente esse, para que
o Constituinte, a nívelde Comissão Temática pos
sa, no nosso caso específico, deter-se mais no
estudo da questão. Por exemplo, no meu caso,
que sou da Subcomissão dos Municípios de Re
giões, posso estudar melhor o problema da União
dos Territórios e dos Estados.

Então, eu me permito, Sr. Presidente com a
devida vênia dos prezados colegas, insistir no
cumprimento do art. 18, até por uma questão
de coerência da Assembléia Nacional Constituin
te. Não podemos mudar o que foi estabelecido
pelo Plenário. Então, defendo a apresentação das
emendas aos anteprojetos. O eminente Relator
juntará tudo, formalizará um substitutivo na vota
ção do qual não mais caberá emendas. Apenas
serão permitidos destaques para as emendas
apresentadas, no prazo destinado a elas e em
seguida vamos votar a matéria.

Agora, o que podemos fazer para não delongar
muito os nossos trabalhos é exatamente cumprir
o cronograma estabelecido. Na fase de votação,
começarmos a votar, no primeiro dia, a partir do
artigo 1°,vencendo etapas, para depois não ter
mos que voltar à discussão já realizada. Estas
as colocações que eu gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa agradece ao Constituinte José Dutra sua
contribuição e já se considera suficientemente
instruída para decidir a questão de ordern.,

Vamos fazê-lo da seguinte forma: entendemos
não termos poder para revogar o art. 18 do Regi
mento Geral da Assembléia Nacional Constituinte
e vamos admitir o oferecimento de destaque in
clusive para restabelecer artigo suprimido do an
teprojeto. É a decisão da Mesa. Apenas há certa
imperfeição na redação do projeto de Regimento
Intemo da Comissão Geral. Vamos reformular as
expressões, mormente aquilo que consta no art.
8° do anteprojeto de Regulamento Intemo, de for
ma a compatibilizá-lo com o que a Mesa acabou
de decidir.

Continua facultada a palavra.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Si

queira Campos, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRA CAMPOS
Conquanto os termos da sugestão que o nobre
Relator acolheu e até ampliou, no sentido de en
tregar na segunda-feira o substitutivo, é satisfa
tória a decisão. O destaque pode ser supressivo
ou aditivo, desde que se refira a emendas ou ao
restabelecimento de texto eliminado. Não pode
haver inovações, a não ser pela supressão.

Dentro dessa linha, a decisão tramada, se não
é a ideal, é satisfatória, porque, na realidade, não
foi o Relator nem o Presidente nem nós, mas
a Assembléia Nacional Constituinte que elaborou
o Regimento, que precisa mesmo ser cumprido.
De minha parte, nada tenho a obstar. Agradeço
ao Relator pelo espírito democrático que revela
desde o início dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Continua franqueada a palavra aos Srs, Consti
tuintes.

Gostaria de dizer que, graças à atividade e à
presteza do Constituinte Chagas Rodrigues, entra
mos na apreciação dos itens 2 e 3, Regulamento

Intemo da Comissão e calendário oferecido pela
Presidência. De modo que os temas estão sendo
discutidos. Já estão, portanto, em discussão os
itens 2 e 3, constantes da pauta da reuníão,

Há ainda alguma objeção ao anteprojeto de
Regulamento Intemo? (Pausa.)

Então, a Presidência procurará compatibilizar
o esboço oferecido com aquilo que entende ser
o pensamento majoritário deste órgão. Concedo
a palavra, pela ordem, ao Constituinte LuizAlberto
Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, minha intervenção é no
sentido de saber de V. EX e de sua assessoria
se o trecho que faculta ao Presidente votar por
duas vezes, em caso de empate, consta do Regi
mento Intemo da Assembléia Nacional Consti
tuinte ou foi uma conseqüência de apenas uma
adaptação constante do nosso Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Teria o máximo prazer em abdicar desse voto
duplo. Mas, na realidade, foi um crime para o
qual contribuíram todos os membros da Assem
bléia Nacional Constituinte, inclusive o nobre Pre
sidente da Subcomissão.

Gostaria de colocar em votação, se não houver
objeção dos senhores membros da Comissão,
todo o Regimento, à exceção do que será regi
mentalmente modificado, para compatibilizá-lo,
a fim de que possamos ganhar tempo para a
próxima reunião.

Se alguém se objeta, que o faça. Os que concor
darem permaneçam como estão. (Pausa.)

Está aprovado o regulamento, à exceção da
matéira que ofereceremos na nossa próximã reu
nião.

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, a Presidência gostaria de mencionar, por
ser de direito, uma vez que nos omitimos a repeito
na abertura dos trabalhos, que uma Comissão
de Constituintes, composta maciçamente dos
membros da Subcomissão dos Estados - mas
ainda integrada por outros Parlamentares - visi
tou o Município de Imperatriz, cidade que pre
tende ser capital do futuro Estado do Maranhão
do Sul. É mister de justiça - a Presidência fez
parte dessa comitiva - reconhecer o respaldo
popular e das lideranças políticas locais à unani
midade a propósito dessa medida que se encontra
proposta num dos trabalhos desta Assembléia.
A Presidência faz este registro para que seja con
signado em Ata, sem que isso evidentemente sig
nifique a qualquer prejulgamento ou pré-posição
da Presidência quanto ao tema.

Gostaria, ao término da nossa reunião, de reite
rar, mais uma vez, o profundo agradecimento da
Presidência da Comissão aos Presidentes, Relato
res e membros das Subcomissões pelo trabalho
profícuo desémpenhado, ressaltando também a
desmedida dedicação dos srs. funcionários, o que
pôde possibilitar chegassem às mãos dos que
freqüentaram há mais tempo a Casa os avulsos,
os anteprojetos, as contribuições com a maior
celeridade possível, ensejando um exame mais
pormenorizado por parte dos Srs. Constituintes.

Feitas essas ponderações, consigna também
a Presidência a certeza, a convicção de que a
postura democrática, desde já revelada pelo
Constituinte José Richa, será também da do pro-
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dutivona feitura de um trabalho à altura dos desa
fios que enfrentamos nesta Assembléia Nacional
Constituinte.

Grato a todos pelo comparecimento. Comu
nico que temos reunião ordinária, amanhã, às
9:30 horas.

Está encerrada a sessão.

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,
DISlRITO FEDERAL E

TERRITÓRIOS
Ata da 12" Reunião Extraordinária,

realizada em 5-5-87

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e trinta e cinco minutos, na Sala "B1" - Anexo
fi 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, Francisco Carneiro, Geovani Borges,
Marluce Pinto,WilsonSouza, Aluizio Campos, Ot
tomar Pinto, Leur Lomanto, Sérgio Brito, Benito
Gama, Eraldo Trindade. Havendo número regi
mental, ao Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos é 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: Correspondências Recebidas:
1) or. n°SGSI212/87, de 28/04/87, do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, encami
nhando as Sugestões rrs; 1154, 1191, 1240,
1245,1460, 1710 e 1769. (Recebido na Subco
missão em 05/05/87); 2) Of. n° SGSI184/87, de
27/04/87, do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, encaminhando as Sugestões rr's:
1119,1155,1161,1162,1164,1185 e 1305. (Re
cebido na Subcomissão em 05/05/87); 3) Carta
do 1c Secretário Marcelo Cordeiro, de 04/05/87,
encaminhando cópia do ato n° 13/87 da ANC.
(Recebido na Subcomissão em 05/05/87); 4) Of.
rr SGC/307/87, de 04/05/87, do Presidente da
Assembléia NacionalConstituinte, encaminhando
as Sugestões rr's :1758,2127,2182,2214,2355,
2046 e 2696. (Recebido na Subcomissão em
05/05/87); 5) Of. no SGCI239/87, de 30/04/87,
do Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te, encaminhando as Sugestões nOs; 1725, 1740
e 1828. (Recebido na Subcomissão em
05/05/87); 6) Cópia Sugestão rr 2200, remetida
através da Comissão de Organização do Estado.
(Recebida nesta Subcomissão em 05/05/87). Fin
do o Expediente, o Senhor Presidente deu início
à Audiência Pública, passando a palavra ao Dr.
Josaphat Marinho, que foi inquirido pelos Srs.
Constituintes Geovani Borges, Ruben Figueiró,
Francisco Carneiro, Chagas Duarte e Ottomar
Pinto.Aofinaldos debates o Sr. Presidente passou
a palavra ao Dr. Jorge Nova da Costa, que foi
inquirido pelos Srs. Constituintes Ottomar Pinto,
Geovani Borges, AnnibalBarcellos, Marluce Pinto
e Chagas Duarte. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado, após a tradução das notas traquigrá
ficas 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 vinte horas
e cinqüenta e cinco minutos, convocando os Se-

nhores Constituintes para a próxima reunião a
ser realizada dia onze de maio, às dezessete horas,
para continuação do debate de matéria constitu
cional.E, para constar, eu AntônioFernandes Bor
ges Manzan,Secretário, lavreia presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. - Constituinte Jofrao Frejat,
Presidente.

12" Reunião Extraordinária
Notas taquigráficas

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, DistritoFederal e Territórios.

Dando prosseguimento às nossas audiências
públicas, teremos hoje dois expositores: o Prof.
Josaphat Marinho e o Dr. Jorge Nova da Costa,
Governador do Amapá, os quais convido para
participarem da composição da Mesa.

(É aprovado opedido de dispensa da leitu
radaAta)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Esta
é a nossa última audiência pública nesta Subco
missão.

Temos o prazer de receber duas autoridades,
que seguramente nos irão brindar com suas expe
riências e conhecimentos.

Lembro aos participantes desta Subcomissão
que cada expositor disporá de vinte minutos para
apresentar o seu pensamento, cada Constituinte
terá três minutos para apresentar suas questões,
o Sr. Relator,cinco minutos, e os expositores terão
trinta minutos para responder às questões que
lhes forem formuladas.

Com a palavra o Prof.Josaphat Marinho.

O SR. JOSAPHATMARINHO - Sr. Presidente
desta Subcomissão, Sr. Governador do Amapá,
ilustres Parlamentares, minhas Senhoras, meus
Senhores, numa Comissão da Assembléia Nacio
nal Constituinte, cuidar de matéria vinculada à
União,ao DistritoFederal e aos Territórios impõe,
ao que me parece, uma observação preliminar.
O assunto está ligado à estrutura e ao funciona
mento do regime federativo.Como sabemos hoje,
no mundo toda doutrina sustenta que não há
federação, mas federações. São tantas as diferen
ciações, variam de tal modo os princípios regula
dores do regime que não se pode falar em unida
de do regime federativo. Se há alguns princípios
que prevalecem, nem mesmo esses têm a mesma
dimensão ou o mesmo conteúdo nas diferentes
federações. É certo, por exemplo, que, onde quer
que se cogite de Federação, presume-se a partilha
de Poderes entre a União e os Estados, ou, como
no nosso caso, entre a União, os Estados e os
Municípios. Mas, ainda em tomo dessa partilha
de competência, a diversificação é intensa, não
havendo uniformidade nos diferentes sistemas
constitucionais. Quando, pois, se cogita do exame
da matéria e, sobretudo, para o objetivode elabo
ração de uma norma ou de um conjunto de nor
mas de natureza constitucional, é evidente que
essa observação haverá de ser feita previamente,
como base de esclarecimento de quaisquer ob
servações pormenorizadas que possam ser feitas
em tomo do assunto.

Com esta observação, quero assinalar que a
primeira divergência que se verifica, do interesse

dos Constituintes, é saber se, na discriminação
dos órgãos ou das entidades que compõem a
Federação, devem entrar o Distrito Federal e os
Territórios.

Tenho lido algumas sugestões que declaram
que a República Federativa Brasileira representa
a associação da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Já vi inclusive docu
mento em que não se arrola a União. Cogita-se
apenas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.

Tenho para mim, com o maior respeito a todas
essas sugestões, que o DistritoFederal e os Terri
tórios, tecnicamente, não devem entrar na defini
ção da República Federativa. Em verdade, a asso
ciação que forma ou constitui a República Federal
é integrada pela União e pelos Estados. É que
os Estados sendo entidades autônomas, têm o
poder de associar-se. E é da tradição que assim
ocorra, porque, em regra, primeiro se ccnstituem
provincias ou Estados, para que depois se estru
ture a forma federativa de Estado. Mas o Distrito
Federal e os Territórios são, por natureza, entida
des dependentes da União Federal. O DistritoFe
deral representa a sede do Governo Federal ou
da União,e os Territórios,em realidade, são unida
des ou entidades administrativas, submetidas à
jurisdição da União. É certo que, com a diversifi
cação no tempo, as normas que regulam a vida
dessas duas entidades também variam. Por isso,
não se há de admitir que haja princípios imutáveis.

Os poderes, no Distrito Federal, têm variado,
sobretudo no que dizrespeito ao reconhecimento
de sua representação no Congresso Nacional. De
qualquer modo, geralmente a doutrina sustenta
que o Distrito Federal não pode ser equiparado
aos Estados, exatamente porque lhe falta o requi
sito básico de autonomia.

Maior é a dificuldade com relação aos Territó
rios, sobretudo porque estes quase nunca repre
sentam uma situação permanente no quadro polí
tico, administrativo e econômico. São entidades
que resultam de determinadas situações histó
ricas ou políticas. Lembre-se, apenas para exem
plo, que, no Brasil, a Constituição de 1891 não
cuidou de regular a matéria, porque, até então
não havia nenhum Território. Somente quando
o Brasil adquiriu o Território do Acre à Bolívia,
é que se tomou necessário disciplinar a matéria.
E aí se ajustou a Constituição ao fato político
e institucional criado. Depois é que as Consti
tuições que sobrevieram cuidaram do assunto,
porém, sempre deixando os Territórioscomo enti
dades subordinadas à administração da União.

E tanto a situação não é definitiva que, apesar
de terem sido criado vários Territórios, à medida
que as circunstãncias favoreceram, foram trans
formados em Estados. De certo, será o que em
tempo próprio ocorrerá com os atuais Territórios.

AConstituinte será evidentemente soberana pa
ra dizer a esse respeito, mas não me parece que
seja prudente deliberar a Constituinte sobre a con
versão de Territórios em Estados. Parece pruden
til, quando muito, numa disposição transitória,
prever a transformação, deixando, porém, que o
legislador ordinário decida a esse respeito, de ma
neira que o Congresso Nacional apure as circuns
tãncias políticas, geográficas e econômicas que
aconselhem o momento dessa transformação
dos Territórios em Estados.
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Fora daí não me parece que, com relação aos

Territórios, haja grandes novidades gue possam
ser incluídas no texto constitucional. E convenien
te ressaltar ainda uma vez que não parece de
boa técnica incluí-los entre as entidades que for
mam a Federação.

Ainda que do ponto de vista técnico o Distrito
Federal, como já disse, também se encontre em
posíçêo assemelhada, já em outras Constituições
I1OSS,as se incluiuo DistritoFederaf como entidade
integrante da Federação. Nesse particular, poder
se-á atender ao costume constitucional já estabe
lecido, fazendo uma concessão ao rigor da técni
ca. Cogitar-se-écertamente do problema da elei
ção do Govemador do Distrito Federal, uma vez
que já está estabelecido o princípio da representa
tividade no Congresso Nacional. Se a matéria foi
examinada do ponto de vista técnico, creio que
não há precedente, do meu conhecimento pelo
menos, de eleição para o Chefe do Executivo do
Distrito Federal,

Nííoinvoco o pormenor fundado precipuamen
te em posição de caráter político. A inconveniên
cia não resulta rigorosamente da circunstância
de que possa ocorrer, num dado momento, de
sentendirnento entre o Chefe do Executivo do
Distlito Federal e o Governo da União, que nele
tem sede. Ainda que isso possa ocorrer, pare
ce-rne que o problema deve ser visto do ângulo
mais importante. O risco da eleição é que o Pre
feito ou Governador do DistritoFederal, em regra,
não dispõe de recursos financeiros para a manu
tenção própria, autônoma dos serviços locais. Pe
las límitações geográficas, pelas condições eco
nômicas, o Distrito Federal necessita indispensa
velmente do rigoroso apoio do Governo Federal
para a sustentação do seu Governo, dos seus
servíços, enfim, dos recursos pelos quais se pro
move o bem-estar social.

Se, portanto, não houver um clima de segura
confiança e cordialidade entre o Poder federal
e o Poder Executivo do Distrito Federal, poderá
este sofrer graves limitações nas suas atividades,
com extensos reflexos sobre a população e os
seus interesses.

O que parece fundamentalmente importante
é que, na nova Constituição, o Distrito Federal
e os Territórios recebam os bénefícios de ordem
financeira, devidamente assegurados para a ga
rantia do desempenho regular de suas atividades
políticas e administrativas. Quando se vê que, de
modo geral, nos projetos apresentados, inclusive
no anteprojeto originário, da Comissão f\fonso
Arinos, por exemplo, a segurança do Distrito Fe
deral será mantida pelo Governo Federal, é eví
dente que pressupõe perfeito entendimento, que
poderá não ocorrer se o Governador resultar de
eleição. Também nos projetos correntes, de mo
do geral, é comum prever-se que a União asse
gurá os recursos necessários à manutenção dos
serviços, quer do Distrito Federal, quer dos Terri
tórios.

É evidente que as taxas e contribuíções de me
lhoria conferidas ao Distrito Federal para arreca
dação autônoma não bastam para prover as des
pesas gerais da administração e a realização do
bem público. Haverásempre necessidade, portan
to, de repousar a administração do Distrito Fede
ral na garantia dos recursos financeiros provindos
da União. O constituinte soberanamente apurará,
então, o que será mais próprio: assegura-se a
eleição do Governador do Distrito Federal, admi-

tindo a hipótese de divergências; ou não estabe
lecer a eleição e prover o DistritoFederal do máxi
mo de recursos que for possível para a segurança
do desenvolvimento de suas atividades políticas
e administrativas. Esses recursos são tanto mais
indispensáveis quanto atravessamos uma fase de
transição social e política, em que a população
tem vivaparticipação nas decisões dos governos.
Na medida em que os recursos forem suficientes,
a angústia coletiva poderá reduzir-se; na medida
em que forem deficientes, as tensões, por certo,
crescerão, perturbando a atividade normal da au
toridade executiva no Distrito Federal. E tanto
mais fortemente quanto se sabe que, por ser o
centro político do País, a Capital Federal propicia
movimentos de opinião de natureza diversa, com
vivaspressões sobre o Governo Federal e o Gover
no local.

Com relação aos Territórios, a situação já será
menos grave, porque acredito que não se cogita
de dar a autonomia aos Territórios, nem, conse
qüentemente, de assegurar a eleição de governa
dores. Mas, se disso se tratar, as circunstâncias
que envolverão a vida dos Territórios serão asse
melhadas às que incidirão sobre o Governo e
a população do Distrito Federal.

Enfim, e para ser atento à limitação do tempo
a que o Presidente se referiu justamente de início,
no equilíbrio da decisão que a Assembléia Nacio
nal Constituinte adotar é que estará a solução
adequada.

O problema não é propriamente de natureza
política circunstancial, mas, ao contrário, é de ín
dole permanente, que exige, por isso mesmo, um
conjunto de normas reguladoras de decisões ca
pazes de durar, sobretudo quando todos, Consti
tuinte e povo, estamos empenhados em que desta
vez não se faça uma Constituição que, a prazo
breve, seja suscetível de reforma e, consequente
mente, de insubsistência.

É o que, na exposição, posso dizer aos presen
tes, agradecendo-lhes a atenção a aguardando
o momento das perguntas, para acudir ao que
me for possível esclarecer. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Hásolici
tações de alguns constituintes para que o segun
do expositor faça de imediato a sua exposição
e depois se parta para os debates. Entretanto,'
o assunto tratado pelo Prof. Josafhat Marinho é
tão palpitante que vou voltar ao sistema que foi
estabelecido anteriormente, porque sei que mui
tos gostariam de colocar as suas questões para
o Professor, independentemente do posiciona
mento do nosso Governador com relação ao seu
Território e que, seguramente, há de nos trazer
informações preciosas nesse debate e algumas
contestações com relação à posição de não haver
eleições no Distrito Federal.

Concedo a palavra ao Constituinte Geovani
Borges.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Governador do
Amapá, Sr. Palestrante, Prof, Josaphat Marinho,
ouvimos atentamente os subsídios que V. S' traz
a este plenário, naturalmente nos dando uma luz
para reflexão e análise sobre o Distrito Federal
e os Territórios, onde terá o seu verdadeiro papel
na futura Constituição do País.

Vou-me ater um pouco nos Territórios Fede
rais.

Os Territórios conseguiram conquistar, ao lon
go do tempo, eleições diretas e livres para Verea
dores, Deputados Federais, como também temos
o privilégiode escolher os nossos Prefeitos.Quan
to ao sistema Câmara e Prefeitos, funciona a fisca
lização do Poder Executivo junto com o Poder
Legislativo. O sistema da Câmara dos Deputados
é bicameral: Câmara e Senado. Hojeos Territórios
dispõem de representantes na Câmara, mas não
temos representantes no Senado Federal. Assim,
os trabalhos dos Deputados Federais praticamen
te se estagnam na Câmara. No Senado Federal,
não temos uma voz para defender os interesses
dos Territórios Federais. Já, quanto a~ Distrito
Federal, o sistema funciona a contento. E o siste
ma bicameral, com representação no Congresso,
Câmara e Senado Federal, numa conquista re
cente do Distrito Federal.

Comenta-se sobre eleições diretas para Gover
nadores. Vou ater-me ao exemplo do DistritoFe
deral e dos Territórios Federais, que também le
vantam essa bandeira, não só para a eleição de
Governadores, como também de Senadores e até
mesmo de uma Assembléia Territorial, uma As
sembléia Legislativa.

Estou trazendo esses subsídios ao ilustre pales
trante para que, com sua experiência, nos oriente,
dando uma posição até de crítica, mas que venha
assegurar-nos, na hora da votação, uma opção
pelo futuro dos Territórios Federais e do Distrito
Federal.

Prof.Josaphat Marinho, não conheço a técnica
legislativa, a forma constitucional de se transfor
mar Territórios em Estados. V. S' levantou a tese
de que não seria o ideal para o momento. Talvez
possam passar quando conseguirem condições
econômicas, conquistar o seu espaço, sua segu
rança, não em termos de matéria constitucional,
mas numa legislação' complementar, ordinária,
para poder definira transformação dos Territórios
em Estados. Mas sugeri, em tese, que os Territó
rios continuassem na sua posição atual. Entre
tanto, que procurassem conquistar sua autono
mia política e administrativa, naturalmente com
a segurança e com o repasse da União. Levanto
aqui um ponto. Os Territórios e o Distrito Federal
deveriam ter perfeito relacionamento com o Exe
cutivo, para conseguirem atingir seu objetivo na
administração pública. E os Estados? Será que
não dependem também, constantemente, do Go
verno Federal, nos casos específicos, com Gover
nadores eleitos, Senadores, Deputados Federais
e tudo mais? De antemão, quero parabenizá-lo
pela brilhante explanação e pelos subsídios que
V. S' trouxe para nossa apreciação. Deixo essas
indagações para a reflexão de V. S' e também
para nos ajudar no nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Prof. Josaphat Marinho.

O SR. JOSAPHATMARINHO - Agradeço ao
nobre Constituinte a atenção que deu à exposição
e saliento a oportunidade de suas indagações.
Se me permitisse, diria que compreendo que haja
interesse em perguntar por que os Territórios tam
bém não têm representação no Senado. Queria
lembrar que o que as federações, de modo geral,
encerram, no particular, e o que vem da tradição
do regime federativo, nascido nos Estados Uni
dos. Gerou-se a representação dos Estados, ao
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lado da representação popular, exatamente para
garantir a igualdade dos Estados na Federação.
Por que tal coisa ocorreu? Porque, na verdade,
havia colônias que abdicavam de sua soberania
para flcarem sujeitas apenas a um regime de auto
nomia, como entre nós se verificou de forma di
versa. As províncias, que não tinham autonomia
no regime imperial, vieram a tê-Ia com o sistema
federativo. Nos Estados Unidos, o regime, quando
se instituiu, criou a representação dos Estados.
Era uma forma de fazer presentes as antigas Colô
nias e em igualdade, ou seja, dois Senadores por
Estado, por um mesmo prazo. Isto porque os
Estados, quando se configuram como entidades
autônomas na Federação, têm vida permanente,
enquanto os Territórios não. Então, será mais pró
prio, pelo que a experiência histórica tem mos
trado, desenvolver os Territórios, promover o seu
desenvolvimento e, ao transformá-los em Esta
dos, assegurar-lhes a mesma posição das demais
unidades federadas.

Creio que a conveniência, no momento, sobre
tudo, aconselharia a esse procedimento de não
precipitar-se essa transformação. Assistimos à la
múria geral dos Estados, que estão argüindo a
impossibilidade de manter os seus serviços, caso
não haja uma reforma tributária de emergência.
A transformação - e o ilustre Parlamentar não
divulgou a hipótese - dos Territórios em Estados,
através de norma transitória da Constituição, por
exemplo, teria um inconveniente: o de não aguar
dar que esse desenvolvimento se verificasse, para
que a autonomia dos Territórios fosse conquis
tada em melhores condições de sobrevivência e
de desenvolvimento de suas atividades. Acredito
que, efetivamente, essa transformação deve ser
condicionada à lei de caráter complementar, pre
cisamente porque, exigindo, como, de certo, a
Constituição assim estabelecerá, quorom qualifi
cado, dificultará qualquer decisão que seja impró
pria, num determinado momento.

Sãoestasas ponderações que faço em resposta
às indagações de V. Ex' Se, porventura, não fui
entendido, V.Ex' poderá objetar, pois estarei pron
to a complementar o que for possível.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A Presi
dência solicita ao nobre Constituinte que fale junto
ao microfone, para que sua Intervenção fique, as
sim, registrada nos Anais da Casa.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES 
Obrigado. As colocações de V.S' realmente irão
ajudar na dissipação de muitas dúvidas. Mas gos
taria de fazer mais uma indagação. O Distrito Fe
deral só agora conseguiu conquistar eleições para
o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados,
e levantou a bandeira de eleições diretas para
Governador. Os Territórios Federais não pode
riam, digamos, conquistar essas mesmas prerro
gativas, na qualidade de Territórios, a exemplo
do que fez o Distrito Federal? V.S'pode esclarecer
essa questão?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - A Constituite
será soberana para decidir sobre isto. Tecnica
mente, ponderaria que a eleição para o Executivo
pressupõe autonomia. Se o Distrito Federal e os
Territórios não a possuem, istogera uma situação
mais delicada. Será pelo menos uma inovação
no quadro federativo-.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ruben Fi
gueiró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Srs. membros da Mesa, Sr. GovernadorJosé Nova
da Costa, do Amapá, brilhante Prof. Josaphat Ma
nnho, a quem neste instante rendo meus respeitos
pela erudição e inteligência jurídico-constitucio
nal. Eu talvez, Sr. Professor, dos únicos - ou
talvez o único - nesta Comissão, que acata, em
toda sua plenitude, as idéias expostas por V. S',
tenho, sinceramente, profundas preocupações
com relação à eleição do governador do Distrito
Federal, como também com relação à autonomia
dos Territórios do Amapá e de Roraima.

Não vou aqui aduzir razões, porque elas já fo
ram colocadas de maneira eloqüente por V. S·
Modestamente, endosso-as todas. Mas estamos
aqui, neste momento, na Assembléia Nacional
Constituinte, procurando vocalizar o pensamento
político do povo brasileiro como um todo e tam
bém das regiões.

Não posso negar que no Distrito Federal existe
latente vocação pelo voto popular na escolha do
seu governador, como também não posso desco
nhecer o intrépido trabalho que vem sendo reali
zado pelos ilustres representantes do Amapá e
de Roraima em favor da emancipação dos seus
Territórios.

Tive oportunidade, de 1979 a esta data, de visi
tar por duas vezes aqueles Territórios, e lá pude
perceber perfeitamente que sua maior aspiração
era realmente a de se tomarem unidades federa
tivas autônomas deste Pais. Assim, a minha ten
dência é acompanhar essa vocação popular. Tu
do indica que votarei, nesta Subcomissão, pela
eleição do Governador do Distrito Federal e tam
bém pela autonomia dos dois Territórios, transfor
mando-os em Estados, mas - e dai a minha
pergunta -gostaria de fazer uma ressalva. Desejo
que essas unidades sobrevivam, para que possam
promover o equilibrio político e o desenvolvimen
to econômico. Assim, ofereci à consideração des
ta Subcomissão uma proposta. É uma proposta
inovadora, que não tem respaldo, absolutamente,
na tradição constitucional brasileira.

Estamos aqui para inovar, para solidificar, para
estruturar novas idéias, se possivel. Foi com essa
fundamentação que me aventurei a lançar a idéia
que gostaria que merecesse, aqui e agora, uma
análise de V. S' Pensei que se pudesse criar, no
regime federativo do País, mais duas figuras. Nu
ma espécie de escada, o primeiro degrau seria
o departamento territorial. Esse departamento ter
ritorial não teria autonomia: seria administrado
pelo governo Federal, pelo governo do Estado
ou dos Estados e Territórios desmembrados para
sua formação. Até citei, em reunião anterior, que
no meu Estado, Mato Grosso do Sul, e no Estado
de Mato Grosso, temos um território peculiar, que
talvez no mundo não exista outro igual, que é
o Pantanal mato-grossense. As condições do Pan
tanal exigem permanente atenção dos Governos,
sobretudo do Governo federal. Criar-se-ia, portan
to, um departamento territorial para o Pantanal,
como talvez se criasse para Carajás, para Tapajós,
para a região mais setentorial 40 Estado do Pará.
Esse departamento territorial, portanto, teria uma
administração bipartite ou tripartite, mas sob o
comando maior da União, que injetaria os recur
sos necessários para que ali realmente se manti-

vesse a sua ecologia, o seu ecossistema, enfim,
aquela estruturação que hoje existe e que deve
ser preservada,

A seguir, viriam os Territórios Federais, que se
localizariam basicamente nas faixas de fronteiras,
como o são atualmente, com exceção do Terri
tório de Fernando de Noronha. Evidentemente,
a figura jurídica e constitucional seria a mesma.
Não se alteraria nada.

A terceira figura seria dos distritos federais. Al
guém afirmou aqui que, segundo as nossas tradi
ções constitucionais, distrito federal é tão-somen
te a sede do Governo Federal, a sede da União.
Entendo que distrito federal poderia ser também
onde a União tivesse que manter o seu interesse,
no sentido da subsistência política, o desenvol
vimento econômico-social daquela região. Nessa
hipótese, a administração teria participação efeti
vamente popular, porque estaria em um estágio
de pré-Estado. Assim, a autonomia do Distrito
Federal seria relativa, mas com a escolha do seu
governador, do seu vice-governador, da sua As
sembléia Legislativa, da sua representação fede
ral. E aí atenderíamos ao desejo do nobre repre
sentante do Amapá, Constituinte Geovani Borges,
dê se ver representado também no Senado da
República, por essa particularidade, de uma auto
nomia quase que total.

Desta forma, creio que poderíamos, perfeita
mente, atender a essa vocação popular do Distrito
Federal e dos Territórios.

A escada seguinte seria dos Estados e, final
mente, a União, que comporiam, então, o quadro
da Federação brasileira.

Gostaria, sinceramente, que V. S' fizesse uma
análise crítica dessa minha proposta, pois repre
senta uma preocupação minha, e esta é uma
oportunidade ímpar, que temos aqui, de ouvir de
um constitucionalista emérito como V.S' opinião
sobre a Constituição. Agora mesmo venho de
uma reunião da minha bancada do PMDB com
o Líder Mário Covas. E foram várias as perguntas,
que se fizeram lá, sobre se deveríamos elaborar
uma Constituição enxuta, sintética ou uma Consti
tuição ampla, guardando os moldes do Projeto
Afonso Arinos. Tenho uma concepção a respeito
do assunto, mas é uma concepção de leigo, e
gostaria, sinceramente, de também ouvir a opi
nião de V. S' Muito grato pela atenção que me
dispensou.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Antes de V.
Ex' concluir, Constituinte Ruben Figueiró, eu inda
garia, para meu esclarecimento: como seriam
criados esses distritos federais e onde funciona
riam?

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Os distritos federais, além do distrito-mãe, vamos
dizer, Brasília, seriam os atuais Territórios, que
têm condições de pré-Estados. Não quero ofen
der absolutamente os nobre representantes dos
dois Territórios, mas guardo a convicção de que
eles ainda não dispõem de condições para ter
a autonomia desejada. Eles não seriam Territó
rios: teriam condições de possuir uma adminis
tração local, própria, vocacionada aos seus inte
resses maiores. Também reconheço que a esco
lha do Governador, através de uma determinação
tão-somente do Governo federal, fere os direitos
de cidadania dos habitantes daqueles Territórios.
Então, para esclarecer a V. S': distritos federais
seriam o de Brasilia, o do Amapá e o de Roraima.
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Esta é uma inovação. Evidentemente, por isto,
gostaria de ouvir a sua crítica.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Começaria res
pondendo ao nobre Constituinte Ruben Figueiró
que também sou favorável a que prevaleça, quan
to possível for, o regime da eleição direta, a livre
escolha pelos cidadãos não apenas dos seus re
presentantes às casas legislativas, como dos seus
governantes. Parto desta tese, e não recusaria,
mesmo, a simpatia que tenho pelo crescimento
do Distrito '!='ederal.

Em boa parte, eu o vi desenvolver-se, pois que
aqui cheguei como Senador em 1963 e fui mora
dor constante de Brasília durante o exercício do
meu mandato. Aqui permaneci depois, perma
nentemente, por vários anos. E aqui ainda tenho
residência e escritório de advocacia. Porém colo
co o problema de outro ângulo, o ângulo institu
cíonel, Sem dúvida, o regime federativo está-se
transformando, e órgãos ou fórmulas que antes
se desconhec:iam hoje prevalecem. Já temos as
regiões rnetropohtanas, Hoje já funcionam admí
nístrações municipais em consórcio. São inova
ções que a experíêncíavai modelando. Isso signi
fica que outras entidades poderão ser criadas,
ao modo da sugestão agora mesmo feita. Queria
apenas ponderar que sua observação me fez re
cordar o que nos adverte ilustre publicista, o Minis
tro Oswaldo Tngueiro, quando lembra que a ex
pressão Distrito Federal é até imprópria, porque
a palavra distrito é representativa da unidade polí
tica e administrativa menor, no quadro da Federa
ção. Distritos compõem os Municípios. A expres
são não é, conseqüentemente, de boa técnica,
mas ingressou no Direito Constitucional brasilei
ro. Outras expressões e outras figuras foram cria
das no Direito Constitucional Universal, antes
mesmo que as leis as consagrassem. Não havia,
na Inglaterra, nenhuma lei, nem havia, no Brasil
Imperial, nenhuma lei que falasse em pnmeiro
ministro. E havia primeiro-ministro lá e cá. Isto
significa que a prática, a experiência vai transfor
mando o rigor teórico dos regimes. Mas por que
não se pensar em promover o mais rápido desen
volvimento dos Territórios, para convertê-los em
Estados? Sobretudo quando os atuais Estados
passam por uma grave crise, todos eles.à exceção
talvez de São Paulo? E crise tão grande que os
Estados do Nordeste, sobretudo, argúem que não
têm condições de continuar mantendo seus servi
ços se não houver profunda reformulação na polí
tica tributária do Pais. O Constituinte é soberano
para criar outras unidades com autonomia, trans
formar os atuais Territórios em Estados O que
se indaga é da conveniência de fazê-lo, correndo
o risco de criar mais dois ou três Estados sem
condlições normais de sobrevivência, o que per
turba gravemente sua autonomia politica e admi
nistrativa. Não basta dizer que é Estado. O impor
tante, do ponto de vista da estrutura federativa,
é que a unidade declarada autônoma tenha condi
ções de vida própria, de desenvolvimento, sem
grave dependência do Poder federal E isto é tanto
mais de ponderar-se quanto o próprio Governo
Federal passa por uma grave crise de ordem fi
nanceira, obrigado a limitar serviços, a conter
obras, a suspender empreendimentos. O Consti
tuinte atentaré, de certo, para essas circunstâncias
e poderá dar a forma própria. Por exemplo, esta
belec:er que o Govémo Federal acentue o desen
volvimento dos Territórios, de maneira a aplicar

determínado percentual de recursos por um prazo
determinado, findo o qual, criadas condições ade
quadas, processar-se-á a transformação deles em
Estados. São formas - estou dando aqui apenas
uma sugestão - que podem surgir para conciliar
ajusta aspiração de autonomia do Distrito Federal
e dos Territórios com a realidade dentro da qual
a Constituição vai ser elaborada.

Pode a Constituinte adotar o sistema de dar
configuração própria a determinadas situações,
como a referida pelo nobre Deputado, ao cuidar
da criação do Departamento Territorial. Mas não
sei se conviria multiplicar o número de entidades
dentro da Federação. Talvez fosse mais próprio
estabelecer o Constituinte determinadas normas
que obrigassem os Estados a dar tratamento dife
renciado a certas regiões de seus territórios, para
corrigir as anomalias econômicas que resultam
de dificuldades geográficas. A experiência de vá
rios povos mostra que essa multiplicação de enti
dades ou de órgãos nem sempre produz o efeito
devido no curso do tempo. Temos a experiência
de que a obrigatoriedade da concessão de recur
sos pode corrigir, dentro de determinado prazo,
o quadro de uma região. O Constituinte já estabe
leceu no Brasil - e prevaleceu por vinte anos
- a obngatoriedade da aplicação de um percen
tual determinado de recurso para a região do Vale
do São Francisco. E, desde a criação da chamada
Comissão do Vale do São Francisco, os trabalhos
se desenvolveram, propiciando melhoria sensivel
de todo o quadro econômico e social da região.

Para uma região como esta de Mato Grosso
talvez a solução estivesse na obrigatoriedade da
outorga de recursos por determinado prazo, e
não na criação de uma nova entidade. É certo
que, na medida em que o Constituinte regularizar
essas situações, estaria alargando o âmbito da
Constituição.

E aí nem a pergunta que me foi feita: se a
Constituição deve ser analítica ou sintética. Pou
cas Constituições do mundo de hoje são sinté
ticas. Nem se justifica mesmo que o Estado hoje
possa elaborar uma Constituição resumida, como
é o caso da Constituição dos Estados Unidos.
Ela foi feita noutro clima filosófico, cultural e eco
nômico. Foi feita em pleno domínio do Estado
liberal, das idéias liberais. Hoje não. Hoje o Estado
não é o Estado abstencionista; é o Estado inter
vencionista. Não depende nem da nossa prefe
rência política ou fllosóflca, O Estado é interven
cionista no domínio social e econômico, pelos
deveres e obrigações que cabem aos governos.

Para tanto, é indispensável que as Constituições
cuidem dos problemas da educação, da saúde,
do meto ambiente. As Constituições regulam o
uso da informática para evitar o abuso no desen
volvimento da técnica, para resguardar a privaci
dade. A Constituição é obrigada a conter normas
que disciplinam fatos que antes pareciam até es
capar ao poder do legislador ou fora dele. Mas
as Constituições hoje dispõem sobre isso porque
a realidade social mostrou que era preciso corrigir
determinadas distorções, que envolviam graves
injustiças sociais. Então, a Constituição não pode
ser sintética; ela não deve ser demasiado analítica,
para não se transformar em lei ordinária.

Participei da Comissão Afonso Arinos, e acho
que o projeto ficou demasiado longo. Acabou-se
fazendo um projeto que é maior do que a maior
Constituição que conheço, a da Iugoslávia, que

tem 400 artigos e mais alguns adendos. U ante
projeto Afonso Arinos tem mais de 400 artigos.
Não é preciso tanto, porque na medida em que
o Constituinte se estende em normas demasiado
pormenorizadas gera dificuldades no tempo para
o cumprimento da Constituição. A Constituição
é feita hoje para regular e prover situações que
se desdobram no curso do tempo.

Portanto, na medida em que, ela for flexível,
ainda que abrangendo extensa gama de fatos e
situações, é sábia, porque abrange múltiplos fatos,
mas sem descer a pormenores, a fim de que
o legislador ordinário possa estabelecer as varia
ções que as circunstâncias sociais políticas e eco
nômicas aconselham.

Para concluir, poderia ilustrar esta resposta com
um fato que, dizem, ocorreu no Rio de Janeiro,
num dia de ebulição política.

Quando o Senador Pinheiro Machado deixava
o Senado, seu motorista lhe perguntou: "Depres
sa ou devagar, Senador?" E o velho líder respon
deu: "Nem muito devagar, para não ser provoca
ção, n~m muito depressa, para não parecer covar
dia. "E o caso. No equilíbrio é que estará a boa
solução.

AConstituição deve conter tudo quanto for con
veniente. Estamos em fase semelhante àquela
posterior à 10 Grande Guerra, quando se falou
na racionalização do poder, isto é, na conveniên
cia de conter na lei o máximo dos fatos e relações
da vida social. Só que a Constituição não deve
entrar em pormenores que dificultem sua própria
sobrevivência.

O SR. PRES[DENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Francisco Cameiro.

O SR. CONSmU[NTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Governador, Sr. Relator,
Prof. Josaphat Marinho, confesso que aqui che
guei de mãos frias. Venho das camadas mais hu
mildes. Estou em Brasília há 28 anos e agora
achei por bem candidatar-me. De forma que não
tenho nenhuma cultura. Frente à estatura da cul
tura de V.S·, só vim falar porque há muito tempo
defendo a eleição para Governador do Distrito
Federal.

Acredito que minhas palavras vão ser meio tu
multuadas, mas, pelo conhecimento que V. S·
POSSUI, sei que acabará tirando daí uma concei
tuação, concluirá bem. O Distrito Federal, ~sta
mente no termo restrito, como V. S· colocou, no
sentido de Distrito Federal, criado para sede admí
nistrativa do Brasil, perdeu completamente sua
característica. Sei que V. S· sabe bem mais do
que aquilo que vou dizer, mas só quero afirmar
a idéia. Hoje somos um conglomerado de cidade,
com uma população em torno de 1 milhão e
700 mil habitantes; possuimos 40 mil empresas,
entre micros, pequenas e médias empresas indus
triais, que propiciam ao Distrito Federal ser a quar
ta cidade arrecadadora de Imposto de Renda do
Brasil e a sétima em ICMe em ISS.

Agora, com essa reunião dos Governadores do
Centro-Oeste, tudo indica que o Distrito Federal
terá de absorver mais 11 municípios da periferia
do Distrito Federal. Brasília é o entreposto. Em
Brasília passam, para São Paulo e Rio de Janeiro,
grandes quantidades de cereais e gado. E Brasília
se comporta como um possível centro industrial
não poluente. É quase impossível sairmos da vo
cação histórica de que onde se situa o poder
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e onde existe o ouro para aí existe uma cornda
muito grande. É o que está acontecendo aqui.

A ONUprognostica para Brasília, no ano 2000,
uma população de 4 milhões de habitantes. Mes
mo sem considerar essa estatística da ONU,deve
remos ter 3.200.000 habitantes, pelo crescimento
vegetativo,mesmo com a curva descensional que
já possuímos, de seis para 3,5 - crescimento
vegetativo. Parece-nos que a Capital administra
tivajá perdeu a sua característica.

Não pretendemos jamais que isto seja um Esta
do, mas em Brasilia tudo converge para duas
salas - a do Governador e a do ajudante do
Governador. E as mazelas têm atingido volumes
incríveis, a ponto de hoje sabermos que dentro
de mais dois anos Brasília não terá água para
sua população, por causa do desprovimento dos
governos tais ou quais. Não sou homem de criti
car, sou homem de soluções, porque assim pautei
toda minha vida. Nós, habitantes de Brasília, não
temos como conseguir soluções práticas, efetivas
para educação, saúde, habitação assistência às
populações carentes, enfim, para essas coisas que
são próprias de quem mora aqui. Defendo a elei
ção para Governador,para Vice-Governador, para
uma Assembléia Legislativa, com autonomia polí
tica, administrativa,legislativae financeira.O tema
de V.S' se situava muito na parte financeira, na
dependência do Governoeleitosobre o Presidente
da República de outro partido, coisa que terá de
ocorrer certamente. Por isso, imagino autonomia
financeira em que já conste da Constituição um
percentual ou um valor para as despesas do Go
verno Federal, no que tange ao Governo Federal.
Três milhões e 200 milhabitantes não precisariam
do Eixo Monumental, com toda a pompa que
existe;não precisariam das Embaixadas, dos mo
numentos que aí estão, que se tomam neces
sários e imprescindíveis,porque na capitaldo País.
Mas não é possível toda essa população viverde
satrelada de escolher por si só seus próprios go
vernantes - seremos 3 milhões, 3 milhões e du
zentos.

É do seu conhecimento que acompanhei toda
a vida de V. S' em Brasília, pois aqui cheguei
antes da inauguração. Pergunto quais os inconve
nientes, já que estamos formando uma nova
Constituição, coisas que hoje são tecnicamente
recomendáveis amanhã podem não ser, podem
surgir novas condições, e nós, Constituintes,esta
mos aqui para ver isso. Deixode lado essa parte.
Queria saber como realmente pode conviverum
Governo "biônico" com uma população de 4 mi
lhões de habitantes, com duas das cidades saté
lites já marchando )1ara a casa de 1 milhão de
habitantes cada uma? Dentro de mais 6 anos
poderá convivercom governo simplesmente indi
cado? Podemos continuar cassados do direito
inalienável de escolher nossas próprios governan
tes? São as perguntas que faço a V. S'. Descul
pe-me as expressões, que não são muito dentro
do estilo, já que estou aqui arremedando as coi
sas. Muitoobrigado.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Deputado
Francisco Carneiro,a intervenção de V. J;:X" indica
a vantagem de ter o DistritoFederal sua represen
tação. V. EX" acabã de dar demonstração de per
feitoconhecimento dos problemas do DistritoFe
deral e de como eles podem ser encaminhados
no plano legislativo. Disse, no princípio, que a
Assembléia é sobena para estabelecer eleição di-

reta. Apenas ela estará criando uma inovação que
acredito inexistente em qualquer outro regime fe
derativo.Creioque não estou cometendo exagero,
mas não será apenas a escolha direta que resol
verá o volume de problemas a que V.S' se referiu.
A prova está na atual situação de quase todos
os Estados brasileiros Isso não significa que o
Constituinte não possa pensar numa forma de
assegurar a participação da sociedade local na
escolha do seu dirigente. Se a Constituinte não
preferir manter o regime atual, nem estabelecer
a eleição direta, há fórmulas intermediárias, que
poderão ser estabecidas, não apenas para a esco
lha do governante do Distrito Federal. Acredito,
por exemplo, que, para a escolha dos Ministros
do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da
República etc., o processo deveria ser o de possi
bilitara intervenção de outros órgãos, de maneira
a que a preferência não fosse unipessoal. O Cons
tituinte poderia estabelecer que o Governador do
DistritoFederal só seria nomeado se obedecidas
adas condições, que houvesse a paricipação da
comunidade por determinados órgãos legitima
mente constituídos, estes e outros podendo fazer
indicações, de sorte que a escolha se procedesse
numa lista múltipla, e não apenas na aprovação
do poder pessoal do Presidente da República.Es
sas são fórmulas que vão limitando o poder pes
soal do Presidente da República como convém
limitar,e que vão representando também os cha
mados mecanismos parlamentaristas introduzi
dos no regime presidencial. Compreendo sua
preocupação e o Constituinte será soberano para
atentar se tais razões bastam para instituir um
procedimento inteiramente inovador,ou se pode
rá marchar para uma fórmula intermediária, da
natureza da que estou suscitando.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Prof. Josaphat Marinho, V. S' falou, mais
de uma vez, da situação em que se encontram
os Estados. Eles estão falidos. Estados como o
Rio Grande do Sul e o Paraná estão falidos por
desgovernos. Não quero incriminar, A, B, ou C.
Temos 470 empresas estatais, das quais 320 re
cebem proventos do Governo federal, dinheiro
recolhido do imposto, que devevoltarà sociedade
através de benefícios sociais como é no Japão,
através de educação, saúde, moradia, de atenção
às populações carentes. Se examinarmos o orça
mento da Nação, vamos encontrar vultosas ver
bas destinadas à manutenção de empresas esta
tais que nada têm a ver com a ação social do
País. Aqui no Distrito Federal, o Estado possui,
entre as suas estatais, cinco que são subvencio
nadas polpudamente com recursos advindos da
Federação e do povo de Brasília. O que há é
o desgoverno total.Precisamos realmente corrigir
isso. Eis por que temos hoje 19 Estados falidos
na Federação. Era o que queria acrescentar. Preci
samos é de Governo, e V. S' sabe disso muito
bem. Hojesou empresário, mas comecei na enxa
da, plantando com meu pai. Nunca tive auxílio
senão de Deus. Constituí um grupo tirando leite
e água da pedra, mas Governos como o do Rio
Grande do Sul, do Paraná, e outros - o que
é isso, minha gente? - são desgovernos.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Para corrigir
as irregularidades que V. EX" com tanta ênfase
acabou de pôr em relevo, tenho impressão, e as
sim venho advogando em vários estudos, que
um dos benefíciosque o Constituintepode prestar

à Nação é estabelecer o regime de Governo que
possa ser extensivos aos Estados e municípios.
(Palmas). Mas não apenas normas genéricas, e
sim determinadas cláusulas constitucionais, que
obriguem os Poderes federal, estadual e muni
cipal a instituírem planos de ação e seguir o que
neles está estabelecido, isto é, planos com caráter
imperativo, de maneira que a população possa
acompanhar a execução das providências, de
acordo com o que neles foi largamente noticiado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Chagas Duarte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Governador Jorge Nova da Costa,
SI'"' e Srs, Constituintes -, Prof. Josaphat Mari
nho, não tive a honra de ouvir toda a conferência
de V. S', mas somente parte dela. Parece-me que
S. EX"desaconselha a transformação dos territó
riosem Estados em razão,primeiro,da crise fman
ceira que o País atravessa; segundo, porque en
tende que os territórios ainda não atingiram um
grau de desenvolvimento que possa justificarsua
promoção a Estado.

Não sei, Prof. Josaphat Marinho, se V. S' tem
outros dados com relação ao desenvolVimento
dos territórios, mas posso dizer-lhe que o Terri
tório de Roraima, depois de quarenta e quatro
anos, atingiu, na parte física, toda estrutura que
têm os Estados. Os investimentos, depois desses
quarenta e quatro anos, já são mais ou menos
admissíveispara a transformação do territórioem
Estado.

Os territórios hoje, vivem de duas fontes de
recursos. Uma da União, para pagar unicamente
o pessoal - o maior montante, vamos dizer as
sim; e a outra do Fundo de Participação dos Esta
dos, do DistritoFederal e dos Territórios,que qua
se sempre é para investimentos, e que é também
para os Estados, e obedecem ao rateio feito pelo
Tribunal de Contas da União, na forma consti
tucional.

Então, Prof, Josaphat Marinho, em relação à
situação financeira dessas duas fontes de recur
sos, transformando-se o Territórioem Estado se
ria possível que depois de dez ou quinze anos,
a exemplo de Rondônia,viesse a perder uma fonte
de recursos da União para os novos funcionários
que fossem admitidos, a partir daí não para os
que estão em exercício agora e aposentados.
Quanto ao Fundo de Participação dos Estados,
eles continuariam a recebê-lo, juntamente com
outras fontes de recursos, que são para o restante
dos Estados.

Sobre essa questão financeira, eu queria trazer
a V. S' um dado importante, para que possa avaliar
e aquilatar o que significair ao encontro das aspi
rações de um povo que acha que já está amadu
recido, que não é apenas o povo, a bem da verda
de, é bom que se diga: são a classe política e
as associações. Como bem disse o Deputado Ru
ben Figueiró, a vontade daquele povo é passar
a Estado. E por quê? Aí vem outra história. Veja
bem o seguinte: administrar as coisas públicas,
ser o gerente dos bens públicos, que é uma fun
ção do Governador do Território, é uma coisa,
mas ser Governador de um povo é outra coisa.
É preciso que esse homem nasça no seio dessa
comunidade e a conheça bem, para merecer a
confiança do seu povo e governá-lo. Parece-me
que já na Grécia antiga - perdoem-me se estou
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enganado - a escolha de um governante ere
feita através de uma moeda que se jogava, para
fugir à escolha individual da vontade de um ho
mem. O Estado vai proporcionar isto ao povo!
Que, através de uma eleição, o povo escolha o
mais competente, o mais capaz, o mais probo.
Eum principioque deve ser obedecido. Há outra
coisa que me leva a pensar assim, é uma incoe
rência a Assembléia Nacional Constituinte negar
a passagem dos Territórios para Estado pelo fato
de o País estar vivendo uma crise econômico
financeira.Todos nós, brasileiros,dizemos, de alto
e bom som, que a situação deste Pais só poderá
ser resolvidaquando escolhermos diretamente o
Presidente da República.Estaríamos sendo incoe
rentes, usando dois pesos e duas medidas, se
resolvêssemos que, pelo fato de estarmos em cri
se, os Terrítôríos não possam passar a Estado.
Seria 00caso, desculpe-me a ênfase Prof.Josaphat
Marinho,de advogarmos que os Estados passas
sem a Territórios,que a Uniãoadministrasse tudo.
Como disse o debatedor que me antecedeu, os
Estados estão falidos.Mas,veja,o Estado vai pro
porcionar àqueles 200 mil brasileiros de Rorauna
e 400 mil do Amapá a capacidade de andar com
as suas próprias pernas, possibilidade de exerce
rem sua criatividade, serem os artífices da sua
caminhada, os construtores da sua liberdade.
Compreendo todo esse sofrimento e essa dor,
sendo V. S· um homem amadurecido, com a sua
experiência,com a sua cultura e com a sua vivên
cia.Enormal a sua preocupação. Comungo com
ela. Por outro lado, temos que pensar naqueles
que vivem nos Territórios, cpmo nós onde o Go
vernador é todo-poderoso. E o homem que pode
o menos e pode o mais. E quando ele sai do
Território, muitas vezes ele esquece as angústias,
as aspirações e reclamos do povo que está gover
nando e vai ao encontro dos desejos do Poder
Central, que não está de acordo com muita coisa
que o povo gostaria de ter.

Pref. Josaphat Marinho, mesmo nesse estado
de crise, mesmo nessa situação, o Territóriorece
bendo isto que V. S· diz,como Estado parece-me
que ele teria a grande possiI::>lidade de ajudar o
Governo a amenizar esses gastos todos, porque
ele só recebe Icomo uma verdadeira colônia.

Gostaria de ouvir a opinião de V. S· a esse res
peito.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre Depu
tado Chagas Duarte, lamento que V. Ex' não esti
vesse presente' no inicio da palestra para verificar
que não entrei nos pormenores do exame de difi
culdades que atualmente atingem os territórios,
para lhes negar, por esse motivo, fundamental
mente, o direito à eleição de governadores. Pon
derei que na estrutura do regime federativo os
territórios sempre foram considerados uma enti
dade dependente da União. Não tendo autono
mia, não podem eleger o governador. Mas tenho
assinalado, durante este debate, em vários mo
mentos, que a Assembléia Constituinte é sobe
rana para dizer se deve, primeiro, autorizar a elei
ção ele governadores para os territórios. Fere a
técnica de organização do sistema federativo, mas
a Assembléia é soberana para fazê-lo. Segundo,
se a Assembll~ia Constituinte deve, numa dispo
sição transitória, operar a transformação dos
atuais territórios em Estados. Ponderei que seria
mais conveniente que a Constituinte estabeleces
se dE:terminadas condições, mediante as quais

se apressasse a transformação em Estados, por
que isso permitiriaao legislador ordinário,no mo
mento próprio, examinar detidamente a matéria,
o que será difícil fazer no curso da elaboração
da Constituição. Seguramente, não serão exami
nados em profundidade os fatos, as círcunstân
cias, os motivos que envolvem a vida de cada
território. Os problemas maiores da organização
geral dos poderes, das garantias de direitos, da
ordem social e econômica absorverão o debate,
reduzindo a apreciação da matéria. Sob esse ân
gulo é que examinei. Não entrei no pormenor
da situação de cada território, que não conheço.
Deste ângulo, apenas ponderei que, se os atuais
Estados estão em dificuldades, não me parecia
de prever-se que novos Estados, resultantes de
território, nascessem em melhor situação. Até
porque, no momento em que se declarar a con
versão dos territórios em Estados, eles passam
a ser autônomos. Conseqüentemente, devem
manter-se com os recursos que a Constituição
estabelecer, em plano de igualdade, para todos
os Estados. Se o Constituinte quiser estabelecer
determinadas prioridades de recursos para esses
Estados recém-criados, porventura, todos os ou
tros quererão iguais privilégios, pelas dificuldades
por que estão passando. Enfim, o que quero assi
nalar é que não podemos pensar que o Consti
tuinte deliberará sobre a transformação dos terri
tórios em Estados, sem atentar para essas dificul
dades gerais que estão alcançando todos os Esta
dos.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSmUlNTE OrrOMAR PINTO
Sr. Presidente, Sr. Prof.Josaphat Marinho,Sr. Go
vernador do Amapá, Exrn-Sr. Relator,Srs. Consti
tuintes. De tudo o que pude depreender ao longo
desta brilhanteexposição, Prof.Josaphat Marinho,
percebi que não existedivergênciaentre as aspira
ções atuais das comunidades dos territórios e da
sua classe política e a pregação técnica e jurídica
que V. S· acabou de fazer. V. S· enfatizou que
a realidade sócio-econômica é que vai apontar
a direção para o Constituinteou para o legislador
ordinário na legislação complementar. Realmen
te, Prof.Josaphat Marinho, isso é absolutamente
veraz. O que se deve dizer aqui e repisar é que
as atuais condições dos territórios, do ponto de
vista sócio-econômico, são amplamente justifi
cados de sua transformação em Estado. A pro
posta feita por V. S· é no sentido da inserção
nas disposições transitórias da nova Carta de uma
citação expressa, explícitade que os atuais territó
rios deverão ser transformados em Estados: Lei
complementar num prazo determinado, para po
der, digamos assim, balizarno tempo essas provi
dências reclamadas pelos habitantes dos territó
rios.

Acreditoque a solução territóriopoderá ser váli
da até para novas áreas ainda primitivas. Por
exemplo, um territóriono AltoSolimões, um terri
tório no Juruá, um território no Alto Rio Negro,
onde vivem mais populações indigenas, onde a
rarefação demográfica é um fato, as prefeituras
não têm recursos. Talvezaté esse figurino possa
servir,desde que modificado.Aestrutura, o colete
dos territ6rios é extremamente ditatorial.Eles fo
ram engendrados na época da ditadura, e so
mente nos regimes autoritários é que cresceram,

haja vista que, de suas criações, em 1943, até
o Governo Vargas,tiveram impulso. Entrou o Pais
para a área democrática, ficaram estagnados. Co
meçou o regime autoritário de 1964 para cá, tive
ram uma expansão fulminante,cataclismica.Ago
ra, se não forem elevados à condição de Estados,
vão voltar à estagnação, porque a sua represen
tação política não terá voz, nem vez, pela sua
insignificância, pela sua inexpressividade numé
rica em relação às bancadas de outros Estados.
Demodo que não vou fazerpergunta, vou apenas
corroborar o que V. S· disse. Os territórios hoje
precisam urgentemente de recursos.

Háo problema da justiça plural;lá quem é pobre
fica preso, se não tem duzentos mil cruzados para
apelar para a Justiça aqui em Brasília. Háo proble
ma da burocracia do Ministério do Interior. O Min
ter não tem condições sequer de administrar o
pessoal das suas Secretarias, dos seus órgãos
endógenos, quanto mais de administrar os pro
blemas múltiplose variados do território.O gover
nador do território, por não ser eleito pelo povo
e não ter um mandato definido,tem a sua cabeça
sempre a prêmio. Veja a crise política no Brasil
hoje. Seu cerne está justamente na indefinição
do tempo que o Presidente deverá permanecer.
Eum dos fatos que mais contribuem para o alari
do que se forma em torno da continuidade ou
descontinuidade do atual período presidencial.

Eram estas as considerações que eu queria
fazer. Estou maravilhado com o que V.S· expôs
e quero enfatizar que colirna perfeitamente com
as aspirações da representação dos territórios.
Vou aproveitar a deixa do Constituinte Ruben Fi
gueiró.Como constitucionalista,V.S· foisolicitado
por ele. Agora eu me dirijo ao professor, eleito
ralista dos mais insignes deste País - quem não
sabe, fique sabendo. Em breves palavras, para
não cansar o nosso Governador, que também
deve estar aprendendo muito, diga um pouco so
bre o voto distritale o voto misto. Qual é o entendi
mento de V.S· com relação ao que será melhor
para o nosso Pais e a algumas medidas que pos
sam ser arroladas para coibir os abusos do poder
econômico e o desvio de autoridade nas eleições
brasileiras, que a cada época eleitoral se tornam
mais sofisticados, mais esmagadores e alarman
tes, deformando a representação política e des
viando a manifestação da vontade do povo brasi
leiro na escolha de seus representantes.

O SR. JOSAPHT MARINHO - Rapidamente,
eu diria ao nobre Deputado Ottomar Pinto que
efetivamente não há divergência substancial de
aspirações entre tudo quanto foi aqui reclamado
e tudo quanto sustentei. Apenas coloquei alguns
problemas, como me cumpria fazer, do ponto
de vista técnico. Do ponto de vista do Direito
Constitucional geral a ser traduzido em normas
do Direito Positivo, fiz as ponderações que me
pareceram cabíveis, em função da estrutura de
uma república federativa. O Constituinte é que
terá, soberanamente, o poder de dar a decisão
política.Por isso, eu também diriaao nobre Verea
dor Alceu Ramos Filho que, infelizmente, ainda
não pude residir em nenhum território.De modo
que não conheço as suas particularidades. Mas
sou favorável a que se corrijamtodas as distorções
existentes. O problema é encontrar o caminho
próprio para fazê-lo. Nesta linha é que, em poucas
palavras, já que o nosso Governador nos espera
há algum tempo, eu diria ao nobre parlamentar
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que sou contra o voto distrital. Sei que há uma
parcela grande de representação favorável.Ameu
ver, o voto distrital vai agravar o abuso do poder
econômico. Hoje há abuso do poder econômico.
Sempre houve, e não há país em que não haja.
Também não devemos querer fazer disso privilé
gio do Brasil. Esse abuso existe em todos os paí
ses onde ocorrem eleições populares, e nós te
mos visto até escândalos bem mais graves em
países econômico-cultural e politicamente mais
desenvolvidos do que entre nós. A meu ver, o
voto distritalvai concentrar o abuso do poder eco
mômico. Hoje,quem usa o poder econômico tem
de diversificá-loem várias partes de cada Estado,
o que nem sempre produz o efeito devido. Mas,
transformado o País ou cada Estado em distritos,
quem dispuser de poder econômico vai concen
trar os recursos numa área determinada e, por
isso mesmo, a meu ver, terá mais facilidade de
obter os resultados que queremos condenar.
Além disso, o voto distrital não é o mais compa
tível com o regime democrático. Na medida em
que estabelecermos o voto distrital, mesmo que
seja misto, vamos ofender os direitos das mino
rias. E, a meu ver, é preciso ter muita atenção
para isso. Nenhum procedimento jurídico com
finalidade eleitoral deve ser estabelecido sem
atentar-se para o fato de que é preciso garantir
a representação das minorias políticas. Elas é que,
na verdade, garantem a sobrevivência do regime
democrático. Onde quer que se instaure o regime
de maioria maciça de determinados partidos, a
tendência é esses partidos abusarem do número,
contra a qualídade das decisões. Esta é uma ob
servação generalizada no mundo também, e é
preciso tennos cuidado, sobretudo porque temos
tido vários períodos de ditadura e, quando esta
mos saindo de uma delas, devemos ter toda a
cautela, para não incidirmos em outros equívocos
que venham abalar essa democracia de hoje, que,
corno a de 1946, ainda é aquela plantinha tenra
a que um dia se referiu o Deputado Otávio Manga
beira.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não ha
vendo mais constituintes inscritos para o debate,
passo a palavra ao Governador do Amapá, Dr.
Jorge Nova da Costa.

O SR. JORGE NOVA DA COSTA - Exrn" Sr.
Presidente da Mesa, Exmo Sr. Relator, eminente
Prof.Josaphat Marinho, SI" Constituinte de Rorai
ma, Srs. Constituintes do Território do Amapá,
de Roraima, do Distrito Federal, demais Estados
aqui presentes, ex-Governador de Roraima, nosso
Governador de Roraima, Dr. Getúlio, meus com
panheiros do Ministério do Interior, Sr. Prefeito
da Capital do Território, Vereadores aqui presen
tes, da Capital do Território,Srs. Técnicos, minhas
SI"" e meus Srs., sinto-me sobremodo honrado,
e - por que não dizer - até privilegiado nesta
tarde, porque a nossa exposição, na verdade, já
perde muito do seu conteúdo diante das brilhan
tes colocações do eminente Prof. Josaphat Mari
nho. Não obstante, permito-me aqui tecer algu
mas considerações, para entrarmos logo, objeti
vamente, no problema. O tempo já está bastante
adiantado, e quase todos aqui conhecem o Terri
tório. Vou, então, abordar alguns aspectos de sua
ocupação e sua ambiência histórica, também em
relação aos outros territórios.

O território surgiu em 1943. Veio com a finali
dade de promovera ocupação dos espaços vazios
de uma região que não estava integrada, nem
à economia do Estado, nem à economia do País.
Diversas legislações tentaram discipliná-lo.Talvez
o primeiro equívoco tenha sido dar uma roupa
gem de organização de Estado, quando se deve
ria, na época, estabelecer um programa, um pro
jeto de desenvolvimento em que se definissem
as infra-estruturas básicas e dos setores neces
sários, setores produtivos, os requisitos de recur
sos humanos, para se proceder à ocupação do
Estado. Mas cada história tem sua época. Quero
crer que, numa visão global de economia clás
sica, de definição do crescímento absoluto da re
gião, e pensando em infra-estruturas setoriais dis
sociadas de um planejamento regional, de um
espaço em que se considerasse a sua potencia
lidade, os recursos humanos e o que se devesse
traçar como política e diretriz, não só conside
rando a sua tradição, mas a sua etnia, a sua fase
pioneira, a sua realidade econômica, tradicional,
poderíamos estabelecer o plano que deveria pro
mover o desenvolvimento social e econômico e,
além do mais, ajustar os instrumentos para que
projetos pudessem ser executados e fortalecida
a autonomia do território.

O território é um potencial econômico. Tem
um litoral muito grande, rico, tem camarão de
alta qualidade, de exportação, tem pescas, tem
terras boas para agricultura e pecuária, tem uma
das maiores reservas florestais, de espécies no
bres. E, para contrastar com a baixa fertilidade
que domina 80% dos solos firmes do Amapá,
o território é dotado de uma das maiores reservas
mineralógicas da Amazônia. Tem manganês e
exporta quase um milhão de toneladas por ano;
tem caulim que viabiliza o Projeto Jari financeira
mente; tem ouro, que fundamentou a sua econo
mia antes de ser Território. E também foi respon
sável por ambições de outros países em ocupa
rem aquela área, que foi uma região de contes
tado e, a partir do laudo suíço, se integrou ao
nosso espaço físico, O Amapá tem outros inúme
ros minérios, como a coronita, que vai possibilitar
um projeto de ferro-Iiga;tem tantalita, tem bauxita
refratária, tem ferro, enfim, uma série de minérios.
O território tem madeira, tem uma região de lagos
com um potencial extraordinário, tem ínfra-es
truturajá se pode dizer razoável-Nesses quarenta
e quatro anos, o Território fez muito. Os que por
ali passaram realizaram uma infra-estrutura bem
expressiva. Basta dizer que foi a primeira unidade
da Federação na Amazônia a ter uma hidrelétrica,
que oferece 40 megawatts de energia. Naquele
tempo, o projeto era considerado um elefante
branco. O território tem uma infra-estrutura de
rodovias já bem razoável; tem um eixo de Brs,
tem a Br-156, que liga o vale do Jari ao Oiapoque.
O Oiapoque é marco de referência do atual plane
jamento do Governo. Tem a BR·210, que penetra
para o Oeste e que já permitiu determinado nível
de colonização; tem estradas de ferro que fazem
a ligação. E não foge à tradição do resto do País:
as ferrovias surgidas no Brasil não foram para
promover o seu desenvolvimento, fora para expor
tar assuas riquezas, todo mundo sabe disso, mes
mo porque as bitolas são até desiguais. Em cada
época eram financiados por determinado .país,
Por isso é que não temos bitolas uniformes. O
Amapá também tem sua ferrovia, de cento e no
venta e oito quilômetros; tem um porto com capa-

cidade para receber navios de quarenta mil tonela
das. Recebe, além dos navios de minérios, cerca
de cem outros, e tem uma posição privilegiada
para conquistar os mercados internacionais. Con
tribui para o balanço de pagamentos na ordem
de quase oitenta milhões de dólares. Podemos
dizer, assim, que já não é tão pesado à União.

Pois bem, esse Território, com todas essas po
tencialidades, com toda essa infra-estrutura, é
uma economia primária exportadora; quer dizer,
é uma economia deprimida, que precisa ser alte
rada, precisa ser transformada. Se analisarmos
o setor primário, veremos que sua participação
tnbutária é de cerca de 2%. A economia mais

expressiva está no setor secundário, porque a ex
ploração de minério é considerada indústria 
o que é discutível, pois é uma simples, transfor
mação. O minério, no Território, aflora. E extraído
e exportado. O minério, mais o caulim e outros
minerais, contribuem com uma parcela mínima
para a economia do território. Isso deve estar na
ordem de 53% de uma arrecadação global que,
a nívelde 1984 e 1985, não chegava a 29 milhões
de cruzados. Essa é a economia do território.

Os territórios receberam dois fluxos de investi
mento. O Território do Amapá recebeu os investi
mentos do Governo; são investimentos que vie
ram de fora para o território. A economia que
se processou de setores produtivos foi voltada
para fora. Não só ele é abastecido pelas grandes
praças industriais de fora do Território como tam
bém exporta muito capital, porque os investimen
tos nele realizados - como não poderia deixar
de ser - em infra-estruturas em prédios, em urba
nização geraram um custo médio de emprego
muito alto. O custo médio de emprego gerado
nos territórios, quando se realizaram determina
dos investimentos urbanos, foi muito alto. Por ou
tro lado, os setores produtivos não tiveram um
desenvolvimento que pudesse gerar beneficios à
população economicamente ativa - e é preciso
que se atente para isso, a população econômica
ativa do território tem um grau de dependência
com a população em geral que me preocupa
muito: são vinte e dois trabalhadores para cada
cem habitantes. No entanto, o aspecto demográ
fico decorrente de taxas altíssímas, em função
da migração, em função dos primeiros investi
mentos para exploração do manganês, gerou
uma corrida muito grande no território, gerou
uma pirâmide de base larga: 50% da população
do território tem de zero a 18 anos. Isso nos deixa
por demais preocupado, pois temos de sustentar
um território autônomo, com uma economia de
bilitada e voltada para fora, como é atualmente.
As indústrias ali colocadas ainda são insuficientes.
São oriundas de transformação de madeira como
as de móveis. Enfim, de procedimentos de trans
formação das matérias-primas que o território
tem.

Quanto à pesca, a exportação do pescado nada
mais é do que um acondicionamento do pescado
exportado, com o congelamento que se faz nas
fábricas.

Bem, esta é a realidade econômica do território.
Sendo uma entidade administrativa vinculada ao
Ministério do Interior, atualmente o Governo se
gue uma diretrizde desenvolvimento regional. Te
mos diretrizes de trabalho. Seguimos diretrizes
emanadas não só da Presidência da República
como também do Ministério. Tivemos a honra
de receber o Presidente José Sarney no Território.
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Foi Co primeiro Presidente da República a visitar
o extremo norte do Território, o Oiapoque, marco
de referência do atual Governo, cujo eixo de de
senvolvimento tem que ser acelerado para per
mitir ocupações econômicas de setores produ
tivos.

O Território, como disse, já tem determinada
infra-estrutura, mas muitos projetos ainda preci
sam ser implantados. Precisamos de mini-usinas.
Duas, pelo menos, já encontrei projetadas. Deve
mos moldar bastante a estrutura viária, que vai
interligar os ~rrandes eixos das BRs 156 e 210,
as malhas rodoviárias do território, as malhas vici
naís,para poder viabilizaras áreas potenciais que
o terrítórío tem no interior, não só favoráveis à
agricultura como à pesca.

Precisamos, a curto prazo, consolidar a Univer
sidade do Território, dentro das peculiaridades
da sua população - e o Deputado Geovani Bor
ges muito se bate por esse projeto como os de
mais Deputados do Território. Temos de implan
tar escolas técnico-industriais, que o território já
teve. Depois, com a transformação do ensino,
elas praticamente desapareceram. Temos que
instalar escolas agrotécnicas e fazer a infra-es
trutura de saneamento, que é o que mais me
preocupa. A Capital do Território tem três siste
mas de esgoto, que não cobrem ainda 30%, para
uma população que já chega a 170 mil. O abaste
cimento de állluajá está comprometido. O nosso
abastecímento de água, captada do Amazonas,
só atende a 80 mil pessoas, e já vamos para 170
mil habitantes, Se não fossem os sistemas isola
dos de poços, artesianos, estaríamos diante de
um colapso de abastecimento de água.

Temos o problema da macrodrenagem na Ca
pital.São obras caríssimas, de investimento eleva
do, para poder senear o Território. Precisamos
modernizar o porto, visando a desenvolver o pro
jeto de turismo. Estamos recebendo os navios
que vêm da Europa, para poder captar mais recur
sos de fora, dentro das situações e condições
favoravels que aquele território oferece à indústria
de turismo. Trata-se de uma indústria que não
polui, não agride o meio ambiente, trazendo uma
grandle contribuição para o desenvolvimento da
economia do território.

Como pretendemos corrigir as distorções? As
distorções existentes no Território derivam justa
mente dos ínvestímentos, E o Território do Amapá
facílilnu isso, porque sua Capital está logo na che
gadá. Era naltural que absorvesse um volume
grandle de infra-estrutura. Isto gerou o quê? Um
crescimento urbano desequilibrado, áreas perifé
ricas de baixa renda e uma distribuição espacial
de população que não corresponde, como ao
tempo em que o Governo Federal injetou recur
sos, uma ocupação equilibrada e ordenada.

O Território precisa planejar um zoneamento
que envolva todos os aspectos básicos da agri
cultura atualizados. O Território tem 80% de uma
cobertura florestal que ainda precisa de estudos
que disciplinem a sua ocupação. Tenta-se interio
rizar () seu desenvolvimento e descentralizar os
investimentos, que foram realizados a nível da
Capítal, provoc:ando uma população urbana mui
to grande.

Não me vou alongar mais, mas quero dizer
que, em termos de saúde, o Território tem uma
rede razoável de hospitais, de centros médicos,
de postos médicos, de unidades mistas. Esse é

até um indicador muito interessante: em relação
à leito - segundo os indicadores da Organização
de Saúde até extrapola a faixa normal- o Terri
tório tem 55 leitos para mil habitantes. Mas quan
do se vê o espaço restante do Terntório, com
os seus seiscentos e pouco quilômetros que de
mandam até o Oiapoque, já não temos uma rede
equilíbrada. Precisamos descentralizar e ampliar
a rede de saúde.

O mesmo também ocorre com a educação,
que é muito centralizada. Ela precisa ser descen
tralizada, exigindo novos investimentos, a fim de
assegurar a fixação da população no interior.

Esses são aspectos do atual programa de Go
verno: interiorizaros serviços de saúde, os serviços
de educação, levar assistência técnica, abrir espa
ços econômicos de colônia. Mas não pelo pro
cesso tradicional da colonização brasileira - a his
tória de se doar terreno e lote apenas criou espe
culação imobiliária. A configuração logo desapa
rece; os lotes são vendidos para o primeiro espe
culador que surge e a ocupação espacial já não
obedece a uma diretriz que venha de fato a pro
mover o desenvolvimento do setor agropecuário,
ou - por que não dizer? - do setor primário.

São aspectos que não podemos deixar de levar
em consideração. Há uma preocupação nossa
também com os instrumentos de crédito no Terri
tório, que precisam ser ajustados, em que pese
o Finan alocar recursos excepcionais. O Gover
nador deveria definir o tipo de investimento nem
sempre pelo zoneamento, no momento em que
se deseja uma expansão de projetos pecuários,
em detrimento de outros projetos; definir uma
linha de crédito para a expansão da média e pe
quena empresa que respondem com um percen
tual muito grande de emprego no território, com
a relação a investimento e emprego bem razoá
veis. Enfim, seria necessária a modificação dos
'instrumentos existentes.

Como tivemos oportunidade de discutir, nesse
encontro de Governadores, ficou evidenciado que
a região tem instrumento de pressão: a Amazônia
conta com 118 Deputados, e 18 Senadores. Uma
vez definido o seu planejamento integrado, o gru
po de Governadores da Região Amazônica pode
ria trazer uma contribuição no sentido de corrigir
as diversas distorções.

Buscamos também conseguir a emancipação'
no que se refere ao sistema tríbutárío, para ~e
nos sejam atribuídas as mesmas prerrogatiVas
atribuídas ao Distrito Federal, a fim" de que tenha
mos o direito de instituir os nossos impostos, par
ticipar do Conselho da Fazenda, e ~bém an~i
sal', na primeira instância, a questão ãnancelra,
tributária e fiscal. São estes aspectos que preocu
pam a atual administração.

Vamos agora ao ponto central do debate: o
Amapá como Estado. Considero uma opção polí
ticarválida. Quando examino a participação rela
tiva da economia do nosso Território e analiso
a sua economia totalmente voltada para fora, vejo
o modelo exportador de matéria-prima, que ex
porta milhões de unidades físicas a b~~ ,:midade
monetária e as importa para o Território, para
completar a sua infra-estrutura, a preço altíssimo,
numa desvantajosa troca de mercadorias. É pre
ciso que essatransformação se processe - com?
bem colocou aqui o eminente Prof.JosaphatMan
nho - com os requisitos que venham a assegurar
a continuidade da infra-estrutura fisica de que o

Território precisa da União, para que não venha
depois a reclamar - como fazem determinados
companheiros de governo da Amazônia - recur
sos para a implementação de novas infra-estru
turas físicas e básicas necessárias.

Não temos infra-estrutura rodoviária ainda
completa, nem oferta de energia que permita a
entrada de novos projetos, porque os que já estão
delineados, praticamente, visam à instalação de
uma terceira unidade na hidrelétrica de Paredão
ou Hidrelétrica Coraci Nunes.

Por outro lado, também, o Governo delineia
uma série de perfis de projetos, que estamos estu
dando através da Secretaria de Planejamento. São
vários os projetos que o mercado oferece, mas
alguns não são implantados por deficiência de
energia, outros por falta de definição de uma linha
de crédito.

Hoje o nosso Governador Getúlio Cruz fez urna
observação muito válida. No Brasil ofereceram
subsídios para todas as regiões do Pais. No entan
to, foram eliminados numa região que ainda ne
cessitava daquela ajuda, daquele processo indu
tor, para vencer as suas dificuldades e, dentro
do diferencial espacial e de mercado, chamar o
empresário para a região. Isso é muito importante,
porque aí é que temos privilégios; temos que ter
determinados incentivos diferenciados, não em
termos globais. Os territórios também precisam
ser contemplados, para não ficar na dependência
do investidor. O território tem que entrar com
uma força bem decisiva para que, quando a Supe
rintendência da SUDAM analisar esses projetos,
o Governador tenha a autoridade necessária. Não
podemos deixar que os representantes dos Minis
térios se sobreponham à autoridade do Gover
nador, uma vez que ele já tem o seu plano de
infra-estrutura equacionado e aprovado - não
simplesmente planos setoriais isolados, que não
levam a nada, mas plenos setoriais ajustados a
um programa de desenvolvimento regional equili
brado. E ai, então, teríamos mais tranqüilidade
para a curto prazo, transformar essa economia
voltada para fora - toda ela é uma economia
voltada para fora - numa economia mais sólida.
É preciso que aqueles recursos normais, que não
vão deixar de ser remetidos aos Territórios, como
o FPE e outros impostos arrecadados da área
federal, possam, juntamente com o setor produ
tivo, consolidar a economia e dar-Jhe tranqúili
dade.

É importante que se promova uma pesquisa
de opinião se estamos querendo consolidar o p0

der civil,se estamos querendo consolidar as insti
tuições democráticas. Por que não ouvir o povo,
por que não fazer uma sondagem sobre o que
ele deseja? Posso dizer que já assisti, na televisão,
a diversos pronunciamentos no Amapá, e obser
vei uma certa insegurança da população a res
peito da imagem de Estado. Essa insegurança
teria que ser melhor pesquisada, pois talvez eles
estejam preocupados com o pagamento de seus
salários. A televisão hoje oferece uma integração
expressiva: acompanha-se tudo o que se passa
no País e no mundo. Essa seria uma medida
importante. Não devemos simplesmente concre
tizar o desejo de transformar o Território em esta
do sem que se faça uma avaliação muito meticu
losa, analisando as bases técnicas, a aspiração
política, as condições da economia e sua poten
cialidade. Defendo, portanto, um processo gra
duaI. Sou favorável ao estado - quem não é?
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Estamos lá para administrar o espaço e transfor
má-lo em território autônomo.

Não me vou deter nessa parte de autonomia,
porque fui um privilegiado - o eminente Profes
sor Josaphat Marinho já deu aqui todos os subsí
dios para que se possa estruturar uma Consti
tuição à altura das aspirações do povo brasileiro,
mormente do Amapá. Eu, com a minha equipe
de assessoria, discutimos bem esse problema.
Numa primeira instância, ainda neste Governo,
dotaríamos o Território do Amapá daquilo que
ele precisa: criação de tribunais; maior amplitude
do sistema tributário; maior ação nessa parte de
tributação. Na verdade, temos que formar equi
pes. Através de um convênio realizado - se não
me engano, em 1981 - o território já formou
equipes. Mas os servidores ainda estão depen
dendo de convênio, e precisam ser reconhecidos
como Técnicos em Tributação. Já podemos fazer
a tributação do ICM, do IPVA de modo que precisa
mos, então, obter mais um prazo. A nossa equipe
de finanças já esteve na Subcomissão e apre
sentou um documento bem detalhado.

Ertão, nessa primeira etapa alcançaríamos não
só uma certa autonomia, como também daría
mos autonomia aos Governadores, para que eles
pudessem prover os seus cargos. Não podemos
corrigir e atender às distorções de demanda de
saúde e de educação através dos tradicionais con
vêníos, que vão sacrificar por demais as outras
verl>as- as doFPE e outras - comprometendo,
com isto, o atendimento de outras infra-estruturas
básicas do território.

Então, ai, nesse espaço de tempo, estaríamos
retirando um pouco aquela dependência dos ór
gãos federais. A grande maioría dos órgãos fede
rais estão decidindo, em Belém, por nós. Contudo,
já temos condições de abrigar aqueles órgãos
federais que precisam estar no Território.

HáEstados reclamando até hoje a falta de uma
delegacia do 1NAMP5, reclamam também a pre
sença de unidades ligadas à mineração e energia.
Quer dizer, há Estados reclamando a presença
federal para melhor ajustar a sua programação.
Por que não podemos logo, ainda neste Governo,
corrigir essas distorções?

Dizo dito popular: quem sabe o que quer alcan
ça o seu objetivo, para quem não sabe o que
quer, qualquer caminho é bom. Nós sabemos
o que queremos, tanto em Roraima como no
Amapá. Acho que está na hora, diante dos subsí
dios que o eminente Prof.JosaphatMarinho ofere
ceu, e diante de tudo que ouvimos aqui, dos ilus
tres representantes de Roraima e do Distrito Fede
ral, de o Território passar a Estado.

Ertão, temos que fazer um planejamento, por
que Rondônia reclama de uma situação que nos
deixa apreensivos. Viemos de uma reunião onde
uma série de reclamações feitas pelo Governador
de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso, de
Goiás e do Pará se enquadram dentro das nossas
aspirações de ordem executiva, de ordem admi
nistrativa. Temos aspectos a considerar nesse
processo de emancipação: uma melhor estrutu
ração administrativa. Não temos uma Secretaria
de Interior e Justiça, uma Secretaria de Cultura,
uma Secretaria de Minas e Energia.

O Território do Amapá é ocupado, oitenta e
três mil quilômep-os quadrados, com projeto de
pesquisa e exploração, e o Governador não tem
condições de gerência nessa exploração, nesse
reordenamento. Temos, sim, uma integração ex-

cepcional com o Ministério das Minas e Energia,
porque criamos uma unidade do Departamento
Nacional de Produção Mineral e acompanhamos
de perto a sua ocupação. Ora, queremos uma
convivência bem favorável entre o garimpo e as
empresas, mas essa convivência favorável depen
de de um reordenamento da exploração minera
lógica, que é a maior expressão econômica do
território.

Então, nesse primeiro estágio faríamos suprir
toda a infra-estrutura administrativa e, ainda neste
Governo - é uma sugestão que se traz aqui a
debate - quando fosse realizada a eleição do
próximo Presidente, faríamos a eleição do Gover
nador do Território. E, se por acaso, nesse perío
do, novos Governadores tivessem que ser escolhi
dos, que o fossem mediante um critério que talvez
a lei ordinária pudesse estabelecer, para não ser
uma escolha pessoal, e houvesse uma maior aná
lise do processo.

São estas as considerações que tinha a fazer,
apressadamente porque preocupado já com o
adiantado da hora. Gostaria de dizer que estou
à disposição de V.Ex"" para alguma pergunta que
seja necessária, certo de que todos nós desejamos
que o Amapá, a curto prazo, seja transformado
em estado, mas com uma estrutura financeira
que lhe permita arcar com as suas responsabi
lidades. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o nobre Constituinte Ottomar Pinto.

o SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Governador do Amapá, Srs.
Constituintes, ouvimos V. Ex" com atenção, Go
vernador Nova da Costa - a quem muito admira
mos. Realmente nos supreendemos quando V.
Ex reclama que os órgãos federais em Belém
decidem sobre os assuntos de interesse do Ama
pá sem a presença do Governador, o que de
monstra falta de atenção e consideração. V. Ex"
reclama mais força e poder para o Governador
do Território do Amapá, e protesta porque 52%
da sua superfície - justamente onde estão suas
melhores jazidas minerais - estão nas mãos das
multinacionais. Mas V.Ex não quer ser um Gover
nador eleito. Então, está no caso daquele indiví
duo que queria fazer uma omelete sem quebrar
os ovos. É impossivel. (Palmas.)

Quando V. Ex" descreveu as pontencialidades
e o gigantismo econômico do seu Território, qua
se Estado, aplaudo-o de pé, porque sei que o
Amapá tem essa potencialidade. Mas quando diz
que a economia é primária, que faltam estradas,
que falta energia elétrica, embora tenha a hidrelé
trica do Paredão, parece que estou vendo os Esta
dos do Acre, de Rondônia, do Amazonas antes
da Suframa, do Pará antes de Carajás e seu Estado
do Maranhão em 1962, 1963. Estes tinham uma
economia primária, mas seu povo era orgulhoso
e tinha a certeza de que iria para a frente. Por
isso não é novidade dizer que o Amapá precisa
de uma infra-estrutura viária, de miniusinas 
as cidades incham e a população fica margina
lizada nas franjas da cidade. Este é um problema
brasileiro e até em São Paulo isso acontece.

A economia primária é fundamentalmente a
de muitos Estados das nossas Regiões Norte e
Nordeste, e o modelo econômico brasileiro é de
pendente. O Brasil está nas mãos dos grandes

empresários, dos grandes bancos e das multina
cionais. Esta é a realidade brasileira. É por isso
que somos um Pais fabulosamente rico, como
o Amapá o é, mas com um povo tremendamente
pobre. O Amapá é o microcosmo do Brasil, e
assim como o Brasil não abre mão da sua inde
pendência, soberania e do desejo de ver-se livre
dessas amarras e de o povo decidir sobre o seu
destino.

Tenho a certeza de que o povo do Amapá,
ouvindo na televisão e no rádio a pregação enco
rajadoura e cívica dos seus líderes, dos quais V.
Ex"é o maior, seguirá o mesmo passo de conven
cimento que hoje existe no Território de Roraima,
onde o povo quer emancipar-se deixar de colocar
o seu projeto de vida sob condição de ser funcio
nário público.

O povo do Amapá, como o de Roraima 
posso dizer isso a despeito do que V. Ex" disse
- quer progresso, ser senhor de seu destino e
evitar que a decisão sobre quem vai minerar em
seu Estado seja resolvida lá fora. Está ai o resul
tado: a United States Steel Corporation tirou bi
lhões de metros cúbicos do valoroso e valioso
manganês do Amapá e está fazendo reservas es
tratégicas na Pensilvânia e desertos do Novo Méxi
co. Sei do caso de um amigo meu, da Força
Aérea, que foi visitar um companheiro numa cida
de da Pensilvânia, o qual queria mostrar-lhe uma
coisa interessante. Foram a um determinado sítio
distante, onde havia uma grande montanha, igual
à Serra do Navio. Disse ele que aquele manganês
era procedente do Amapá. No entanto, o que exis
te no Amapá é buraco e cratera.

Essas decisões foram tomadas sem audiências
e participação da sociedade amapaense, sem ou
vir a voz os lideres daquela região, responsáveis
pelo acerto das coisas, pelas soluções que otimi
zem os benefícios da população que lávive.Então,
não é só o Amapá que tem economia primária,
a maior parte do Norte e Nordeste também tem.

Todos sabem - e V.Ex" disse - que a renda
da mineração em relação à atividade primária é
infima. Sabemos que o minério de ferro é tirado
em Carajás, é britado, colocado em um vagão,
roda 900 quilômetros numa estrada - que devia
ser eletrificada, por causa de Tucurui, e no entanto
a tração e a diesel - é colocado no costado
do navio e o Brasil o vende por 17 dólares. Poste
riormente compra do japonês um chassis de tele
visão, que não pesa 200g, por 50 dólares. En
quanto permanecer esse estado de dependência,
de economia primária, as rendas não crescerão.

Há um círculo vicioso, que detectamos em Ro
raima, como o saudoso Governador Texeira de
tectou em Rondônia. Roraima não se desenvolve
mais velozmente porque não não é Estado, e não
é Estado porque não se desenvolve velozmente.
Este círculo precisa ser quebrado. O povo do
Amapá, pela voz de seus lideres aqui, espera que
V.Ex"seja o grande artífice dessa transformação,
não só institucional mas de mentalidade, que faz
com que um povo altivo, de tradições de luta,
não queira condicionar seu projeto de vida à
condição permanente de submissão de funcio
nário público. (Palmas.)

o SR. JORGE NOVA DA COSTA - Quero
dizer ao eminente Deputado Ottomar, amigo anti
go, que fizuma análise de uma economia clássica.
Ninguém quer um Estado autônomo com a maio-
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ria da população miserável. Ninguém quer ISSO.

No Amapá, felizmente,pela assistência que rece
be, ternos áreas periféricas, existe a dualidade e
nem por isso direi que São Paulo é o modelo
de desenvolvimento do País. É certo que estamos
atrelados a um processo de desenvolvimento re
gional.

Na análise que fiz aqui evidencio dados técni
cos. Não temos ainda dados conjunturais nem
para lhe dizer qual é a renda per caplta do Terri
tório, porque os indicadores que tenho - e V.
Ex" sabe, pois, já foi Governador - são ainda
insuficientes até para uma análise mais profunda.
O modelo de território foi criado para chegar a
Estado, senão seria um contra-senso. Só não en
tendo a pressa. Levantei aqui problemas que pre
cisam ser resolvidos. Se a pressa é uma opção
política, então que se consulte o povo do Amapá
para ver se ele quer ver o território transformado
em Estado já 1110 próximo ano. Se é uma opção
política, por que não se fazum plebiscito?Levantei
isso aquijustarnente para provocar o debate. Não
me afasto da planificação de desenvolvimento re
gional, embora esteja lutando e seguindo dire
trizes para o território chegar a Estado. Não sou
contra o Estado, só não concordo com o imedia
tismo de o Amapá tomar-se Estado hoje sem
que se dê condições. Não é possível. O eminente
professor que me antecedeu já mostrou as incon
gruêndas e incompatibilidades de natureza técni
ca. Embora o Constituinte seja soberano, pensem
bem o que se vai gerar no território se houver
um processo precipitado. Posso até dizer que o
territóriojá tem infra-estrutura,já tem uma Assem
bléia pronta - o ex-Governador, hoje Deputado,
iniciou-a, e dei continuidade - já tem também
um banco pronto, esperando que o Banco Central
aprove o projeto. Épreciso que se faça um proces
so, aproveitando ainda os recursos disponíveis
de investimento que a Nação vai oferecer agora,
que aproveitemos o CNDU, os recursos existentes
que possam acelerar esta infra-estrutura, e, ainda
no atual Governo, proceder à eleição. Não vai
nisso 00 desejo de ficar lá até a próxima eleição.
Até pode ser escolhido, dentro do critério estabe
lecido, quem deve conduzir esse processo. Como
técníco, não podia chegar aqui e dizer que o terri
tório tem condições excepcionais para passar a
Estado, de imediato. Adiferença de nossa posição
talvez seja o imediatismo.

MasV. Ex' apenas analisou uma economia dual,
brasileira,e queremos acabar com esta economia
dual. Temos dois brasis: um no Nordeste, outro
em São Paulo. São Paulo, com um milésimo da
superfície do País, cojn l 0% da população brasi
leira, contribui com 40% da renda nacional. O
Centro-Oeste, com 25% da superfície, com 5%
da população, contribui com 4% da renda nacio
nal. O Nordeste, com 30% da população, 20%
da superfície do País,contribui com 12% da renda
nacional. Quanto à Amazônia não vou nem entrar
em detalhe porque sabemos que não contribui
nem com 3% da renda nacional. Esse é o desen
volvimento equilibrado brasileiro? É isso que de
seja a Nova República? É isso que queremos ver:
aumentar o número de favelados, de marginais
e dos que sobram do processo de ocupação inte
gral? E é o territôríé que vai acabar com a explo
ração primária do manganês?

Hoje, o meu amigo e ilustre Governador de
Estado, Hélio Gueiros reclama a exportação de

30 milhões de toneladas de minério de ferro do
Pará, quando uma rede de energia passa pelo
Estado e ele não usufrui nada. Trata-se de uma
questão de disciplinaralguns problemas, para que
a nível do Congresso possam ser resolvidos, co
mo a reforma do Código Minerale outros aventa
dos aqui com muita propriedade.
. Então, só vejo diferença de tempo e a visão
da economia espacial por uma questão de infor
mação e opção. Embora os economistas clássi
cos defendam a economia global, para depois
o bolo ser distribuído, o mercado internacional,
para exportar, e a análise de valores globais, a
minha formação defende outra linha de conduta.
Não sou contra o território.Apenas peço prudên
cia e cautela no processo de emancipação, que
é válido,é justo e é uma aspiração políticaa consi
derar.

O SR. CONSmUiNTE OTTOMAR PiNTO _
Sr. Presidente apenas para uma indagação de
um minuto.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Excep
cionalmente, tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSmUiNTE OTTOMAR PINTO _
Agradeço a V. Ex"e diriaque até seria uma retnbuí
ção por ter comparecido a esta Subcomissão,
da qual sou titular.Meu prezado Governador, fico
honrado com os esclarecimentos que V. Ex"adu
ziu.Devo dizer a V. Ex"que, com relação à queixa
do Governador Hélio Gueiros, que conheço de
perto - sou, inclusive, membro da Federação
das indústrias do Pará - essa grita é muito justa.
E melhor e mais eficaz acender uma vela do que
reclamar contra a escuridão. V. Ex"colocou bem
a economia dual brasileira. Se o Brasil todo é
assim, será que V. Ex" quer fazer do Amapá um
estado diferenciado, distinto dos demais estados
brasileiros?Não seria isto um sonho louvável,mas
um sonho retardador. Por que V. Ex"disse pressa?
Não quer açodamento. Muitobem, mas já se vão
44 anos desde que esta estrutura difícil, se arrasta,
prendendo-o, dando-lhe desassossego, e fazendo
com que V. Ex" não possa planejar seu futuro,
porque não sabe porquanto tempo será Gover
nador. Obriga V. Ex" a viver colocando algodão
entre cristais para acomodar interesses políticos
nem sempre convergentes. Era a isto que queria
reportar-me, meu querido amigo Governador.
Realmente, já se esperou muito.

Para encerrar e não tomar mais tempo dos
Srs. membros desta Subcomissão queria dizer
que o povo sabe, bem, formar suas sentenças
populares: "O perfeito é inimigo do bom". Quem
vaiatrás do perfeccionismo nunca chega ao sofrí
vel, quanto mais ao bom. E além do mais 
e aí falo em economista - não existem parâme
tros definidores de determinados índices que uma
comunidade deve atingir do ponto de vista sócio
econômico para se transformar em estado. Não
existeesse parâmetro. Esses parâmetros são emi
nentemente subjetivos. Para o perfeccionista No
va da Costa esses parâmetros podem ser muito
altos. Já para, digamos, os peladeiros Ottomar
Pinto e Anníbal Barcellos, eles podem ser meno
res, contanto que a aquisição de um novo status
político permita a agilização do processo de de
senvolvimento econômico, político e social da
quelas comunidades.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte GeovaniBor
ges.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Meu ilustre Presidente, quero parabenizar a Mesa
pela iniciativa de nos submeter a duas sessões
conjuntas para ouvir palestrantes. Esta é a última,
depois teremos programação para discutir as pro
posições.

Sr. Governador, Prof.Marinho,Sr. Relator,com
panheiros, realmente a cada dia temos uma aula
a mais, absorvemos mais know-bow, mais co
nhecimentos. Foi muito lucrativoo debate demo
crático entre o Governador Jorge Nova da Costa,
nobre palestrante de hoje, e o ex-Governador e
hoje Constituinte colega da Câmara.

Na minha concepção, não de economista, mas
de leigo no assunto, homem prático, porque
aprendi o que a vida me ensinou - foi a minha
grande universidade -, vejo que os Territórios
devem continuar no mesmo estágio. Entretanto,
sua políticajurídico-institucionaltem que ter outra
conotação, tem que receber uma nova roupagem,
porque é inadmissível que ao longo dos 44 anos
ainda não tenhamos conseguido chegar ao pata
mar necessário à sua transformação em Estado.
Mas vejo que a Constituinte irá nos proporcionar
estes mecanismos para mantermos a condição
de Territórios, ou, como falou o nobre Deputado
Ruben Figueiró, criar novos distritos federais, com
autonomia política e administrativa, aumentar o
poder do Governador quando seu nome for ho
mologado pelo povo que representa, aqui no Dis
trito Federal e em qualquer parte do País. E os
Senadores e Deputados Federais, aumentando
suas bancadas, com seu poder político, natural
mente pressionarão as autoridades quanto à dis
tribuição de recursos para os Territórios.

Esta é a minha posição, mas louvo a posição
do Governador e respeito a posição do Consti
tuinte Ottomar Pinto, pela sua experiência, pela
sua luta, pela sua visão à frente do Governo de
Roraima, por conhecer profundamente as aspira
ções daquele povo. Também sou favorável ao
desafio que o Governador lançou aqui aos Consti
tuintes, no sentido de que façamos simpósios e
pesquisas de opinião pública, a fim de sabermos
se ela é favorável ou não à transformação dos
Territórios em Estados. Precisamos adotar crité
rios que vão ao povo e às entidades represen
tativas de classe para saber se são a favor ou
contra a transformação dos Territórios em Esta
dos. Se a favor,por quê? Por estas e estas razões,
por estas e estas vantagens. Se contra, por quê?
Não sei, sou contra porque sou contra.

Que não se faça uma campanha de massifi
cação, mas de esclarecimento sobre as vantagens
e desvantagens da transformação dos Territórios
em Estados. Inclusive conclamo os companhei
ros, os prefeitos que foram palestrantes aqui, e
os governadores, no sentido de que promovam
esse amplo debate com o povo dos nossos queri
dos territórios federais. É uma sugestão. Louvo
o desafio que V. Ex" lançou aqui, mas que nos
proporcionem meios, nos veículos de comuni
cações, de se promover esse debate, inclusive
convidando autoridades conhecedoras do assun
to, estudiosos, para que vão ao Amapá e a Rorai
ma debater e discutir a questão da transformação
dos Territórios em Estados.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. Parabenizo o Governador do Território
pela palestra brilhante.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex' a colaboração e concedo a palavra
ao nobre Constituinte Annibal Barcellos.

o SR. CONSTITUINTE ANNíBAL BARCELLOS
- Sr. Presidente, membros da Mesa, estou aqui
como Constituinte e ex-Governador do Território
Federal do Amapá. Desde a época do Ministro
MárioAndreaza propugnando pela transformação
dos territórios em Estados. Por determinação do
Presidente da República da época, João Figuei
redo, foi nomeada uma comissão, com muitos
membros, presidida pelo Sr. Paulo Leal, Coorde
nador dosTerritórios. E lá chegamos à conclusão
política de que era necessária a transformação
dos dois territórios em Estados. Já tinha atingido
um patamar tal que se isto não ocorresse não
haveria mais oportunidade de desenvolvimento.

O nosso Governador, com a sua palavra, eluci
dou muitos pontos. S. Ex' é um profundo estu
dioso da matéria e sabe colocar muito bem as
coisas.

Mas acho que o Território não tem mais condi
çõesde sobreviver. Atransformação dos dois terri
tórios não deverá ocorrer assim que a Consti
tuição for promulgada. Vai ser motivo de uma
lei complementar, que será elaborada num prazo
determinado e, depois, então, será fixada a data.
E pode ser até coincidente, como o Governador
falou, como os atuais governadores que foram
eleitos em 1986, e concluirão seu mandato em
15 de março de 1991. De maneira que isso vai
depender da lei complementar. Então, nesse pra
zo que vai decorrer, da aprovação da lei comple
mentar até a promulgação dos dois territórios,
haverá tempo suficiente para trabalhar todos es
ses inconvenientes que o nosso Governador citou.

Além disso, temos que frisar que a lei comple
mentar feita para Rondônia, estabeleceu, num ar
tigo, que o Governo federal é responsável pelos
programas especiais, senão me engano, durante
dez anos. Nessa ocasião, muita gente reclamou.
O nosso Deputado Constituinte Ruben Figueiró
disse que no Mato Grosso do Sul, também, a
lei complementar especificou que o Governo de
veria pagar aos aposentados. E até hoje o Governo
do Mato Grosso do Sul não viu nem o cheiro
do dinheiro. Hoje, conversando com S. Ex',escla
reci que no Amapá é diferente: todos são funcio
nários públicos federais, a União, portanto tem
obrigação de pagar àqueles funcionários. E no
bojo da Lei Complementar para Rôndonia saiu
que ao funcionário público é dada a oportunidade
de optar se quer continuar federal ou passar para
estadual. Se ele continuar federal, é colocado à
disposição do território para ali trabalhar, até a
sua aposentadoria.

De maneira que gostaria de colocar que já é
tempo de nós, nesta Constituição - vai ser uma
oportunidade ímpar nas Disposições Transitórias,
fixarmos que os territórios serão transformados
em Estados. Uma lei complementar fixará todos
esses artigos, que saíram da experiência de Ron
dônia e do Mato Grosso do Sul. Felicito o Gover
nador Jorge Nova da Costa pela brilhante expo
sição que fez, provando, mais uma vez, que é
conhecedor profundo de nossas necessidades.

Também quero dizer que somos favoráveis à lei
complementar que fixará este prazo. Nesse meio
tempo o Governador do Território batalhará para
tirar todos esses inconvenientes que tem o Terri
tório.

O Território, como S. Ex' falou, tem uma rede
tributária, mas não recolhe o tributo, que vai ao
Banco do Brasil, ao Ministério da Fazenda, depois
volta, dois ou três meses depois - agora que
a inflação começou outra vez, volta com vinte
ou quarenta por cento. Quando alguém lá faz
uma sonegação, ela é resolvida pela Receita Fede
ral, em Brasilia. De maneira que ele não tem auto
nomia sequer de criar novas secretarias, não p0

de. Será que com a Nova Constituição os Territó
rios do Amapá e Roraima serão extintos e eles
terão sua autonomia para mudar sua organização
administrativa? Tentamos organizar a administra
ção, que seria revista com 5 anos. Já passados
os cinco anos, a Policia Civil está do mesmo jeito,
e o Governador está lutando para que esse pes
soal seja estatutário. Pela Lei de Classificação de
Cargos, a Policia Civil não pode ser contratada
pela CLT.

Não se pode criar municípios, embora haja inte
resse nisso. Fiz uma proposta para criar mais dois
municípios, o Presidente da República concordou,
fez uma exposição de motivos, mandou para o
Senado e para a Câmara. Quando aqui chegou,
a Comissão do Interior pediu vistas do processo
e o engavetou. De maneira que o nosso Território
tem cinco municípios; Roraima, se não me enga
no, tem oito. E com isso aumentou até o FPE
deles. Eles têm um FPE superior ao do Amapá,
que tem uma população maior e uma superficie
menor.

Macapá é a entrada natural do rio Amazonas,
pelo braço norte daquela Capital. Ali passam to
dos os navios que vão para o Estado do Amazo
nas, para Carajás, para Tucurui. De maneira que
é uma cidade colocada estrategicamente, banha
da pelo rio Amazonas. Temos orgulho de dizer
isso. A linha do Equador passa por lá, dMdindo
o hemisfério Norte e hemisfério Sul. Temos um
potencial turístico de primeira ordem. Agradeço
ao Governador Jorge Nova da Costa, ao nosso
Professor Josaphat Marinho, ao nosso relator,
nosso grande Presidente, que está orientando es
ses trabalhos, sempre com muita eficiência e mui
ta probidade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço V. Ex' a colaboração e concedo a palavra
à nobre Constituinte Marluce Pinto.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, ProfessorJosaphat Ma
rinho, Governador do Amapá, ainda não tinha pa
rabenizado o professor por sua brilhante palestra
porque estava aguardando o pronunciamento do
nosso Governador, para saber se as suas coloca
ções mudariam um pouco o perfil dos territórios,
aquele perfil que V. Ex' tão bem conhece. Sei
que V.Ex' é uma pessoa que tem grande conheci
mento da economia do nosso Pais, mas, como
nos falou, não conhece Roraima e nem o Amapá.
Talvez o essencial seja a vontade do povo no
tocante à transformação dos territórios em Esta
dos. Principalmente no meu Território, posso as
segurar-lhes, o Povo deseja essa transformação.
Então, até louvo o professor por ter o cuidado

de não querer essa transformação agora. V. Ex'
vê a situação em que estão os outros Estados.
Mas isso não vai fazer nenhuma diferença para
o nosso Território, porque, como falou aqui o
nosso Governador, não adianta apressar essa
transformação. O povo vai continuar pobre no
nosso Território, seja ele Território ou Estado.

Ainda hoje alguns constituintes aqui presentes
ouviram o pronunciamento de um grande jurista,
que nos disse que em 1984, não tão distante,
o nosso salário mínimo era equivalente a sessenta
e cinco dólares, e hoje corresponde a quarenta
dólares. Desde 1984, o nosso povo já vinha pas
sando fome. Então, qual a idéia que se faz no
momento? Essa mudança, Sr. Governador, não
vai depender de nós, lá do Território; vai depender
da economia do nosso Pais. Não digo nem da
economia, mas da consciência do povo brasileiro
de aceitar uma distribuição melhor, porque esses
reajustes salariais de seis em seis meses, ou esses
gatilhos mensais, não vão resolver a situação do
nosso povo carente. O que realmente vai resolver
é, que o povo ganhe o suficiente ao menos para
alimentar seus fílhos - não falo em passeios,
porque o pobre não questiona isso. O pobre não
questiona o fato de não andar arrumado, ou de
não ter carro. O pobre não se importa de andar
a pé, ou de não ter três refeições por dia. Ele
faz questão apenas de não ver seus filhos chora
rem, pedindo comida, sem ele tê-Ia para dar.

Então, não é fato de os Territórios de Roraima
e do Amapá serem transformados em Estados
que vai mudar o perfil do nosso Pais. Muito pelo
contrário: o povo de Roraima, mais pobre ou me
nos pobre, vai ficar muito mais satisfeito. Quando
falo em Roraima, peço desculpas ao povo do
Amapá - não quero dizer, com isso que, vocês
não queiram essa transformação. Falo como re
presentante de Roraima, porque conheço os an
seios daquele povo. É preferível que eles estejam
passando fome, mas estejam satisfeitos com a
transformação em Estado, porque poderão esco
lher o seu governador, mesmo que depois, essa
escolha não venha a satisfazê-los. Mas ao menos
eles ficam conscientes de que quem está ali go
vernando é uma pessoa que eles próprios esco
lheram - certo ou errado, foi escolha deles. Eles
não vão mais admitir que todos os Estados esco
lham seus governantes e lá eles sejam impostos,
simplesmente porque alguém, algum Ministro exi
giu que assim fosse.

O povo, mesmo sem cultura, mesmo analfa
beto, não aceita mais essa imposição. Talvez até
o povo aceitasse se não se falasse isso e a pessoa
fosse para lá nomeada. Podia achar que se trata
da condição de Território. Mas não aceita a impo
sição. Sou contrária a qualquer imposição, por
isso sou contrária até ao voto distrital. Acho que
a pessoa adulta, culta ou analfabeta, rica ou pobre,
tem que ter sua autonomia e lutar por ela.

Meu caro Geovani, sempre o questiono, porque
gosto muito de V. Ex', que nos aconselha a usar
os meios de comunicação para que o povo saiba
o quer quer. Eu até admito que no Amapá isso
seja necessário, mas, sinceramente, no nossoTer
ritório não há essa necessidade, porque aquele
povo acha que, na hora me escolhe os seus repre
sentantes,já nos outorga o direito de escolhermos
o melhor para eles. Tenho a certeza de que, se
eu for amanhã ao Território de Roraima e fizer
uma reunião na periferia da cidade - porque
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o povo mais culto não precisa de nós porque
já dec:idiu - eles vão perguntar-me o que eu
acho melhor para eles, já que estou na Consti
tuinte e conheço melhor os problemas do País.
Talvez não di~lam com estas palavras mas esta
seria .3 íntençêo deles. O nosso Território não
tem a facilidade dos meios de comunicação. Te
mos dois jornais, que saem três vezes por semana,
no máximo, às vezes, duas, muitas vezes uma
só vez por semana. O nosso povo não tem a
cultura que tem o povo de São Paulo, que tem
vários canais de televisão, vários jornais, que vive
numa capital muito adiantada, frequenta fábricas
e, mesmo servindo cafezinho, está no meio de
pessoas que E'StãO falando sobre os problemas
nacionais.

Então, veja 'V. Ex", o noso povo - e eu me
incluo nele - não é menos inteligente que o
paulista. Não é, mas há falta de comuníceção.
Infelizmenteo pobre sofre, Professor, porque mui
tas vezes não questiona seus direitos por ignorar
que eles existem. Ele nem sabe, realmente, quais
são seus direitos e é por isso que nos elege, para
que possamos dizer para ele o que é melhor.

Se hoje os representante de Roraima lá chega
rem e usarem o canal de televisão, para dizer
ao 1'0110 que chegaram à conclusão de que, de
acordo com a economia do nosso País, vamos
esperar um pOIllCO mais, para nos tomar ~utonô
mos eles vão ficar um pouco confusos, vao ficar
tristes, porque estão esperando essa autonomia
- mas não vão reivindicar. Nós temos que lutar
por eles, saber o que eles querem, saber real
mente das suas necessidades. Aliás,já sabemos,
porque até mesmo o Prof.Josaphat Marinho, q~e
não conhece o nosso território, faz a sua avaliaçao
pela pobreza que vê, mesmo aqui em Brasília,
nas cidades-satélites.

O povo daqui não tem a necessidade que tem
o nosso, porque pelo menos aqui existem fábricas
e eles podem trabalhar. E nos territórios, o que
existe'} Um único empregador, que é o Governo.
Se a pessoa não for funcionária pública, não tem
onde trabalhar, porque as empresas particulares
são muito lirnitadas e até elas só sobrevivem
quando trabalham para-e Governo. Então, é pre
ciso que os territórios sejam transformados em
estados, até para que haja incentivo aos grupos
mais fortes qUE! queiram ir para lá, não para requi
sitar áreas de terra e abandoná-Ias, não para ficar
com o'direito àlmineração, sem explorá-Ia. Deve
remos ter exatamente o cuidado de defender o
nosso povo na hora em que as empresas nacio
nais, ou até mesmo multinacionais requererem,
licença pra lá instalar-se. Não sou jurista - V.
Ex" até poderia tirar-me esta dúvida - por isso
não sei se é uma lei complementar ou ordinária
que obriga ao cumprimento de um prazo para
a exploração de minérios nos territórios, e até
nos estados, porque não há uma lei única para
os territórios, E! que seja aproveitada a mão-de
obra local. Quando esses grandes grupos implan
tam urna empresa, geralmente levam todo o seu
pessoal, Então, deve haver a obrigação de apro
veitar elmão-de-obralocal, para que o povo tenha
como sobrevivier.Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" com a palavra o Constituinte Chagas
Duarte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, meu caro Governador Jorge Nova
da Costa, Prof. Josaphat Marinho, caro Relator,
Sr's, e Srs. Constituintes, quero, inicialmente, con
gratular-me com meu particular amigo Dr, Jorge
Nova da Costa pela maneira objetiva e clara com
que fez sua exposição.

S. Ex" não é contra o Estado, pois deixou bem
claro que é a favor da transformação dos Territó
rios em Estados, apenas condicionou-a - para
fraseando o Presidente Geisel - a que seja lenta
e gradual no tempo, que é o elemento mais impor
tante dessa passagem.

Queremos argumentar exatamente com esse
fator. V. Ex", que está passando por essa expe
riência no Território do Amapá, enfrenta inúmeros
problemas, no seu dia-a-dia, que precisam de so
lução. Notamos que os erros e vícios nos Territó
rios agravam-se, acumulam-se, dado que o poder
do seu Govemador é concentrado, com persona
lismo, e independe até da vontade e do seu estilo
de administrar. Sabemos que esse poder concen
trado é fruto da sua responsabilidade, sobretudo
perante o Tribunal de Contas da União. Mesmo
delegando poderes através de procuração, ele não
deixa de ser, em última instância, o responsável
pela aplicação dos dinheiros públicos no Terri
tório.

Pois bem, nobre Governador, será que com
a dilatação desse prazo para que os Territórios
sejam transformados em Estados, a marginali
zação, a alienação, o fluxo migratório existente
nesses dois territórios, esses problemas que au
mentam cada vez mais, não irão tomar cada vez
mais dificilque se atinja essa economia suficiente
para que o Território passe a Estado?

Dei, aqui, o testemunho de que, em 1982, os
líderes políticos foram à rua reclamar a transfor
mação do nosso Território em Estado, junto com
Rondônia, que nasceu, creceu e se desenvolveu
juntamente com os outros dois Territórios. Mas
acabou não acontecendo.

Acredito que naquela época estivéssemos um
pouco mais perto desses desejados parâmetros
de auto-suficiência do que agora, quando há tan
tas dificuldades, e a população, como dizem os
técnicos, inchou. Houve, não um crescimento da
população, mas um dimensionamento, e, conse:
qüentemente, aumentaram seus problemas. E
certo que as nossas dificuldades são cada vez
maiores e crescerão cada vez mais em virtude
da crise financeira por que estamos passando
e que não nos possibilitará crescer para resolver
mos determinados problemas do território, e, con
seqüentemente, estaremos distanciando-nos ca
da vez mais.

Caro Governador, gostaria de ouvi-lo. Como
técnico, V. Ex< não acha que esse pedido será
contra nós? Veja bem o grande potencial que
tem o Amapá, que não pode ser explorado porque
tudo é da União, que dita essa política Acredito
que só como Estado poderemos adequar a situa
ção do povo a essa crise.

Volto a dizer que se prorrogarmos esse prazo
estaremos distanciando-nos dessa transforma
ção.

Quanto a ouvirmos o povo desses Territórios,
estou plenamente de acordo. Aliás,fizessa propo
sição hoje de manhã, ao prefeito de Boa Vista.
O nosso povo já está mais conscientizado, pois
desde 1982 estamos pregando isso. Todavia,

acho isso muito relativo, não é importante nem
essencial. Lembro-me - a História registra isso
- de que na Proclamação da República o povo
brasileiro não foi ouvido. Ao contrário, os historia
dores dizem que o povo ficou estarrecido. Há até
uma passagem muito interessante. Quando Ben
jamin Constant levava o Marechal Deodoro da
Fonseca para montar no seu cavalo e conduzir
as tropas - diziam que ele estava preso - tal
era a obediência ao Imperador naquela época
que ele, ao montar no seu cavalo, não disse "viva
a República", mas "vivao Imperador". Então, Ben
jamin Constant lhe disse: "Que Imperador, nada.
Viva a República!"

Então, nobre Governador, acho que o Território
deve ser ouvido, mas as lideranças devem con
duzir o processo. Acho que chegou a hora de
o nosso Território passar a Estado, porque se
protelarmos será muito mais dificilo dia de ama
nhã. (Palmas.)

O Sr. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Concedo
a palavra ao Dr,Jorge Nova da Costa.

O SR. JORGE NOVA DA COSTA - O Consti
tuinte Chagas Duarte disse muito bem; queremos
o Amapá como Estado. Cada um tem suas pecu
liaridades. O Amapá vem num processo de plane
jamento, querendo corrigir distorções que se vêm
arrastando de ano para ano - deixei claro aqui
- em termos de planejamento.

Ora, vim de uma reunião em que os govema
dores de Estado reclamavam posições que o
Amapá reclama como Território. Hoje mesmo o
Governador Hélio Gueiros reclamava isenção de
ICMpara a madeira que simplesmente é transfor
mada de toras em pranchas. Há uma alteração
na tributação, lesando o próprio Estado. ISllO não
depende da condição de ser Estado.

Então, vamos aproveitar os diagnósticos que
estão aí para corrigir as distorções. Desenvolvi
mento regional não é desenvolvimento da econo
mia clássica: é esta a posição que coloco aqui.
Respeito os economistas clássicos, os que que
rem ajuntar riquezas, mas não sou obrigado a
defender uma economia duàl. Aliás,o Amapá não
tem miseráveis nem pobres; tem carentes, por
que, apesar do subemprego, há uma população
econômicamente ativa,ainda que, como eu disse,
com um grau de dependência muito grande.

O Território ainda apresenta características
bem saudáveis. O povo é tranqüilo, não há proble
mas de segurança da população, mas a área peri
férica exige infra-estrutura.

Por exemplo, sendo o Amapá um Estado, se
eu fosse pedir o empréstimo que consegui agora
na Caixa Econômica, talvez não o conseguisse.
Eu o consegui porque tive o aval do Govemo.
Ele assegurou-me, mas ao Estado não iria asse
gurar. Sou o mutuário final para um plano de
metas que abrange três áreas: complementação
urbana - pavimentação, drenagem pluvial,esgo
to e saneamento; projeto de habitação, porque
o Amapá tem um déficitde vinte e duas mil habita
ções - não vou entrar em detalhes. Também
consegui um projeto para fínancíamento, Feito
o diagn6stico, levei-o ao Ministério, e consegui
do então Ministro João Sayad a aprovação do
l1QSSOempréstimo. Como Estado talvez não con
seguisse.
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Atualmente, transformado em OTN, teremos
um Bilhãoe quinhentos milhões de cruzados para
aplicar em obras de infra-estrutura.

Fizemos uns filmetes que foram projetados na
televisão.Para promover o Govemo? Para promo
ver a minha administração? Não. Para levar ao
resto do País as potencialidades do território. Já
estamos recebendo cartas, e o nosso Coorde
nador de Comunicação Social já recebeu cartas
até do RioGrande do Sul. Perguntam: tem sanea
mento? Tem água? Tem água tratável?Tem ener
gia? É esse o aspecto que queremos aproveitar
com a vantagem de ser território,buscar recursos
da União, e em pouco tempo dotar o território
dessa infra-estrutura e iniciaros trabalhos. Concluí
todas as obras do meu antecessor, não deixei
nenhuma por concluir. Fui até criticado, mas elas
estão lá: Assembléias, banco, teatros, tudo que
foi iniciado, uma infra-estrutura de alto investi
mento, de alto porte, com monumentos que até
poderiam ter uma nova programação. Isso ernbe
leza, como falou o ilustre Constituinte, compõe
a beleza, e é compensado pelo turismo.

É esse o ponto. Não vejo divergência, porque
conquistamos essa transição democrática e todos
desejamos que ela seja consolidada.

E vou dizermais: no Amapá ninguém vaisofrer,
nesses dois anos, para arrumar melhor essa infra
estrutura básica e corrigir as distorções. É isso,
meu caro Constituinte Chagas Duarte, que deseja
mos em termos de planejamento, baseado na
ciência regional, onde se considera muito o espa
ço, o homem que está lá, a fim de que ele não
seja alijado de uma economia dual. Não quero
de maneira alguma, da noite para o dia, transfor
mar essa dualidade, mesmo porque no Amapá
ela existe mas não é tão acentuada. Não temos
assaltos, não temos marginais, e a criminalidade
é considerada razoável para o nível, não digo de
desenvoMmento, mas de crescimento do terri
tório.

O planejamento que está sendo feito é no sen
tido de aproveitar as oportunidades que o Gover
no oferece pelo fato de ser Território. O apoio
que os Constituintes estão querendo dar, a curto
prazo, é para elevá-lo à condição de Estado. Te
nho que me valer de lei ordinária para conseguir
o aumento da nossa Polícia,a criação da Polícia
Feminina, da PolíciaMontada, para menores cus
tos operacionais da administração, para criar as
Secretarias. Ora, teremos eleições já para o ano.
O Govemo atual vai administrar três eleições. Por
que não coincidir essa eleição para govemador
junto com as outras que virão aí, normalmente?

Digo-lhe que fui um privilegiado, porque sou
um técnico, um profissional do Governo, e nunca
teria condição de dar a forma.

Algumas considerações que eu trouxe aqui são
provenientes da realidade, não inventei nada. Co
mecei minha vida profissional em 1950; formei
me no Rio de Janeiro e fui para o Amapá, onde
fiquei dez anos no interior; depois fui embora.
Segui minha vida profissional,servia dois Ministé
rios. Hoje trago uma experiência muito grande
do Ministério do Interior, porque onde trabalhei
durante 17 anos. Ajudeios territóriosfizo primeiro
plano para Rondônia, colaborei com Roraima 
está aí o ex-Govemador HélioCampos-noplano
de modernização, da agricultura, sempre procu
rando aumentar a capitalização do nosso agri
cultor.

Agora, podemos aceitar essa discriminação,
ensinuando que a agricultura ficou para trás? Não.
Podemos aceitar uma colonização que é mais
uma especulação imobiliária?Não. Vamos pensar
numa cooperativa de arrendamento, onde a capi
talização se fazdentro da cooperativa e o arrenda
tário nunca vaiperder a sua terra pela especulação
que chega. Quando sai da escola, conheci Doura
dos. E hoje, o que existe lá? Foi totalmente ocu
pada por uma economia que talvez não fosse
a ideal. Quer dizer,a ciência agronômica oferece
todos os ingredientes para se promover uma ocu
pação espacial, dentro daquilo que possa trazer
renda para a população. Queremos emprego no
Amapá. Posso até dizerque no Amapá a iniciativa
privada ilustre, digna Deputada Constituinte, já
oferece bastante emprego. Temos indústria, te
mos um volume de emprego considerável no
Amapá, mais que não são geridos. Acredito que
a metade dos empregos são oriundos do Gover
no, mas a outra metade é da iniciativa privada.
Temos vários empreendimentos. Há um investi
mento que deveria constar em lei: o investidor
dessas rnultínacíonaís, dessas empresas que ex
ploram o minério, tal como o ouro, e o jogam
para fora, seriam obrigados li investiro seu lucro.
Não me refiro ao lucro líquido, mas ao fatura
mento, porque o lucro liquido nunca aparece. O
faturamento não seria do projeto que eles esco
lhessem, mas do que o Govemador o escolhesse,
dentro de um plano espacial de ocupação, dentro
de uma vocação pedológica, geomorfológica, en
fim, com a sua aptidão agrícola, porque o CEPAT
SA-Centro de Pesquisa de Trópico e Semi-árido
já defíníu vinte e duas variedades que produzem
muito bem. Embora o nosso alto solo tenha baixa
fertilidade,tem excelente estrutura física.Mas de
pendemos de aplicação de fertilizantes. A viabili
zação desses fertilizantes só se fazatravés de uma
determinada economia de escala dentro da agri
cultura. Então, teríamos que ter esse zoneamento,
a pedir o retomo. Peço a compensação do câmbio
dos oitenta milhões, já que não podemos alterar
a saída do minério. Felizmente no Amapá ele não
faz buraco, porque o manganês lá dá na monta
nha e eles até estão fazendo a cobertura com
vegetação. Mas há o ferro-liga, e descobrimos
o cromo. Masnão basta só o ferro-liga.É preciso
que haja um dispositivolegal que obrigue as em
presas que ganham e faturam nos territórios a
empregar parte do seu faturamento no próprio
território. Ao contrário não vamos romper essa
economia primária exportadora que é uma triste
za, pois, em outras palavras, somos colônias de
outra região.

Acho que esclareci bem o meu ponto de vista.
Espero que o território passe a Estado, mas va
mos aproveitar as prerrogativas do território.

Acredito que não conhecemos a metade dos
instrumentos que o Govemo federal oferece. E
se estamos numa fase de transição, com um Go
verno mais partícípatívo, vamos esperar que o
Governo os apresente, porque conheço bem a
disposição do Presidente da República e do nosso
atual Ministro do Interior: ambos estão interes
sados em dar um avanço nesse território e criar
melhores condições de emprego. Vamos exigir
ou, uma palavra mais adequada, solicitar que os
instrumentos da média e pequena empresas se
jam uma realidade. Quem está cobrando isso é
o Govemo do Pará, também. E não é pelo fa~o

de ser Estado que ele conta com o incentivo para
média e pequena empresas. Podemos fazer isso
com o apoio dos parlamentares. O Amazôniatem
118 deputados federais e 18 senadores, que em
bloco podem ajudar a região amazônica. E quem
tem a Amazônia não pode temer o futuro, como
dizo Presidente Samey.

O SR. PREISENTE (Jofran Frejat) - Quero
agradecer, em nome desta Subcomissão, aos
eminentes expositores desta noite. De um lado,
o Professor Josaphat Marinho, com sua legen
dária cultura e eloqüência e, de outro, não menos
eloquente, pois o demonstrou a força de sua argu
mentação, o Dr.Jorge Novada Costa, Governador
do Amapá, que realmente nos brindaram com
algumas horas bastante agradáveis, que muito
elucidaram nosso raciocínio e muito nos subsi
diaram com vistas ao nosso discernimento final.

Não deixamos de colocar a posiçãodos nossos
companheiros constituintes, que trazem, na sua
esteira, naturalmente a veemência das postula
ções populares, que são inseparáveis do político
e que, naturalmente vêm a esta Assembléia Nacio
nal Constituinte com esse calor e esse vontada
de fazer o melhor pela população.

VimOS que o assunto polêmico foi dominante.
Até fugimos muito da questão das competências
da União - nem sempre tão competente, mas
assim rotulada, e que temos que aceitar in 6mine.

Vimos,nesta exposição, que houve uma tenta
tiva de colocar alguma prudência dentro do calor
e da eloqüência e, às vezes, - por que não dizer?
- até da emoção das posições dos Srs. consti
tuintes. Vale a pena, para nós todos, refletirmos
sobre a prudência, até aproveitando o mote con
cedido pelo Professor Josaphat Marinho quando
mencionou o episódio de PinheiroMachado, que,
saindo de local buliçoso e efervescente, no Rio
de Janeiro, diziaque sua retirada não deveria ser
nem tão devagar que parecesse provocação, nem
tão depressa que parecesse covardia.Poderiamos
dizeraqui que a opinião que colho dos dois confe
rencistas é a de que não seja nem tão devagar
que pareça provocação, nem tão depressa que
pareça açodamento. Seria parafrasear o mote
concedido pelo Professor Josaphat Marinho.

Mas também vale a pena citar duas outras li
ções: uma, é a do dilema hamletiano com que
todos chegamos aqui: "ser ou não ser" - ter
ou não ter nosso DistritoFederal, nossos Territó
rios transformados em Estados-Territários, e o
Distrito Federal com sua autonomia. Mas vale
também lembrar outra lição shakespeariana: "há
coisas para se ver e coisas para se sonhar".

Boa noite e muito obrigado. (Palmas.)

ANEXO À ATA DA3'REaNlÃo DA $(JJ3
COMISSÃO DOS ESTADOS, REALIZADA
EM23-4-87E P(JJ3UCADA NO SaPLEMEN
TO AODANe N°.53, DE 1 9 DEM1IO DE
198Z

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos desta reunião da Subcomissão dos Es
tados.

O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.
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(Ésprovedoo pedido de dispensadaleitu-
rada Ate'.)

O SFI. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Ini
cíalrnente, desejo dar conhecimento aos Srs.
Constituintes do seguinte telegrama, da maior ím
portêncía, do Presidente Ulysses Guimarães:

O Presidente informa que "o prazo para apre
sentação de sugestões pelos Constituintes termi
nará no dia 6 de maio, possibilitando democrático
oferecimento, valiosa contribuição para exame e
decisão, nas comissões e subcomissões, para a
elaboração ela Constituição. Esclareço que as
subcomissões e comissões poderão se reunir em
caráter extraordinário, a partir das 17:00 horas,
às terças, quartas e quintas-feiras, uma vez se
integrem no dlebate da matéria constitucional, que
o Regimento prescreve também no Plenário da
Constituinte. IRogosejam as decisões levadas ao
conhecimento dos dignos integrantes dessa Co
missão. Disponha. Admirador agradecido, Ulys
ses Guímarâes'',

Tomei a iníciatíva de ler esse expediente, dada
a SU"I ímportêncía.

O Sr. Secretário procederá à leitura do expe
diente.

(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Por motivo já, conhecido, não nos reunimos na
Semana Santa. Outras subcomissões o fizeram
e tiveram oportunidade de ouvir alguns conferen
cistas, de modo que estamos um pouco atrasa
dos. Com essa nova sistematização, poderemos
reunir-nos à tarde e pela manhã e, assim, avançar
nos nossos trabalhos,

Hoje, teríamos que discutir um roteiro de traba
lho, e' já dilatamos o prazo para oferecimento de
sugestões.

Pediria aos companheiros Constituintes que ti
vessem sugestões a apresentar que o fizessem
através da Mesa para que, depois, não haja nenhu
ma dúvida. Elas recebem número, impedindo que
as cópias sejam adiantadas e entregues aos cole
gas.

Havíamos suspendido as decisões até delibe
ração da grande reunião constituída pelos Presi
dentes de Comissão, Subcomissão, Relatores e
pelo Presidente da Constituinte. Naquela reunião,
uma das decisões foi a dilatação do prazo. Trouxe
dela um lIuxoflrama e o encaminhei aos membros
da Subcomissão para dele tomarem conheci
rnento. Já foi tirada uma cópia.

A palavra aflora está franqueada aos Srs. Cons
tituintes para que possam oferecer sugestão de
norma de trabalho.

O HR.CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, colegas
Constituintes, quem ficou aqui, reunindo-se na
Semana Santa, perdeu uma oportunidade precio
sa de: ver e de sentir de perto a forma como
o povo está entendendo esse trabalho da Constí
tuinte. Na minha opinião, o povo o está enten
dendo mal, não tanto em relação à boa ou má
intenção dos órgãos de divulgação, mas em rela
ção à forma como vem sendo illlformado.A Cons
tituinte não está com um ibope muito alto perante
a opinião públlica,a ponto de as discussões havi
das entre a massa terem sido um pouco agudas.
Defino massa como uma grande concentração

de populares, de baixa, média ou alta renda. Te
nho a impressão de que alguns colegas estão
interpretando a Constituinte de forma equivocada,
como se, ao final deste ano, na promulgação da
nova Constituição, todos os problemas sejam so
lucionados para todas as categorias profissionais.
A idéia que ainda se tem da Constituinte - e
que não havia antes da sua implantação - é
a de que estamos andando devagar e, mais uma
vez, prejudicando a Nação, porque não resolve
remos problemas como a fome e os juros bancá
rios até o final do ano. Aqui há velho mal histórico
da luzinha vermelha, porque atrás dela há sempre
uma câmera de televisão. Está havendo grande
ansiedade em informar, principalmente através
da televisão, assistida por trinta milhões de brasi
leiros, pelo menos no horário destinado à Consti
tuinte, e esse seria o momento exato de se prestar
grandes informações. Tenho a impressão de que
o Presidente Ulysses Guimarães, talvez até por
falta de outros que queiram se habilitar à tarefa,
em vez de desfazer esta imagem, está cada vez
acentuando mais o aspecto de que a Constituinte
vai resolver os problemas do País. E já há os

exemplo, no noticiário de ontem da televisão
foi dito que os Constituintes estão aqui para ga
nhar dinheiro. E nosso trabalho está, outra vez,
sendo direcionado para o interesse dos grandes
grupos.

Nesta Comissão, temos muito o que fazer, por
que ela cuida da "desorganização" do Estado e
da Federação, que precisa ser corrigida. Diria a
V. Ex"', que conhecem a situação de pertencer
a um Estado gigantesco, com problemas dividi
dos regionalmente - como é o caso do nobre
Constituinte Fernando Gomes, da Bahia - que
considero estes dois pontos pacífícos; a redistri
buição e o redimensionamento do Brasil por Esta
do. Não sõ é pacífica a tese dos dois compa
nheiros, como precisamos reorganizar os Esta
dos. Mas, se não tivermos cuidado, vamos permitir
que esta Subcomissão se fixe nessa reorganiza
ção - na qual já estou engajado - deixando
de abordar assuntos muito profundos, como o
da organização, que dá nome à nossa Comissão,
dos Estados. Agora vem a grande pergunta: até
onde a nova Constituição deverá influir,e quando;
nos Estados? Até quando deveremos ter somente
uma linha? Digamos que esta Subcomissão apre
sente uma tese de uma só linha. Aos Estados,
portanto, caberá a sua própria organização. É um
direito deles, é a nossa conclusão. O Sr. Relator,
Constituinte Siqueira Campos, poderá, amanhã,
concluir que, afora os casos já situados e regiona
lizados, a cada Estado caberá a sua própria orga
nização, o que vale para a saúde, educação, segu
rança pública etc. Isso existe na Constituição ame
ricana. Deveríamos traçar uma diretriz filosófica,
sem prejuízo das manifestações pessoais de cada
um, e temos em entendimento, que por enquanto
é pequeno, em função da amplitude do nosso
tema, tão vasto que ainda não tenho um embasa
mento por onde começara discussão. Lanço esse
desafio aos colegas Constituintes: em primeiro
lugar, que ressuscitemos o que eles pensam ser
uma Comissão de fim de corredor. Em segundo
lugar, que o Presidente da Comissão, o Relator,
ou os dois, solicitem ao Sr. Presidente da Consti
tuinte que explique o que é a nossa Subcomissão,
até porque ela pode, de repente, funcionar muito

mais com a ajuda dos Estados do que com a
nossa própria ajuda aos Estados.

Fiz estas observações para dizer que ainda es
tou ligeiramente confuso, em termos fílosôflcos
e práticos, com o nosso trabalho, e gostaria de
ouvir as sugestões dos demais membros da Sub
comissão, para, depois, somadas às minhas con
siderações ou às minhas dúvidas, poder dar uma
colaboração mais útil do que estas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua franqueada a palavra.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, na forma estabelecida na reunião anterior,
esta deveria tratar do roteiro dos nossos trabalhos,
e o nobre Constituinte Del Bosco Amaral já deu
uma contribuição muito importante para esse ro
teiro. No Parlamento brasileiro, onde funciona ho
je a Assembléia Nacional Constituinte, aprendi
que ninguém faz atividade politica sozinho, nem
impondo, também, a sua opinião, o seu ponto
de vista, sem uma participação democrática. Por
isso, não fizlum projeto de roteiro completo, mas
apenas sugeri as datas, deixando em aberto os
temas a serem propostos pelos convidados e pe
los eminentes Pares, porque muitos terão suges
tões valiosas, tenho certeza.

Quanto às preocupações do nobre Constituinte
Del Bosco Amaral, elas têm fundamento. Numa
conversa que mantivemos, expus meu ponto de
vista de que não deveríamos fazer reuniões fantas
mas, nem estar aqui - usando um termo popular
- "jogando para a platéia" em busca de notorie
dade. Perdoem-me as comissões que se reuniram
semana passada, perdoem-me os colegas e seus
dirigentes, mas algumas dessas reuniões não tive
ram efetivamente número e nelas foram deba
tidos assuntos pertinentes, tendo em vista a ne
cessidade de encarnínhãmento de proposições
para a elaboração do texto constitucional. Mas
talvez tenha sido feito um trabalho importante de
divulgação das Comissões. E nós nos propuse
mos, desde o início, a fazer um trabalho sério,
com bom rendimento, eficaz, a fim de que, ao
encerrar-se o prazo que esta Subcomissão e seu
Relator têm, o relatório fosse entregue na forma
prevista no Regimento. Conseqüentemente, o Re
lator da Comissão da Orqanízação do Estado en
tregará seu parecer, no prazo previsto pelo Regi
mento, à Comissão de Sistematização, cujo Rela
tor também levará adiante sua tarefa, a fim de
que todos possam concluir seus trabalhos nos
prazos previstos e tenhamos, até o final do ano,
a nova Carta Magna do País.

A nossa tarefa é uma das mais importantes.
Vamos procurar reconstruir a Federação brasi
leira, destruída através da ditadura de Getúlio Var
gas, do Estado Novo, de pronunciamentos milita
res, de vinte anos de autoritarismo, em que a
classe política sempre procurou aliviar a carga
pesada que se jogava sobre a Nação, não o conse
guindo, porque o mando, o domínio, a decisão
sempre era de outra área, não da nossa. Mas
vamos procurar sanar esses danos causados à
Federação, à autonomia dos Estados. Vejam que
essa é uma das tarefas mais importantes, porque,
se não estabelecermos normas e princípios gerais
que possam efetivamente conduzir a uma verda
deira autonomia - não essa de fachada, que
existe por aí, tão decantada, mas seguramente
impraticável - não estaremos fazendo a felici-
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dade do povo brasileiro. Não estaremos levando
a assistência dos govemos regionais às popula
ções mais isoladas. Estaremos, ao contrário, tiran
do os meios que os -govemantes dos Estados
e, consequenternente, dos Mooicípios têm, por
que quem assiste os Municípios, depois de suas
autoridades, é a administração regional. E ainda
não estaremos proporcionando aqueles meios
necessáríoé ao desenvolvimento de várias regiões
do País, principalmente das mais isoladas, e ao
bem-estar de suas populações. Então, não existe
tarefa mais importante. Pode até existiroutra igual,
como, aliás, é importante a tarefa de todas as
subcomissões e comissões temáticas da Casa.
Não há por que dizer que uma é mais importante
do que a outra. Em algumas subcomissões existe
apenas mais alvoroço, mais ebulição. O nosso
trabalho talvez seja árduo, difícil, mas mais tran
qüilo, até porque existe uma consciência de que
deve prevalecer o desejo de aperfeiçoamento da
Federação. Deve-se ampliar, na medida do possí
vel,a autonomia dos Estados e, sobretudo, deixar
a Federação como algo intocável, inquestionável
- e, aliás, ela já é pela letra da Constituição,
porque não existe melhor sistema, melhor regime.
Assim, vamos realizar nosso trabalho sem maio
res preocupações. Os ilustres Pares não perten
cem somente a esta comissão e não têm somente
compromisso com esta subcomissão, mas têm
outros compromissos. Não adianta forçarmos a
situação para obtermos um rendimento maior do
que o necessário. Nossa tarefa é esta: diz respeito
à parte de um capítulo da nova Constituição que
os redigir. E não vamos extrapolar disto, mas
manter entendimentos para que a Subcomissão
de Tributos possa trabalhar de comum acordo
conosco, a fim de que possamos fazer uma refor
ma nesse setor e, dispondo de mais recursos,
os Estados possam ter preservada sua autonomia.
Deste modo, uma reunião por dia é suficiente,
desde que seja feita com número expressivo, co
mo o que constatamos aqui. Não há necessidade
de fezermos, mas, se houver, convocaremos reu
niões extraordinariamente. E sei que o Sr. Presi
dente o fará, como homem totalmente dedicado
à vida pública, com um devotamento insuperável,
que não deixariade cumprir determinadas tarefas.
Dou o aparte a V. Ex', Constituinte Del Bosco
Amaral.

6 SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Desejo apenas fazer um esclarecimento. Volto
a insistir porque, com 24 anos de vida pública
- desde a Câmara dos Vereadores até a Consti
tuinte - aprendi uma coisa: enquanto as coisas
vão bem ou estão certas, as cúpulas aproveitam
se delas. Quando, depois - o francês chama
de boutade e nós, de gafe - surgir alguma coisa
surpreendentemente antijurídica,a culpa será dos
Constituintes. Enquanto estiver tudo certo, o mé
rito é das cúpulas, das lideranças. Se uma comis
são apresentar matéria que, depois, se venha a
alegar que foi um lapso terrível, a culpa será dos
Constituintes. Continuo insistindo num aspecto
que me preocupa - o erro, aliás, já é cometido
por todos nós, também com a solidariedade dos
demais Constituintes. Reparem V. Ex'" os conflitos
que podem surgir com essas Comissões que es
tão sendo altamente paparicadas - este é o ter
mo popular - como a Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição de Receitas -, e de-

pois vejam o que pode existirem termos de segu
rança pública, o que pode surgir em termos de
garantias individuais, de educação, de distribuição
de verbas, por exemplo, para a saúde. E o interes
sante é que a grande Comissão é a comissão
mãe, e nós somos os filhos.A ela, por uma impro
priedade, foi atribuído um trabalho de revisora.
Porque, na verdade, quem deveria estar sendo
classificada como subcomissões são todas essas.
Nós somos da "Subcomissão da Organização do
Estado." Como exemplo, um capítulo de antepro
jeto - e quem desprezar um anteprojeto é porque
realmente é vaidoso - diz o seguinte: "Do Minis
tério Público". Notexto constitucional vigente, não
se fala do Ministério Público. Quando se refere
à iniciativa privada o anteprojeto diz: "Cabe ao
Estado dar à iniciativa privada todas as facilidades
para que ela possa realmente deslanchar." E o
Estado só pode suprir as lacunas que a iniciativa
privada não pode atingir, os locais, as partes da
economia que lhe sejam inacessíveis. Isso está
sendo tratado com absoluta exclusividade, não
na Comissão da Organização do Estado, mas na
Comissão da Ordem Econômica. Tenho a im
pressão, Sr. Presidente, sem nenhum prejuízopa
ra o que o Relator Siqueira Campos tenha organi
zado, de que precisaríamos de uma ou duas ses
sões para uma revisão das atribuições da Comis
são. Deveríamos pedir ao Presidente da Comissão
da Organização do Estado uma reunião ampla
para debatermos qual a nossa função na Consti
tuinte, para que amanhã não sejamos acusados
de ter sido omissos nas nossas elevadas funções,
ou mais, de termos invadido funções que não
nos cabiam. Necessitamos de uma reunião con
junta da grande comissão-mãe. Esta é a sugestão
ao Presidente da Comissão. Estamos muito
aquém das nossas atribuições e há outros, sem
prejuízo do trabalho que realizam, invadindo a
nossa esfera de competência e de trabalho. Isto
fatalmente vaidesaguar num grande choque den
tro da Comissão de Sistematização. Gostaria que
isso fosse observado sem prejuízo do trabalho
que, de antemão, é brilhante, ou da oportuna su
gestão que o Relator Siqueira Campos tenha a
nos apresentar. É a sugestão que queria fazer,
em caráter prático.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Consti
tuinte Del Bosco Amaral, de minha parte não há
nenhum problema. Naturalmente, o Presidente
irá manifestar-se a esse respeito, como também
os colegas. Tenha V. Ele'em mente que o Presi
dente desta Subcomissão tem desenvolvido es
forços e o Relator, por outro lado, também tem
feito certas gestões exatamente para nos livrar
de determinadas situações, como a que V. Ex"
muito bem expõe nesta hora. Na realidade, sabe
mos que as condições para a feitura da Consti
tuição, com as Comissões Temáticas, é pratica
mente uma coisa singular em termos de elabo
ração constitucional em nosso País. Nenhuma
outra Assembléia Nacional Constituinte adotou
esquema parecido com este. É, na realidade, algo
que apresenta situações complexas. O problema
de uma subcomissão ser levada, por questão de
entendimento, a invadir a área de atribuições de
outras subcomissões vaiacontecer, efetivamente.
Mas, nos entendimentos, nas reuniões de Relato
res e Presidentes de Comissão que vão acontecer,
apesar da exigüidade do tempo, vamos procurar

ordenar o melhor possível os trabalhos para não
haver conflitos. Porque a grande preocupação de
V. Ele'e dos demais membros, eu acredito, como
a nossa também, é evitar esse tipo de problema,
pois ele tumultua os nossos trabalhos. Tal fato
nos levariaa situação de índefíníção, pois alguém
poderia achar-se com direito de tratar deste ou
daquele assunto, deste ou daquele tema, fora do
âmbito de competência de sua Comissão. Mas
vamos dirimir essas questões que acaso apare
çam com espírito democrático, com o diálogo
sempre prevalecendo e aplicando, acima de tudo,
o bom senso e a vontade de acertar. A sugestão
de V. Ele'é acertador, pois é necessário que haja
realmente reunião da Comissão de Organização
do Estado e que se examine a situação das três
subcomissões. Acho isso muito importante, e nes
sa oportunidade vamos dirimir essas dúvidas.

Afinalidadeda minha intervenção é exatamente
expor aos colegas o roteiro dos nossos trabalhos,
principalmente no que concerne às audiências
públicas, que devem começar o mais cedo possí
vel, pois o prazo está-se esgotando. No dia 11,
o Relator tem que entregarà Comissão da Organi
zação do Estado o seu Parecer, que não será
fundado em outra coisa senão nas decisões do
Plenáriodesta Subcomissão. De forma que temos
muita coisa para discutir, e o prazo realmente
é curto. Ouço, com prazer, o nobre Constituinte
Paulo Roberto.

O SR. CONSmClINTE PAClLQ ROBERTO
Nobre Constituinte Siqueira Campos, concorda
mos em gênero, número e grau com o que disse
o ilustre Constituinte Del Bosco Amaral. E vamos
além, porque, se pretendemos a autonomia dos
Estados, fazemos uma retrospectiva do que é hoje
a Constituição em relação a eles. A unidade fede
rativa, na Constituição atual, foi descaracterizada
da C1nião. Então, lógico e evidente em qualquer
processo que queiramos desenvolver aqui, para
se buscara autonomia do Estado, vamos esbarrar
na competência da Comissão do Sistema Tribu
tário.Vejamoso seguinte: não concordamos com
a interveniência da C1nião com respeito aos Esta
dos e aos Municípios.V. Ex'"sabem que na discri
minação de renda, ao município foi dado apenas
o ISS e o IPTCI, e ao Estado acrescentou-se a
mais apenas o ICM. Isso é resultado do empobre
cimento de todo o País e do centralismo total
com que a C1nião procura manobrar politicamen
te, através da economia. Acredito que devemos
debater, nesta Subcomissão, melhores critérios
para obtermos como resultado uma melhor distri
buição de recursos. Deveremos estudar medidas
para descobrirmos de que maneira poderemos
fazer isso e se estamos agindo em cónsonância
com a Comissão de Sistematização ou então dire
tamente com a Comissão do Sistema Tributário.
Acredito que a proposição do nobre Constituinte
Del Bosco Amaral tem que ser agilizada, para
sabermos até que ponto vão as nossas atribui
ções. Foi o que entendi da sugestão de S. Ele'

O SR. CONSTITCIINTE DEL BOSCO AMARAL
- Em primeiro lugar, confesso que errei,quando
votei o Regimento, porque não deveria ter acei
tado esse tipo de Comissão. Votei errado devido
ao açodamento com que tivemos de decidir na
oportunidade. Não é possível deliberarmos debai
xo de cobranças como estas sob que vivemos]
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como, por exemplo, o Relator, em assunto desse
porte, ter de apresentar o seu relatório no dia
11, como se a Constítuíção fosse uma criança,
que, se não nascer aos nove meses precisa ter
o seu nascimento feito através de uma operação
cesariana. Não é nada disso. Isto é o começo
da conversa. Como somos de uma Subcomissão,
proponho que a grande Comissão se reúna. É
lógico que com outros pensando muito melhor
do que eu, ou com várias cabeças pensantes va
mos elaborar uma Constituição muito melhor. Só
assim poderemos saber direitinho que nos cabe,
o que nos compete fazer,ou verificarse realmente
nós não podemos fazer algo muito mais aprimo
rado em função de coisas ainda não revistas. Fa
lou muito bem o Constituinte Siqueira Campos:
muitos resolveram trabalhar durante a Semana
Santa; só que três ficaram aqui, os outros assina
ram a Ata hoje. Eu, por exemplo, não quero que
minha presença seja registrada quado não com
parecer - e já disse isso aos nossos asssessores.
Se comparecer apenas dez sessões e trinta, que
registrem apenas a minha presença naquelas em
que compareci realmente, pois não vou assinar
ata a posteriorl de fonma alguma. Posso chegar
atrasado e assinar depois, mais aí é outro proble
ma. J6,gora, o que estou vendo é que, realmente,
a luzinha vermelha da televisão está fazendo uma
mal terrível à Constituinte.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Nobre Constituinte Del Bosco Amaral, havia suge
rido que fizéssemos uma reunião na semana san
ta, mas acatei a decisão da maioria, fui vencido
e não houve essa reunião. De modo que ninguém
assinou qualquer ata.

O SR. COI'/STlTUINTE PAULOROBERTO 
Mas, com dizia,nobre Constituinte Siqueira Cam
pos, nós, a título de sugestão, deveríamos discutir
aqui na Comissão, para maior amplitude, a gerên
cia do dia-a-dia dos nossos municípios, os com
ponentes dos nossos Estados. Somos contra essa
tutela da Uni,ão, que pretere o Estado.

O SR. COl'lSTlTUlNTESIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, ouvidos, em aparte, os nossos ilus
tres Constituintes Paulo Roberto e Del Bosco
Amaral, submeto a V.Ex", como é do meu dever,
um projeto, para cuja complementação solicito
a colaboração dos meus ilustres Pares. Nesse ro
teiro de trabalho, prevemos reunião ordinária
amanhã, dia 23, quinta-feira, para apreciação de
matérias. No dia 24, sexta-feira, teríamos a realiza
ção do primeiro painel. O convidado, por sugestão
do Relator, seria o Ministro Ronaldo Costa Couto.
S. Ex' falaria sobre a área de suas atribuições,
-sobre o Estado e sua autonomia, a Federação,
a redivisão territorial, o Estado e a integração na
cional. Expelia o que acha-se por bem, dentro
da competência de seu Ministério. Expor-nos-ia
para debate, também, a situação aflitivaem que
os Estados se encontram, sempre em busca de
recursos, esses auxílios financeiros que tanto avil
tam as administrações estaduais por falta, exata
mente, da destinação de recursos próprios e de
justa distribuição da renda tributária. No dia 27,
segunda-feira, às -10 horas da manhã, teríamos
o segundo painel, e os nomes dos convidados
seriam sugeridos pelos eminentes Pares. O tema
será sempre envolvendo um Estado-membro, a
sua autonomia, a Federação. Temos um painel

especial para as polícias militares. Estou apenas
sugerido as datas no calendário para a realização
das sessões dentro desse exígüo prazo que temos.
Realizaríamos na segunda-feira o painel com o
tema 'A Competência dos Estados-membros na
Organização das Polícias Militares". Teríamos a
presença de três comandantes da PM.Em conse
qüência do feriado de 10 de maio, a sugestão
do Relator é a de que tenhamos uma sessão ex
traordinária. Porque o nosso prazo é curto, vai
até o dia 7. O Relator deverá entregar o seu Pare
cer até o dia 11, improrrogavelmente. Portanto,
não dispomos de outras datas, e precisamos reali
zar essas reuniões. Não sugerimos a realização
de reuniões à tarde, como outras Comissões estão
fazendo. Achamos que uma reunião por dia, às
10 horas da manhã, é o suficiente. Mas também
não podemos deixar de realizar sessões nesses
dias em que vamos estar aqui, porque, do contrá
rio, não iremos realizar as audiências públicas de
que precisamos. A essas audiências públicas
comparecerão professores universitários com
obras publicadas, a exemplo do Prof. Osni Duarte
Pereira, que escreveu "Nova República, Nova
Constituição"; do Prof. Horta, da Universidade Fe
deral de Minas Gerais, autor de "Reconstrução
da Federação: do Prof.Baracho, com publicações
a repeito, que é um dos notáveis intelectuais brasi
leiros e se dedica ao estudo do tema do federa
lismo e os Estados-membros.

Ouviríamos autoridades do IBGE, o que se faz
necessário, e quem mais os colegas sugerissem.
Com os Governadores de Estado, temos um pro
blema muito sério. Em conversa com o Presi
dente, chegamos à conclusão de que seria muito
bom ouvinmos pelo menos um governador de
Estado de cada região do País. Temos, por exem
plo, a Amazônia. Ouviríamos um governador de
Estado amazônico. Temos o Nordeste. Ouviría
mos um Governador de Estado do Nordeste. Te
mos o Centro-Oeste. Ouviríamos um Governador
de um estado do Centro-Oeste; outro do sudeste
brasileiro e outro da região Sul do País. Mas terão
esses Governadores condições de agendar um
compromisso desse muito em cima da hora? As
nossas reuniões, as nossas audiências públicas
reelízar-se-ão, de acordo com o sugerido, a partir
de sexta-feira, depois de amanhã. À respeito, já
estamos em entendimento com o Sr. Ministro
do Interior- ainda sem colocar o problema. Hoje
iremos reiterar à tarde esse entendimento com
o Ministrodo Interior, para que S. Ex" compareça
à abertura das audiências públicas. Ouviríamos
e questionaríamos S. Ex" sobre a sua atuação
no Ministério,seu comportamento diante dos go
vernantes dos Estados brasileiros.

Assim, teríamos no dia 28 as presenças de três
autores de obras a respeito do federalismo e dos
Estados. Sugeriria o Professor Osni Duarte Perei
ra, o Professor José Alfredo de Oliveira Baracho
e o Professor Raul Machado Horta, todos profes
sores universitários e com obras publicadas. No
dia 29, teríamos o quarto painel, com convidados
a serem indicados pelos membros da Comissão
ou pelo Relator, se esses não o fizerem.Teríamos
o quinto painel no dia 30. O tema será sempre
envolvendo a Federação e os Estados. Nessa reu
nião, o tema também será sugerido pelos mem
bros da Comissão. Teríamos o sexto painel no
dia primeiro de maio. Quanto a esse ponto, quero

explicar melhor minha idéia aos companheiros.
Sugeriria que esse painel fosse realizado na As
sembléia Legislativa do Estado de Goiás - que
é próxima, são apenas 200Km - para onde se
dirigiriam todos os membros da Subcomissão
a exemplo de outras comissões e subcomissões
que já se deslocaram para outros pontos do País.
Teríamos o convite do Governo do Estado, de
entidades do Estado e não estaríamos causando
à Constituinte ou à Câmara dos Deputados qual
quer tipo de despesas, que seriam custeadas pelo
Governo ou entidades do Estado. Faríamos na
sexta-feira essa audiência pública com as autorí
dades goianas, possivelmente com o Governador
e representantes de entidades representativas dos
vários segmentos da comunidade goiana. No sá
bado e domingo, se desejarem, poderíamos per
manecer em visita a Goiânia, com o dia livre.
Ou poderemos voltar a Brasília no sábado ou
no domingo, a critério de cada constituinte, que
poderia, inclusive, levar a família. Goiânia é tão
acolhedora e tão próxima que para tanto não ha
verá maiores dificuldades. O tema a ser ali abor
dado seria a criação do Estado do Tocantins e
a redivisão territorial do País, a ser versado por
esses convidados. Faríamos reunião ordinária na
segunda-feira, dia 4 de maio, para apreciação de
matérias. O sétimo painel seria no dia 5 de maio,
às10 horas da manhã, também abordando tema
a ser proposto por qualquer dos ilustres pares.
O encerramento dessas audiências públicas, des
ses painéis, far-se-ía com a realização do oitavo
painel pelo Ministro da Justiça, que abordaria to
dos os assuntos sobre os quais S. Ex" se dispu
sesse a discorrer, sempre relacionados com as
atribuições da nossa Comissão, com as tarefas
a ela inerentes. Teríamos, assim, encerrado no
dia 6, quarta-feira, às 10 horas da manhã, os pai
néis. Daí para a frente, realizaríamos reuniões ordi
nárias, de acordo com as sugestões que nos te
nham chegado, e com as propostas surgidas des
ses debates que os painéis vão proporcionar-nos.
também com as propostas dos membros da Co
missão. A intervenção de cada constituinte será
levada - como não poderia deixar de ser - na
devida conta. Se contiver, de fonma verbal, uma
sugestão, o Relator, no exame de todas as maté
rias, de todas as sugestões, de todos os docu
mentos, apreciará, analisará e introduzirá, na for
ma do possivel, tal sugestão. E não apenas as
sugestões na fonma de nonmas constitucionais,
efetivamente apresentadas, como também aque
las que até verbalmente forem feitas no plenário
das comissões. Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Guilhenme Palmeira.

O SR. CONSTITUINTE GUILHERME PAl..J\\EI
RA- A prevalecer a sugestão do nobre Consti
tuinte Del Bosco Amaral, a convocação de uma
reunião da Comissão prejudicaria o roteiro que
V. Ex" propõe para a subcomissão. De acordo
com o que se venha a decidir na reunião maior
das Subcomissões, acho que não adiantaria dis
cutirmos, de saída, esse roteiro, antes da definição
da tarefa que vai nos caber, do que vai prevalecer
em nosso trabalho. Sugeriria que se propusesse
ao Presidente José Thomaz Nonô que convocas
se logo essa reunião e, em seguida, trataríamos
do roteiro, que está bem elaborado.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Obrigado. Constituinte Guilhenme Palmeira; pro-
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poria, com a emenda que V. Ex" nos oferece,
que aprovássemos o calendário das audiências
públicas. É assunto que não precisa ser incluído
no roteiro, já é nosso dever a realização dessas
reuniões ordinárias às 10 horas da manhã. Há
várias reuniões aqui colocadas apenas para com
por o calendário, para apreciação não apenas de
matérias, como também de assuntos normais que
formam, inclusive, a rotina dos nossos trabalhos,
entre os quais essa sugestão. Lógicoque o Relator
foi favorável, é correto que se proceda assim, den
tro da sugestão do nobre Constituinte Del Bosco
Amaral. Mas não temos condições de decidir qual
o dia da reunião, porque quem decidirá isso será
o Presidente da Comissão-mãe. Temos esse pra
zo, vamos manter os devidos entendimentos a
respeito. Se não aprovarmos a proposta, veja V.
Ex" em que dificuldade se encontrarão o Presi
dente e o Relator:como vamos convidar o Ministro
Ronaldo Costa Couto para abrir esses painéis,
ou outro Ministropara encerrá-los, ou os governa
dores de Estado? Pode ser que alguns desses
convidados possam vir. Se não vierem, vamos
realizar, pelo menos, um ou dois painéis com
representantes de S. Ex", que possam aqui com
parecer, porque têm interesse, como nós, nessa
nova situação. Precisamos conhecer o papel do
Estado membro na nova Constituição.

Não podemos, agora, permitir, por omissão ou
por qualquer outro erro, que continue a situação
ruim, deteriorada, de aviltamento dos Estados,
como se vem verificando. Esses governadores
terão que se manifestar. Já me dirigi a todos,
por telex, pedindo que nos encaminhassem su
gestões e contribuições. Mas seria bom que essa
contribuição de S. Ex'" fluísse,do debate, que as
sim é sempre bem melhor. As vezes uma idéia
surge espontaneamente, de forma magnífica, e
o seu aperfeiçoamento é de todo recomendável
e merecerá aprovação da Comissão, muito mais
do que, às vezes, um documento escrito. De ma
neira que, se aprovássemos esse roteiro, no que
conceme às audiências públicas - porque não
temos outras datas, efetivamente não temos 
o Presidente já iria trabalhando no sentido de es
truturar as audiências, que não dependem de nós.
Porque para nós é muito simples, o Presidente
nos convoca e estamos aqui, a exemplo do que
fizemos hoje. Mas convocar de repente um convi
dado de Minas Gerais, de São Paulo, do Amazo
nas, do Pará, do Nordeste, não é fácil.

Então, com essa ressalva, nobre Constituinte,
acolho sua sugestão, lúcida, correta, porque não
vamos tratar nesses painéis de assuntos para que
não sejamos competentes. Agora, não estamos
decidindo sobre essa competência, sobre essa
atribuição. Vamos decidir sobre o painel. Do que
vamos tratar no painel? Até os temas estão libera
dos, à sugestão dos nobres companheiros.

É o que aqui deixo fazendo esta ressalva, Sr.
Presidente, para a apresentação do meu projeto,
para que, no prazo das reuniões ordinárias, seja
feito um esforço junto ao Presidente José Thomaz
Nonõ, para que possamos realizar reunião neste
órgão, envolvendo as três subcomissões, para
ajustarmos os nossos trabalhos e para que não
venham os nossos trabalhos, amanhã, extrapolar
a nossa competência e gerar conflitos por aí afora.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:
Srs, Constituintes; há um problema prioritário,co-

mo o nobre Constituinte nos fez ver. Poderíamos
debater, numa troca de idéias, o conteúdo, a com
petência da nossa Subcomissão. Fixados os parâ
metros, poderíamos estabelecer o roteiro. Eviden
temente, o nobre Relator, cumprindo o seu dever,
feza sua sugestão a respeito. Agora, se me permi
tem algumas considerações, temos aí uma maté
ria vencida. Partimos do zero, como já se disse.
Pela primeira vez não teremos um anteprojeto
inicialde Constituição, sujeito a emendas. E maté
ria vencida. Mas nas Subcomissões também há
uma matéria vencida. Cada Comissão fixa-se em
um tema. Não vamos examinar o Município sob
todos os aspectos. Não vamos examinar o Esta
do-membro - como dizia Pontes de Miranda 
sob todos os seus aspectos: polícia militar,educa
ção, saúde, sistema financeiro, etc. Essas Comis
sões temáticas que todos conhecem - vou-me
fixarem uma, a Comissão de Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças - estão todas interrela
cionadas, daí a importância da Comissão de Siste
matização. O trabalho da Subcomissão dos Esta
dos, se levarmos em conta que não vamos tratar
de educação, de organização eleitoral, de educa
ção e cultura, de tributos, de organização fínan
ceira, ficaria reduzido a quê? No meu modo de
ver, aqui há uma troca de idéias. Vamos tratar,
aqui, da organização política do Estado.

Então, quais seriam os nossos temas centrais?
Os problemas da autonomia e da Federação. São
duas teses que ninguém discute, ninguém quer
voltar ao País unitário, nem mesmo ao País das
provincias do Império. Defendemos a Federação
e queremos aprimorá-Ia.

Nosso problema central, no meu modo de ver,
está na organização dos Estados. Como os Esta
dos devem ser organizados? De certo modo, que
poderes devem integrar os Estados. Serão o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário? Até onde
vai a autonomia dos Estados. Deve prevalecer
aquele princípio de que os Estados têm todos
os poderes, exceto os expressamente atribuídos
à União? Teremos uma concepção mais centra
lista de poder? Como se deve processar a inter
venção nos Estados?

Agora, por exemplo, há um problema em dia,
que é o do parlamentarismo. Cada um tem suas
idéias. Não sou parlamentarista de hoje. Já o era
no tempo do Dr. Raul PilIa, o chamado papa do
parlamentarismo. Quando a Câmara ainda fun
cionava no antigo Distrito Federal, no Rio de Ja
neiro, eu já defendia o parlamentarismo. De lá
para cá, só tenho motivos para nele acreditar mais
ainda. Mas respeito o pensamento daqueles que
divergem. Pois bem, o princípio básico é este:
adotado o parlamentarismo no País, deverão tam
bém os Estados ter esse regime ou forma de
governo? Em caso afirmativo,poderemos estabe
lecer um prazo para isso? Há ainda o problema
relacionado ao Senado Federal. A primeira idéia
que se tem é de que também existem senados
estaduais. Afederação norte-americana tem sena
do em vários Estados. Pois bem, a Constituição
vigente não proíbe: qualquer Estado-membro po
de ter seu senado. Entretanto, por questão de
educação ou tradição, nenhum Estado da Federa
ção o institucionalizou. Aliás, hoje, a imprensa,
qualquer jornal, grafa estado em letra minúscula.
O Estado ficou tão desmoralizado que agora já
o escrevem com "e" minúsculo, enquanto na pró-

pria Constituição é escrito com "E" maiúsculo.
Pois bem, isso também é assunto que está a mere
cer nossa atenção.

Outra questão diz respeito ao Presidente da Re
pública, que, com a Constituição de 1946, passou
a ter mandato de cinco anos, quebrando a tradi
ção da chamada República Velha. E eu já não
sei mais qual é a República Velhae qual é a Nova.
Pois bem, antes de 1930, o Presidente tinha um
mandato de quatro anos. A Constituição de 1946
estabeleceu o período de cinco anos. O curioso
é que alguns Estados da Federação fixaram man
dato de cinco anos para Governador, enquanto
outros, entre os quais se inclui o meu, de acordo
com a velha tradição, estabeleceram o de quatro
anos.

Tenho a impressão de que aqui faremos uma
grande troca de idéias. Nosso relator falou em
polícia militar. Contudo, vimos que as questões
de segurança, de polícia militar etc., são atinentes
à organização do Poder Executivo. Então só iría
mos perder tempo se ouvissemos ésses setores.

Há, também, o problema do Distrito Federal.
Temos, no Senado da República, a Comissão do
DistritoFederal. Houve quem colocasse o proble
ma no âmbito do sistema eleitoral propriamente
dito,portanto, transferindo a questão para a esfera
da Comissão que trata da organização eleitoral.
Acho que a nossa Subcomissão dos Estados deve
tratar especialmente da autonomia dos Estados.
O problema do sistema eleitoraljá é outro assunto
específico.

Acho, então, que essa troca de idéias é da maior
importância para que tenhamos certo o que deve
realmente constituir o âmago, a essência, a com
petência desta Subcomissão. Nossa comissão da
Organização do Estado está preocupada, sobre
tudo, com o fortalecimento da Federação e a defe
sa da autonomia dos Estados. Mas sejamos coe
rentes e lógicos: o Estado não terá autonomia
se não houver a chamada autonomia financeira.
Então a nossa autonomia política- daí a interde
pendência - está necessariamente ligada ao sis
tema de organização dos tributos. Mas faço esta
colocação: deve a Comissão do Sistema Tribu
tário, Orçamento e Finanças determinar apenas
o número e as espécies de tributos, enquanto
nós, da Comissão da Organização do Estado, es
tabeleceríamos a competência dos Estados sobre
esses tributos? Ou será melhor que a Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças fixe
o número de tributos e sua natureza, atribuin
do-lhes, ao mesmo tempo, a competência?

VejamV.Ex'" como tudo está numa interdepen
dência. Aprevalecer esta ordem de idéias, devería
mos promover uma reunião muito maior, e não
apenas no âmbito da nossa Comissão. Mas temo
que a esta altura isso seja dificil. Então haverá
esse choque de interpretação. Vejam bem como
coloquei q problema tributário: uma coisa é fixar
o número e a natureza dos tributos; outra coisa
é dizer que um tributo deve ser da competência
do Município e aquele outro do Estado ou da
União. Mas a tendência, pelo que pude sentir na
troca de idéias, é que à Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças cumpra não
só a determinação da natureza tributária - inclu
sive cogita-se de um novo tributo a incidir sobre
o patrimônio - mas também o estabelecimento
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da 'Competência sobre cada um, apontando qual
agente irá arrecadá-lo. A tendência é essa.

Prevalecendo esse entendimento, ficaríamos
apenas na organização política: que poderes de
vem ter os Estados? Até onde vai sua autonomia?
De que modo se faz a autonomia? Interessante,
nossa Comissão da Organização do Estado tem,
a meu ver, uma atribuição importantíssima. Como
denominaremos o ente estatal brasileiro? Estados
Unidos do IBrasil, como antigamente, República
Federativa do Brasil, República Democrática do
Brasil? A meu ver, a denominação da República
é da exclusiva competência da Comissão da Or
ganização dloEstado.

Outro problema interessante diz respeito à or
ganãação dos Estados propriamente dita. Devem
continuar esses Estados? Alguns devem fundir
se? Devem surgir novos Estados? Quantos Esta
dos deve ter a Federação? Que critérios devemos
adotar para a criação de novos Estados ou fusão
deles? Isto tudo é atribuição da nossa Subco
missão. DaíV.Ex'" vêem a sua importância. Todos
que: estudamos Direito sabemos que logo nas
primeiras aulas ensina-se o conceito de Estado.
Aprende-se que Estado é constituído de três ele
mentos básicos: território, govemo e povo. Não
há Estado sem govemo, não há Estado sem terri
tório - a não ser a ficção do Vaticano -, não
há Estado sem povo ou população, como prefe
rem alguns autores. Muito bem, para a criação
denovos Estados devemos fixarque parâmetros?
PodIeríamos assim estabelecer: tendo em vista
que a Federação deve ter um sentido de harmo
nia, de coordenação, nenhum Estado poderá ter
uma população superior a um dado número. É
um assunto a ser debatido. Território: nenhum
Estado deve: ter um território que cubra além de
determinada superficie. Quanto à forma de gover
no: se se decidir pelo regime de govemo parla
mentarista, deve isso ser levado necessariamente
aos Estados? A impressão que a gente tem é
que não, mais é um assunto a ser debatido. Então
os senhores estão vendo que, mesmo não tratan
do de questôes financeiras, de educação, de saú
de, de sistema eleitoral, a nossa Corpissão e, de
modo espec:ífico, a nossa Subcomissão têm uma
competência, uma importância extraordinária.

Eram estas as colocações que tinha a fazer
a V.Ex". Nesta Subcomissão vamos decidir tudo
democretícamente, e o que a Comissão estabe
lecer será fixado, e nós iremos para a frente.

Relatívarnente ao inicio dos nossos trabalhos
já ternos duas sugestões básicas. A do Deputado
Del Bosco Amaral considero prioritária.É no sen
tido de que façamos essa troca de idéias para
fixarmos melhor as atribuições da nossa Comis
são, de um modo geral, e de cada Subcomissão.
Asugestão cionosso Relator,Constituinte Siqueira
Carnpos, é neste sentido: nos campos em que
não houver conflito, poderíamos atuar livremente,
estudando e debatendo aquilo que é típico da
nossa Subcomissão, que é a organização dos Es
tados, Federação, intervenção etc. Isso me parece
pacifico.

Primeiramente, vou colocar em discussão a
proposta, que me parece prioritária, do Deputado
Constituinte Del Bosco Amaral.

Tem a palavra o Sr. Relator, Constituinte Siquei
ra Campos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, V. Ex" é criterioso e procura agir com
eficiência.Afinal, temos problemas de prazos, mas
V. Ex" assegura que nos podemos harmonizar.
Na realidade, não existem duas propostas. Existe
uma só proposta, porque o Deputado Constituinte
Del Bosco Amaral teve acolhida por mim a sua
sugestão. Há um projeto de roteiro para as audiên
cias públicas, pois temos prazos a observar. A
recomendação do Constituinte Del Bosco Amaral
é no sentido de que promovamos reunião geral
da Comissão da Organização do Estado para
ajustar as três subcomissões num só trilho, a fim
de que saibamos exatamente os caminhos a per
correr, sem o risco de cometermos erros, inva
dindo áreas de atribuição de outras comissões.
Bom, nós aprovamos isso. O que está agora em
debate é exatamente o projeto de roteiro para
as audiências públicas. E eu insisto neste ponto.
Vejam bem V.Ex-sque amanhã se realizará uma
reunião da Comissão de Sistematização. Para
quê? Para traçar o roteiro daquela Comissão. E
chamo a atenção do Constituinte Del Bosco Ama
ral para isto: a Comissão da Organização do Esta
do não vai definir rumos para nós, não vai poder
fixar áreas de competência desta Subcomissão
nem das demais, porque o assunto é complexo
e envolve todas as subcomissões e comissões
da Assembléia Nacional Constituinte.

Para elucidarmos essa questão devemos pro
mover uma reunião entre relatores e presidentes
de todas as comissões com o Relator e o Presi
dente da Comissão de Sistematização. A Consti
tuinte deve ter um órgão coordenador, e este,
conforme o Regimento, é a Comissão de Sistema
tização, que chega a ser até revisora, porque siste
matizadora. Portanto, ela também tem o papel
de revisora, devendo até entrar no mérito, em
certos casos. Contudo, estamos tomados de per
plexidade. Também o Deputado José Thomaz
Nonô e o Senador José Richa estão perplexos
diante da possibilidade de não podermos tratar
de assunto que nos parece específico da nossa
Comissão. Por exemplo, se tratarmos de autono
mia dos Estados sem poder analisar o problema
do tributo, da competência de arrecadar este ou
aquele tributo, então, não estaremos tratando de
nada, porque o dinheiro, o recurso financeiro é
que faculta o exercício de uma autonomia. Mas,
de qualquer modo, temos que fazer esse trabalho.

Sr. Presidente, quanto ao roteiro, vamos supor
que o aprovemos com ou sem alterações, aco
lhendo-o parcial ou totalmente. Mas quem vai à
briga? Devemos considerar que há dois minis
térios que tocam mais de perto essa questão do
Estado porque estreitamente ligados aos Estados
pelas suas áreas de competência: o do Interior
e o da Justiça. Então, se não tratamos disso aqui,
como poderemos convidar essas autoridades, es
ses representantes dos vários segmentos? Outro
ponto: o que essas personalidades disserem aqui
poderá ou não servir de subsídio para os nossos
trabalhos. Não devemos desprezar este aspecto:
por mais brilhante que seja o ministro, talvez seu
ponto de vista não se ajuste àquilo de que precisa
mos e ao que entendemos. E acho que mesmo
assim não haverá prejuízo. Haverá, sim, um bene
fício,porque isso haverá de mostrar que a Comis
são está trabalhando, que a Comissão está reali
zando suas audiências públicas, que a Comissão

está atuando. Caso contrário, muitos nos acusa
rão de omissão, de não estarmos reaIizando aqui
lo que o Regimento determina, isto é, cinco a
oito audiências públicas. Então venceria o prazo
sem que realmente conseguíssemos realizaraqui
lo que é de nosso dever.

Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre
Senador Constituinte Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Ilustre Relator, Constituinte Siqueira Campos,
acho que V.Ex" tem inteira razão quando propõe
à discussão e aprovação desta Subcomissão o
roteiro para orientar os nossos trabalhos. Verifica
mos que o Regimento não define as atribuições
de nenhuma Comissão ou Subcomissão. Ora, o
Regimento que disciplina os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte é inteiramente falho
nesse aspecto. Assim reza o parágrafo único, art.
15 do Regimento Intemo:

"Art. 15 .
Parágrafo único. As Comissões e Subco

missões, além das atribuições previstas neste
Regimento, elaborarão as Normas Gerais e
as Disposições Transitórias e Finais, relativas
à temática de suas competências, cabendo
à Comissão de Sistematização, além de com
patibilizá-Ias,a elaboração do Preâmbulo."

Ocorre que no Regimento não estão discipli
nados as atribuições de cada Comissão e Subco
missão. Então, atendendo assim a um dispositivo
regimental, V.Ex" propõe que a nossa Comissão
tenha um roteiro para poder deslanchar os seus
trabalhos, porque, se continuarmos debatendo te
mas de competência, se se vai conflitar ou não
com a competência de outras Comissões, não
vamos praticamente realizar nada, não vamos ter
nenhuma audiência, não vamos trazer nenhuma
autoridade, não vamos tomar conhecimento do
pensamento de Govemadores, de Ministros de
Estado, de associações que tenham interesse nos
trabalhos desta Comissão. O tema relativo à redí
visão territorial é bastante palpitante e desperta
interesse em vários segmentos sociais de Esta
dos, como, por exemplo, o de V. Ex", o Estado
de Goiás, onde existe uma proposta concreta da
criação do Estado de Tocantins. Portanto, Sr. Pre
sidente, companheiros desta Subcomissão, acho
que temos que agilizaros nossos trabalhos, apro
vando imediatamente o roteiro sugerido pelo Sr.
Relator Siqueira Campos, o que não vai absoluta
mente impedir que se realizem consultas à Comis
são geral da Organização do Estado e, também,
à Comissão de Sistematização. Esperamos que
os Presidentes e Relatores das Comissões defi
nam melhor essa questão. Se continuarmos de
batendo assuntos alheios às nossas atividades e
ao roteiro que deve orientar os nossos trabalhos,
não vamos chegar a nenhuma conclusão. Finda
o prazo e não teremos matéria a ser analisada
pelo Relator e pelos membros da Comissão. Outra
coisa que gostaria de lembrar aos companheiros
é que cabe à Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte, que recebe as proposições apresentadas
pelos-Constituintes em Plenário, encaminhá-las
às Comissões que vão tratar desses assuntos. Es
sa triagemjá é feitaatravés da Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte. Logicamente não vamos
receber aqui matérias que sejam da competência
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de outra Comissão. Já verifiquei, pelos avulsos
que foram dístríbuídos aos membros desta Co
missão, duas propostas encaminhadas direta
mente pela Mesa da Constituinte à nossa aprecia
ção da nossa Comissão e, naturalmente, também
às propostas que forem formuladas pelos mem
bros desta Subcomissão. Penso que os casos
conflitantes serão tratados mas objetivamente na
Comissão de Sistematização. Nada impede, Sr.
Presidente, que hoje aprovemos o roteiro do Rela
tor, que considero consentâneo à necessidade
de desenvolvimento aqui de um trabalho sério
e conseqüente para a nossa Comissão.

o SR.REIJ\TOR (Siqueira Campos) -Agra
deço ao Senador Constituinte Nabor Júnior o
aparte.

Encerrando a minha intervenção, Sr. Presiden
te, asseguro a V. Ex'" que procurei cercar-me de
todas as garantias possíveis para fazer um bom
trabalho e apresentá-lo aos nobres membros des
ta Comissão. Essas garantias também incluem
o assessoramento de constitucionalistas notáveis
do nosso Pais, que aqui estarão presentes.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Davi
A1vés Silva.

o SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, Sr. Relator, quando cheguei a esta
reunião, encontrei o Deputado Del Bosco Amaral
fazendo as explanações que achava cabíveis à
nossa Subcomissão. Ouvi S. Ex' com todo o cui
dado, e pude observar que deu um enfoque muito
sério - que deve ser encarado com muita serie
dade pela nossa Comissão. Quando dizemos, fora
de Brasilia, que somos membros da Comissão
da Organização do Estado, ninguém nos acredita.
O povo acha que a nossa Comissão é apagada,
sem nenhum interesse ou validade. É, menos que
uma Comissão da Constituinte, alguma coisa para
ocupar Parlamentar desocupado. Realmente, é
preciso que tenhamos a mesma obrigação e res
ponsabilidade que tem um Constituinte da Comis

.são de Sistematização, da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças e de outras Co
missões que o povo brasileiro julgue importantes,
Devemos dar a conhecimento público as nossas
atribuições, as nossas obrigações e responsabi
lidades, Pois bem, apenas para completar o que
disseram os Constituintes Del Bosco Amaral e
Paulo Roberto, cito o seguinte caso. Tive uma
audiência com o Governador do Estado do Mara
nhão na segunda-feira da semana passada. Na
ocasião, S. Ex' me disse que no seu Governo,
governo é governo, deputado é deputado, policia
é polícia, justiça é Justiça. Tudo bem, pois penso
que cada governador deve ter o seu plano de
governo. Mas o que mais marcou esta minha au
diência com o Governador Epitácio Cafeteira foi
a abordagem de uma invasão numa área de habi
tação urbana de São Luis, que conta com 6.500
casas construídas no Governo do Senador João
Castelo. A titulo de comparação, lembramos as
invasões que estão a ocorrer no Sul do Pais. Per
guntei então ao governador por que os governos
estaduais não estão apoiando esse movimento,
amparando os desamparados com novos lotea
mentos e a construção de casas. É verdade que
a Constituição vigente prevê que a propriedade
privada deve ter a sua sustentação. Mas essas
áreas, em sua maioria, são patrimônio da União,

porque financiadas com dinheiro do BNH. Tive
então conhecimento de que o governador auto
rizara os invasores a baterem nas casas e, se os
seus donos lá não estivessem, ocupassem-nas,
jogando na rua a mobilia antiga. AifIZ esta obser
vação a S. Ex': ora, uma pessoa que não mais
queira morar numa casa e a abandone não vai
deixá-Ia mobiliada. O que acontece, Sr. Relator
- e o Constituinte Del Bosco Amaral talvez pense
que estamos fugindo do assunto - é que no
nosso Estado muita gente trabalha no interior.
Imaginemos alguém que tenha um casal de filhos
e more em São Luis. Se o seu trabalho é no
interior do Estado, na fazenda do seu patrão, a
casinha da Cohab, na vila operária, fica fechada
algum tempo. Então, quando ele volta do seu
trabalho, não pode mais passar na sua rua sob
pena de ser linchado. E, na verdade, quase houve
um linchamento em São Luis. Nessa hora, sabem
V.Ex'" qual é a autoridade que tem um Deputado
Constituinte no Maranhão? Absolutamente ne
nhuma. Gostaria que aqui não fizéssemos o mes
mo que faz um pedreiro, que, ao construir uma
casa, cava, faz a vala, coloca o tijolo, levanta-a,
cobre-a, reboca-a, faz-lhe o piso e entrega a chave
ao proprietário. Para entrar nessa mesma casa,
logo depois, esse mesmo pedreiro tem que se
fazer anunciar ao vigia da casa. O proprietário
poderá ou não receber o construtor de sua casa
bonita, comprada e paga. Gostaria, pois, que esta
Subcomissão não vendesse o seu trabalho. Que
ela organize os Estados, mas, acima de tudo, ga
ranta que os deputados ou, quem sabe, até Cons
tituintes, no futuro tenham também o mesmo di
reito de opinar a respeito dos direitos assegurados
pela Constituição Federal. O papel que hoje está
ai não nos dá esse direito, porque os governa
dores, na maioria dos casos, pensam que têm
direito de fazer o que querem. Desconhecem a
Constituição, porque pensam que a nova é que
vai determinar o que eles devem fazer. Mas há
uma Constituição Federal ainda em vigor, que
somente deixará de prevalecer na hora da promul
gação da nova Constituição Federal. Fiquei preo
este momento em que aqui procuramos fazer
a vida de todos os Estados, a vida do grande
Estado, que é o Pais, porque é na Comissão da
Organização do Estado que vamos organizar a
vida do Brasil. Portanto, Deputado Del Bosco
Amaral, penso que é de grande oportunidade a
sua intervenção, apesar de não tê-Ia acompanha
do desde o começo, e acredito que ela deva ter
um reconhecimento mesmo fora do âmbito desta
Comissão. Penso também como o Deputado Fer
nando Gomes: uma reunião é pouco tendo em
vista que o prazo se extinguirá para nós no dia
7, estendendo-se para o Relator até o dia 11. Pen
so que duas reuniões sejam o mínimo para esta
Subcomissão. Espero que possamos votar ainda
hoje o roteiro das audiências e ter melhores condi
çõês de apresentar as nossas propostas em cima
das que virão a esta Subcomissão dos Estados.
Era este o aparte que tinha a dar. Gostaria de
dizerao Relator que realmente preocupa-me mui
to a desconfiança do povo brasileiro quando se
fala da Comissão da Organização dos Estados.
Eles a consideram sem a mínima importância.
Devem agora o Sr. Presidente e os Srs. membros
desta Subcomissão dos Estados fazer valer os
seus direitos, atribuindo-nos aquilo que é da nossa
obrigação. Nós não vamos fazer criar um Estado

e deixá-lo sem saber qual será sua situação fínan
ceíra, educacional e de saúde, porque depois sere
mos questionados pelos nossos eleitores. Eles
vão dizer o seguinte: vocês fizeram o grande Esta
do, organizaram o Estado. Mas, que Estado é
esse que não tem saúde, educação, não tem na
da? Vocês ficam lá apenas como bíbelôs, senta
dos à mesa, querendo aparecer na televisão, nos
jornais, para dizer que participaram da Consti
tuinte? Acho que não. A convocação do Presi
dente da grande Comissão deve ser feita ainda
hoje. Temos de traçar o nosso roteiro, obede
cendo ao já feito pelo nosso Relator e dar conheci
mento dele ao público. Não estou querendo apa
recer na televisão, mas que também ela não des
conheça a nossa Comissão, porque ela também
está achando que isso não está valendo nada.
Acho que as outras comissões que tratam do
mesmo assunto deveriam dar parecer do que
saísse desta Subcomissão, e não formar um pro
jeto completo deixando alheia a organização do
Estado, que cuida de toda a estrutura financeira,
educativa de tudo o que se refere à organização
de um ~stado. Esta é a proposta que deixo aqui
colocada ao nobre Presidente, ao Relator e a todos
que aqui estão buscando soluções, para que se
possa encontrar, no meu entendimento, a curto
prazo, o caminho certo para trabalharmos.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem, sem entrar no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Há uma proposta - logicamente até adoto
a do nobre Constituinte Davi Alves Silva - que
é repetição do que eu disse. Não há prejufzo al
gum que se vote agora - até simbolicamente,
se possível - o rotelro do nobre Relator.

Quero deixar bem claro que costumo deixar
lavrado o meu protesto, a minha posição, antes
que a casa seja arrombada. E não concordo com
o ex-governador e hoje Constituinte Nabor Júnior,
quando S. Ex" se refere a "assuntos alheios".
Alheios estão alguns que vão resolver finanças
e economia de Estado quando nós tratamos da
organização do Estado. Incompetentes fomos nós
todos. Inclusive fui um dos primeiros incompe
tentes, pois não atentei para aquela subdivisão.
Como S. Ex" mesmo mostrou, não há atribuições
ali definidas, e, nesse exato momento, alguém
está convocando chefes de policias militares,
quando nós podemos aqui, numa linha, num arti
go, num parágrafo, dizer o seguinte: compete ao
Estado-Membro da Federação a organização de
toda a sua segurança. E ainda vou mais além.
Se lançássemos hoje, maliciosamente, politica
mente que cabe aos Estados-Membros, sem qual
quer intervenção da União, a sua própria organi
zação, finanças etc., eu queria ver o deputado
dependente de governador ou o deputado depen
dente das famosas dobradinhas das Assembléias
Legislativas ter coragem de, na Comissão de Sis
tematização ou em Plenário, votar contra um rela
tório de dez linhas que desse todos os poderes
aos Estados. Não faremos isso porque não somos
irresponsáveis. Mas do jeito que a matéria foi colo
cada, temos duas condições: ou fazemos uma
reunião da Comissão mãe, não para exigir, porque
isso é na Comissão de Sistematização e V. Ex'"
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são membros, mas para que possamos realmente
apresentar algo sensível, ou cabe-nos simples
mente reconhecer - deixamos que algumas co
missões que deveriam ser meramente opinativas
ou para exarar parecer o fizessem - que essas
temáticas deveriam mudar para que não nos
mandem e não formalizem determinados subsí
díos a fírn dleque possamos embasar o parecer
do lRelator. Isso pode ser proposto ainda até pelo
próprio Presidente da Constituinte. Dando prefe
rêncía, aliás, à aprovação do parecer do Relator,
sugiro que nas próximas horas fosse procurado
o Presidente Thomaz Nonô, já que estamos até,
sem grande'5 figuras para serem ouvidas amanhã,
no sentido de amanhã suspender os trabalhos
das três subcomissões. S. Ex" convocaria a ses
são, pois tem autoridade para isso, e nós debate
ríamos esse tema, ouvindo opiniões até muito
mais abalizadas. Esta é a minha proposta, sem
prejuízo de votar imediatamente o parecer do Sr.
Relator.

() SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Estou
plenamente de acordo. Desenvolveríamos todos
os esforços que possam melhorar as nossas con
diçôes de trabalho e também faríamos com que
determinados assuntos não viessem a ser consi
derados alheios às nossas atribuições.

() SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A proposta do Sr. Constituinte Del Bosco Amaral
está em discussão. Acho que já foi bem discutida.
Em votação. Os que estiverem de acordo perma
neçam como estão. Pausa. Aprovada Vamos en
trar em contato com o Presidente da nossa Co
missão. Agma está em discussão o roteiro suge
rido pelo nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Gostaria de deixar uma sugestão com relação
aos dias 27 e 28. Nesses dias, estarão aqui os
membros integrantes da Federação das Associa
ções Comerciais e Industriais do Estado do Rio
Grande do Sul. Especificamente, a Federação nos
informou que teria interesse de vir até aqui expor
suas preocupações relativamente à organização
dos Estados..

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Nos
dias 27 e 28i?Pode ser no dia 28?

O SR. CONSTITUINTE HIlÁRIO BRAUN-Po
de. Só gostaria que o Relator nos dissesse a hora.

O SR. RELATOR (Siqueira campos) -As reu
'niÕE~S estão propostas para as dez horas, horário
regimental.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Com relação ao Govemador Pedro Simon, S. Ex"
se mostrou interessado em também vir à Comis
são dar a sua contribuição. Gostaria que o Presi
dente mantivesse contato com o Governador para
que marcasse o dia de prestar o seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Atítulo apenas de colaboração, está previsto para
o dia 6 de maio, às 10 horas, ouvirmos o Sr.
Ministro da .Justiça. Realmente, esse evento é da
maior importância. Parece-me que o dia 6, é o
último dia de se oferecerem sugestões. De modo
que, para qualquer sugestão que devêssemos ofe
recer, com base na audiência do Ministério da
Justiça, nós teríamos só esse dia.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Permi
te-me, Sr. Presidente. Bem, o Ministro da Justiça,
se vier, encerrará esse ciclo de painéis. O que
S. Ex" disser aqui e o que resultar dos debates
- porque S. Ex"vem como expositor, e todos
nós nos constituiremos em debatedores - será
considerado como sugestões inseridas nos Anais,
e o Relator as aproveitará Agora, qualquer mem
bro da nossa Gomissão ainda tem mais prazo.
Como o Relator vai apresentar o seu parecer no
dia 11, poderemos realizar mais uma reunião no
dia 7, mais outra no dia 8, e os membros da
Comissão poderão oferecer sugestões. Não serão
essas sugestões apresentadas no plenário, mas
terão a mesma eficácia, porque os membros da
Comissão e isso é da praxe - têm competência
para, fora de prazo de apresentação de sugestões
ou de projetos, opinarem, servindo como emenda
ao trabalho do Relator.V.Ex"e todos nós sabemos
disso. Então, não haverá prejuízo, porque não há
outra data para encerrar esse debate; não se pode
ir mais além. Se se antecipar, como vamos fazer?
Não vamos ter muita condição de antecipação.
E até, Sr. Presidente seria bom fazer uma ressalva
nesse pedido de aprovação dos nobres colegas
no sentido de que, se inviabilizadauma data desse
calendário apresentado, pudéssemos fazer a reu
nião nela prevista, à tarde, em qualquer dos dias
que tivermos pela frente. Essa norma flexível de
resolver o problema é necessária, repito, devido
à exiguidade de tempo. Concluindo, Sr. Presiden
te, quanto às sugestões do nobre colega relativa
mente ao Rio Grande do Sul, é problema só de
acertar com o Presidente e sua assessoria as da
tas, tanto para os presidentes da federação como
para a vinda do Governador, porque nada nesse
relatório é definitivo. O que for apresentado são
meras sugestões. O pessoal da Polícia Militar po
deria vir noutra data; os professores, os constitu
cionalistas que vão realizar um painel sobre fede
ralismo poderão fazer essas exposições noutra
data. O Presídente tem total competência, mais
do que qualquer um de nós, para estabelecer
isso. Sugiro que a Comissão aprove essa proposta
e que fique atribuído ao Presidente o acerto com
esses convidados. Estou plenamente de acordo
com ele que resolva esses problemas da melhor
forma que achar conveniente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Quanto à Presidência, estou aqui mais para tentar
coordenar e traduzir a vontade de V.Ex'" De modo
que é o Relator e V.Ex'" que vão decidir. O Relator
pode fazer suas sugestões. Desde que o plenário
da Subcomissão as aprove, da minha parte não
há nenhuma restrição. Mas seria interessante en
trar em contato com o Govemador e confirmar
quando S. Ex" poderia aqui vir, de acordo cem
essas datas abertas pelo nobre Relator. Outra coi
sa que queria sugerir aos colegas: vejo que ama
nhã talvez não fosse possível realizarmos reunião
da nossa Comissão plenária, porque me parece
que às 9h30min, a Subcomissão dos Municípios
e Regiões já se reunirá para falar sobre o tema
"As Regiões metropolitanas e a Constituinte",
aproveitando a presença de prefeitos de várias
capitais. Então, amanhã, às 9h30min, dia 23, na
Sala da Comissão da Organização do Estado, na
própria sala plenária, haverá uma reunião da Sub
comissão dos Municípios e Regiões. Poderíamos
marcar isso para amanhã à tarde.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Outra coisa, Sr. Presidente: nossa reunião poderia
durar cerca de vinte ou trinta minutos. Era só
abordar o tema e decidir sobre ele, porque todos
estamos de cabeça pensada sobre o assunto. To
dos eles já viram que estamos sem ter a mínima
importãncia desta Comissão. Estão todos acorda
dos para istô. Então deveremos estar lá nesta
hora e pedir ao Presidente da Subcomissão dos
Municípios que nos reserve um espaço de trinta
minutos para debater a questão, o que seria um
prazo suficiente.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Somos mais amigos, possivelmente, neste mo
mento, até talvez do que Constituintes, mas o
homem político, o ser político - porque hoje
está muito perigoso se falar só o homem, temos
as mulheres com muito mais força política até
- tem um feeling, um certo sentimento. Alguma
coisa está errada. O que, não sei explicar bem,
confesso. Alguma coisa está errada com o apro
veitamento não desta subcomissão, mas da Co
missão mãe. Alguma coisa aí fora e aqui dentro
está soando falso.O trabalho desta Subcomissão
é quase uma reprodução do atual texto, ou seja,
é uma subcomissão de fim de corredor. E não
é por vaidade pessoal, porque se quiserem pou
par-me trabalho, eu agradeço inclusive. É que
realmente, quando as coisas derem erradas no
Plenário, ou quando a Constituinte for promul
gada, os desacertos na organização do Estado
serão atribuídos a nós. Então, quero alertar antes,
ouvir a idéia de todos os companheiros, para que
arnanhã não passemos... Eu nunca assinei num
corredor uma emenda constitucional. Só assino
no gabinete. Nem na Assembléia Legislativa de
São Paulo, nos oito anos que passei lá fiz isso,
porque um cidadão certa vez, um irresponsável,
fezcom que companheiros, por coleguismo, assi
nassem a destituição de Pedro Álvares Cabral da
chefia da expedição portuguesa. Não assino nada
sem ler. E alguma coisa dentro de mim di2: que
temos oportunidades. Não estou achando que
não estamos trabalhando, mas sim que estamos
indo aquém da nossa oportunidade. Precisamos
reunir a grande Comissão para saber se os nossos
motores têm mais potência. Isso é que quero ver.
Por isso eu queria uma reunião realmente espe
cífica. Pode ser que eu esteja redondamente erra
do, mas está me soando assim.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
Tudo bem. Mas só que esta nossa reunião tam
bém cabe aos membros da Subcomissão dos
Municípios porque está na Comissão da Organi
zação do Estado.

O SR. CONSTITUINTE DEL DOSCO NIIARAL
- Têm de ir, sim, todas as três.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Es
tou vendo a insistência com que o nobre Consti
tuinte Del Bosco Amaral fala sobre a matéria.
Quanto mais S. Ex"fala, mais me convenço, por
que, na verdade, S. Ex"está corretíssimo. A posi
ção dele é extremamente procedente, até me pe
nitencio de não ter percebido isso antes. Vou dar
um exemplo. Peço a paciência dos companheiros
para ouvir está matéria aparentemente conhecida,
mas que, na verdade, não o é. Uma das Comis
sões mais badaladas, que é a do Sistema Tribu
tário, Orçamento e Finanças, tem como Subco-
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missão a de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas. Imagino que nesta Subcomissão
o tema do fundo de participação virá à discussão.
Lá dirão quantos por cento devem irpara os Esta
dos. E nós, que estamos tratando da legislação
dos Estados, o que ditemos a eles? Posso até
admitir uma situação que conílítã.Quando disser
mos que devem ser distribuídos 20 por cento
do volume dos outros tributos que formam o fun
do, e eles lá wopuserem 15%, qual o pensamento
que prevalecerá? Do pessoal, dos Constituintes
que tratam da distribuição da Receita da União,
ou dos Constituintes que tratam da Organização
dos Estados; ou vão jogar o conflito no Plenário?
Se jogarem o conflito no Plenário, se não houver,
prevalência, não vamos atribuir àquela Comissão
o poder ditatorial de decidir pelos outros. Claro,
ualquer um pode propor qualquer emenda quan
do for a hora oportuna, mas alguém haverá de
ter a primazia. Alguém tem de dizer - e aí, mais
uma vez, dou meus aplausos ao nobre Consti
tuinte Del Bosco Amaral- devemos ter a noção
da responsabilidade perante o País inteiro:de Nor
te a Sul; mesmo São Paulo fala da escravidão
da União sobre os Estados. Imaginem nós, lá do
Nordeste, que sofremos isso muito mais. O que
nos vão cobrar amanhã? O que teremos feito
pelo restabelecimento efetivo dos princípios da
Federação, se daqui não vamos tratar da matéria
essencial, da independência conveniente para ca
da um dos estados-membros? Se não podemos
tratar de finanças, se não podemos traçar com
clareza a linha da autonomia dos Estados-mem
bros?

Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo
com o nobre Constituinte Del Bosco Amaral e
me permito até ser um pouco mais insistente
em dizerque acho que na verdade este é o assunto
essencial da nossa Subcomissão, aliás, da Comis
são como um todo. Diriaaté mais: se avançarmos
o nosso trabalho, sem que esta definição seja
dada e aceita não só por nós, ou por uma outra
Comissão, mas pela Assembléia Nacional Consti
tuinte, corremos o grande risco ,de sermos res
ponsáveis pela perda de uma oportunidade ex
traordinária que a história brasileira nos dá para
repormos, inclusive, o federalismo brasileiro. De
sorte que até advogo a tese de pararem os nossos
trabalhos, a fim de que esta defiilição seja dada.
Quando digo pararem os nossos trabalhos, não
me quero mostrar rebelde, mas :para que todos
percebam quanto esta Subcomissão entende ser
este um assunto grave. Julgo conveniente até in
terromper os trabalhos enquanto esta definição
não se tomar clara e não for comunicada a todos
as outras Comissões e Subcomissões, para que
o nosso papel seja efetivament~ definido. Aliás,
Sr. Presidente, quero dizer a topos os compa
nheiros que identifico este tópico apontado pelo
Constituinte Del Bosco Amaral corito uma carac
terística dessa Assembléia Nacional Constituinte,
a falta de definições prévias. Aliás, faltam defini
ções sobre diversos aspectos, o que não é o caso
de ser abordado aqui. Atônica desta Constituinte,
entretanto, é a falta de definições. Para concluir,
queria expressar o meu pensamento a respeito
disso tudo: atropelou-se até mesmo o sentido da
Nova Constituição Brasileira;as Constituintes são
resultado normalmente de uma ampla discussão
nacional a respeito de problemas básicos. Anossa
Constituição está-se antecipando aos debates. Es-

tes estão vindo em função da idéia da Nova Cons
tituição, o que me parece ser um atropelo histé
rico dos mais lamentáveis, incomum e, talvez,
muito caro para nós.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Acho que as considerações de V. Ex' são da maior
importância, Constituinte josé Teixeira. Já havia
sido estabelecido que iríamos entrar em contato
com o nosso Presidente da Comissão. Parece-me
que o roteiro está aprovado. Quanto a pararmos
- todos sabemos disso - temos condições para
isso, mesmo porque é a Mesa que está fazendo
a redistribuição, como aliás, mencionou o Consti
tuinte Nabor Júnior. Procurei informar-me e sou
be que o critérioque prevalece lá é este: Comissão
de Finanças, Organização do Estado, problema
de educação para a Educação, e assim por diante.
Quero ver se salvo, inclusive,o problema da Orga
nização Militar. Como membro desta subcomis
são, tenho o dever de ser antes de mais nada
advogado desta concepção, o que me parece ser
maís democrático, e de atender à competência
da Comissão. Como estamos numa Federação,
temos de seguir aqueles parâmetros gerais; não
é possível um Estado adotar a Monarquia, a União,
República, e assim por diante; não é possível haver
democracia na União e não haver eleição de go
vernador. Temos de adotar aqueles parâmetros
gerais, mas o problema da Polícia Militar é muito
importante. Entendo que as policias militares de
vem ser subordinadas aos governadores e só em
período de guerra externa é que o Presidente da
República poderá convocar a Polícia Militar. De
fendo uma autonomia tanto quanto possível den
tro desta concepção.

Vamos trocar estas idéias, mas vamos conti
nuar o nosso trabalho, mesmo porque na área
financeira temos condições para tanto - os
Constituintes sabem disso - e podemos oferecer
as nossas emendas. Defendendo a autonomia po
litica do Estado: sem autonomia financeira não
há autonomia política. Reservo-me o direito de,
dentro dessa idéia, defender a Federação, a auto
nomia, um mínimo de ingerência do Estado nos
Estados membros, que devem ser autônomos.
É o principiogeral. Igualmente, não admito a inter
ferência do Estado em sindicatos, associações,
universidades, na ordem econômica privada, na
quilo que é privado. Então dentro desse espírito
de corpo, vamos apresentar as nossas emendas
em plenário.

O SR. CONSTlTaINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, com sua permissão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Acho que nesse caso estaríamos diante de uma
situação maravilhosamente exemplar da subver
são de valores. Se nós, da Subcomissão dos Esta
dos, nos reservamos o papel secundário de ape
nas propor eventualmente emendas em plenário
sobre questão de tributação estadual e dando à
Comissão de Tributação o papel de definir tudo
a respeito também da tributação dos Estados,
a mim me parece que há subversão de valores
- troca-se o essencial pelo acessório. O essencial
é a autonomia do Estado; o essencial é a compo
sição da Federação e, claro, o poder de tributar

é inerente ao próprio poder do ente participante
da Federação.

A mim me parece que seria lamentável se isso
tivesse acontecido.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Quero apenas deixar claro que estamos aqui na
ordem de idéia de ser e dever ser. Acho que devia
ser assim. Mas não é por achar, ou não é pelo
colega também entender, porque quem vai deci
dir isso é a Mesa, é a Assembléia Nacional Consti
tuinte. Houve a omissão quanto à competência
das Comissões. E, como estas se apresentam
com matérias específicas, o entendimento que
está prevalecendo é esse. Como faremos? Acre
dito que, se levarmos o problema à nossa Comis
são, onde estarão as três Subcomissões, podere
mos enriquecer este pensamento e, se for o caso,
poderemos até levar o problema ao plenário.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, quero apenas fazer uma obser
vação.

Sobre essa história de cartório distribuidor 
sou advogado militante - temos um partidor,
um distribuidor. Amanhã, por exemplo, se a 3"
Vara Criminal de um fórum se ocupar dos crimes
contra a pessoa, dos júris, das tentativas de homi
cídio, não vá o distribuidor mandar para a 5' Vara
Criminal. E o que está acontecendo aqui? Este
clube fechado precisa ser vencido. Muitas coisas,
ao menos no âmbito do meu Partido, já foram
vencidas. Vimos que algumas coisas que eram
impostas foram modificadas por vontade da ban
cada - algumas modificações podem até ser
sido feitas para pior. O Presidente José Thomas
Nonõ, bem como os Presidentes e os Relatores
das Subcomissões poderiam com essa reunião
de amanhã à tarde, ou quando for possível, fazer
parar as distribuições equivocadas. Assuntos 
como, por exemplo, o da Polícia Militar que po
dem estar sendo distribuídos para outras Comis
sões, passariam a ser distribuídas para a nossa.
Vamos ao plenário - o Deputado Siqueira Cam
pos é um ativista de plenário - pois não somos
proibidos de irao "Pinga-Fogo". Assim cinco, seis,
dez ou vinte Deputados da grande Comissão po
derão protestar contra uma distorção na Consti
tuinte. Há essa história de que a Mesa pode tudo,
mas na verdade ela está querendo fazer um acor
do que possibilite uma composição mais equili
brada dos trabalhos finais. Creio que poderíamos
sanar imediatamente essas coisas, evitando que
desagüem em conflitos no futuro. Nesse ponto,
endossaria essa proposta. Volta a questionar se
é possível fazer, nas próximas 48 horas, uma reu
nião da nossa Comissão-mãe.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para dar uma explicação
a respeito do roteiro proposto para nossos traba
lhos, e que vai ser inserido nos arquivos do Proda
seno Vamos chamar à Subcomissão a compe
tência de todos esses temas aqui tratados. E o
seguinte: Estados - princípios fundamentais.
Unidades da Federação, símbolos próprios, cria
ção, desmembramento, incorporação, transfor
mação, organização, autonomia constitucional,
legislativa, administrativa, jurisdicional, política;
Poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário; Muni
cípios autonomia, criação, distritos, intervenção
estadual; regiões metropolitanas, bens do Estado,



Junho de 1987 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 17 73

lntervenção federal, competência, criação de rnu
nicipios; organíaaçâo administrativa, organização
judicial, organização do Ministério Público esta
dual, orçamento e finanças, tributação, organi
zação efetiva e armamento das polícias estaduais,
planejamento e promoção do desenvolvimento
econômico e social; legislação: competência co
muro com a União, guarda da Constituição e da
lei, defesa e segurança da sociedade e das institui
ções, preservações dos bens culturais, educação,
cultura e esporte, saúde pública, higiene, segu
rança do trabalho; meio ambiente flora, fauna e
floresta, íntegraçãosocial das minorias; legislação
sobre Direito Agrário, Financeiro, Tributário, Tra
balhísta, Urbanistico, do Trânsito, Direito e Pro
cesso Administrativo; metalurgia, registros públi
cos e notariais, navegação fluviale lacustre, segu
ridade e previdência social, regime previdenciário,
custas e emolumentosdos serviços forenses, pro
duçáo e consumo. Quer dizer, está abrangendo
todo o universo da área de autonomia. Este é
um roteiro feito para os nossos trabalhos, abran
gendo toda essa temática.

O SR. COI'lSTITUlNTE DEL BOSCO AMARAL
- Então, foi reconhecido por quem elaborou is-
so...

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Não
foi reconhecido. Vamos lutar por isso.

O SR. CONSmUlNTE DEL BOSCO AMARAL
- A nossa assessoria é qualificada. Mas, se não
nos mandarem as matérias atinentes, ficaremos
aqui possivelmente com dois, três ou cinco ende
reçamentos.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Lógico.
Já temos um programa mínimo de luta para que
reconheçam a competência desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Estamos defendendo isto.

O SR. REl/\TOR (Siqueira Campos) -Já esta
mos defendendo um programa minimo de tra
balho,

O SR. COI'lSmUlNTE VALMIR CAMPELO
Nobre Consntuínte, permite-me um aparte?

O SR. REI.ATOR (Siqueira Campos) - Com
imenso prazer, Vice-Presidente.

O SR. cOr~SmUINTE VALMIR CAMPELO
Seria até urna sugestão, de que mandássemos
à Mesa este roteíro, pedindo que as matérias 
já que estamos preocupados com o tempo 
relacionadas com 05 temas anexos, que seriam
esses aí, fossem remetidas, o mais rápido possível,
à nossa Subc:omissão.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Enca
minho à Presidência, para as providências reque
ridas pelo nosso Vice-Presidente.

O SR. consrrrcrrrs VALMIR CAMPELO
Essa é uma sugestão para que a Mesa venha
a se manifestar a respeito das propostas aí arro
ladas.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos)-Sr. Pre
sidente, creio que esse assunto já é pacifico. Te
mos três proposições com pareceres, que entrego
a V.Ex', para, se assim o desejar, pô-las em discus
são e votação.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Apenas para uma questão de ordem, se o nobre
Relator assim o permite. Vejo que sobre essas
três sugestõesjá houve um parecer do nobre Rela
tor. Não sei se já deveríamos começar a apre
ciá-las, mesmo porque, na forma regimental, cabe
ao nobre Relator elaborar o anteprojeto com base
nessas sugestões. Nada impede que ele, de ante
mão, ouça 05 membros da Subcomissão para
uma orientação na elaboração do seu anteprojeto.
Faço essa sugestão, permitam-me numa hora co
mo esta, pois não é formalismo, não é o Presi
dente quem está falando, e, sim, o companheiro.
Creio que o Relator já pode adiantar seu trabalho.
Não sei se 05 colegas também acham, mas deve
riamos apreciar, já em termos definitivos, 05 pare
ceres.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Se me permite, isso chegou, foi relatado, mas
não está nesta pasta.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - 05 pa
receres não estão, mas serão distribuídos. Se o
Presidente desejar colocar em discussão...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Quando as comissões permanentes funcio
nam normalmente, por exemplo, a da Agricultura,
à qual pertenci durante muito tempo, e a de Ciên
cia e Tecnologia, a matéria chega a elas, todos
lêem e tomam conhecimento. O parecer chega
no dia anterior ao da apreciação, para que se
possa estudar, talvez votar, em segundos, ou dis
cordar. Voltamos então à velha tese de que é
melhor fazer pouco, mas fazer bem. Diria ao Presi
dente que eu não estaria habilitado, em minutos,
a ler a matéria, o parecer e dar um voto favorável
ou desfavorável em relação ao assunto.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Peço
a palavra. O Relator procurou dar um tom demo
crático ao nosso debate. Na realidade, 05 nossos
trabalhos deveriam se orientar dentro dessa linha,
que o Presidente explicitou muito bem. O Relator
recebe as diversas sugestões e propostas, faz seu
relatório expondo tudo o que lhe foi proposto,
inclusive com a publicação de um avulso a res
peito do assunto, e dá, então, seu parecer. Quando
ele trouxer o parecer, com o projeto dessa parte
do capítulo que lhe está afeto propor, este projeto
será analisado, assim como todas as sugestões
apresentadas, aproveitadas por ele ou não, poden
do 05 companheiros discordar - é óbvio - do
Relator e fazer inserir, através de emendas ou até
proposições verbais, determinada matéria que ele
não tenha aproveitado. O Relator tem uma opinião
e a Comissão pode ter outra. Aprovarão, então,
total ou parcialmente, o parecer do Relator. Esta
é a forma. Mas como algumas comissões estão
apreciando matérias antes, não quis me furtar
a isto. Então, coloco-me à disposição. Acho que
o Presidente gostaria - creio que é o que vai
fazer, se entendi direito - de decidir essa prelimi
nar: se o Relator traz sugestão por sugestão, com
parecer individual a cada uma dessas sugestões,
ou se ele já traz o seu projeto com a publicação
de todas essas sugestões e o seu parecer relativa
mente às que recebeu, no todo, para que a partir
do dia 11 a Comissão possa tratar exclusivamente
desse assunto, até o dia da entrega.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Gostaria de tomar ao menos conhecimento
do que está entrando, sem precisar apreciar. Gos
taria que a Secretária da Comissão...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Mas
05 senhores já têm aí...

O SR. CONSmUINTE DEL BOSCO AMARAL
- O parecer não está aqui.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - O pare
cer não está porque estou apresentando-o agora.
Não sabia se o Presidente iria colocá-lo em discus
são. Se eu o colocasse, estaria, assim, constran
gendo o Presidente. Não quero, de maneira algu
ma, usar de qualquer expediente que possa pare
cer constrangedor. De forma que vamos trabalhar
muito abertamente, colaborando um com o outro,
de maneira correta.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então, se o Plenário concordar, à medida que
o Relator apreciar ou oferecer seu parecer sobre
cada sugestão, esses pareceres serão enviados
aos membros da Subcomissão, e, se o Relator
concordar - parece que essa é sua idéia - e
o Plenário também, poderemos trocar idéias infor
malmente. Assim o Relator já poderá tomar co
nhecimento do pensamento da Subcomissão, o
que irá facilitar seu trabalho do anteprojeto, por
que este será emendado por nós. Se ele já tiver
conhecimento do pensamento da Subcomissão,
ganharemos tempo. Parece que assim seria o ro
teiro: as sugestões seriam encaminhadas, o nobre
Relator faria sua apreciação, enviaria seu parecer
aos membros e fixaríamos esses debates infor
mais, o que iria facilitar e apressar 05 trabalhos
de elaboração do anteprojeto.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pelo
que entendi, a preferência da Comissão é pela
análise, uma a uma, das sugestões. É isto?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Se o Relator quiser fazer.

O SR. RELATOR(Siqueira Camposl-c- Faço-o
com prazer, de todas. A não ser quando existirem
duas, três, dez sugestões de conteúdo idêntico
- neste caso, darei o parecer em bloco. Ficam
essas três sugestões.

Pediria ao Sr. Presidente para solicitar da Sr'
Secretária o envio desses pareceresjá elaborados,
o quanto antes, a todos 05 membros, para que
na próxima reunião ordinária essas três propo
sições já apresentadas possam ser apreciadas.
Uma das sugestões é a da Associação dos Procu
radores Autárquicos Federais do Estado de Goiás,
a outra é do Senador Francisco Rollemberg e
a terceira do ilustre Constituinte Ubiratan Aguiar.
Essas três ficam para a próxima reunião, se assim
entender o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Creio que este é o pensamento da Subcomissão.
Para terminar - se é que algum dos Srs. Consti
tuintes não deseja levantar outro problema - po
deríamos reunir-nos na terça ou quinta-feira, pois
temos 05 dias de reunião da Plenária, inicialmente
estabelecida na quarta-feira. Sóque nesta quarta
feira será diferente. Amanhã é quinta-feira. Per
gunto: voltaríamos a nos reunir aqui, para exami
nar o andamento, e trocar idéias neste mesmo
horário, todos 05 dias, às 10 horas da manhã?
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o SR. CONSTITUINTE DAVI ALVESSILVA
Não sei se entendi bem. Parece-me que ficou
acertado em votação que haveria reunião duas
vezes por dia.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Não. A idéia levantada por algum dos colegas
constituintes foi de que não devemos ficar muito
presos a uma reunião, só pela manhã. Pode surgir
um fato novo, que demande, portanto, um horário
novo. Dizem que a Comissão não pode funcionar
concomitantemente com o funcionamento do
Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Exclareço a V. Ex" que a Mesa já dirimiu essa
dúvida. A partir das 17 horas as comissões pode
rão funcionar, mesmo havendo reunião de Ple
nário.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Prefiro reuniões altamente qualificadas a mui
tas reuniões, onde se descobre que não se tem
nada a tratar a não ser a data da próxima reunião.
Creio que cabe ao Presidente e ao Relator verifica
rem como está o fluxo de entrada de matéria
para fixar as reuniões. Em uma semana podemos
ter cinco reuniões e em outra duas, desde que
acertado.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Depu
tado Del Bosco Amaral, permita-me esclarecer.
A Comissão recebeu até hoje cinco sugestões.
Sabemos que dezenas de sugestões que estão
com a Mesa da Constituinte, mas que, por razões
que não nos cabe analisar, ainda não chegaram
aqui. Temo que essas sugestões venham no fmal
do nosso prazo, assim um "caminhão" delas, por
assim dizer,porque sei do envio de muitas propos
tas à Mesa.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- A que hora reunír-se-ão, amanhã, a Comissão
de Sistematização?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Acre
dito que será pela manhã.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Essa Comissão de Sistematização será onde
a coisa vai pegar. Creio que seria uma impru
dência não permitir aos interessados levantar
questões de ordem, pois todos têm direito à fala
na Comissão de Sistematização, desde que perti
nentes ao assunto da Subcomissão. A minha su
gestão é que amanhã seja liberado para assistir
mos a reunião da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrjgues) 
Mas a que horas será a reunião da Comissão
de Sistematização?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Deve
ser às 10 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A última mformação que tive é de que no dia
24, sexta-feira, às 15 horas, ela se reunirá no Audi
tório Nereu Ramos. Não sei se houve modificação.
Da reunião de amanhã não tenho conhecimento.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Amanhã, no painel da Subcomissão...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Amanhã teremos uma reunião no plenário do
Anexo N. A do Congresso Nacional será às 18
horas.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Muito bem, então fica para amanhã, às 10
horas.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Então, vamos nos reunir às 10 horas. Assim, po
deríamos, se possível, examinar essas primeiras
sugestões, se chegarem às mãos dos Srs. mem
bros da Subcomissão, e algum outro assunto que
possa surgir.

Estão encerrados os nossos trabalhos.

ATA DA 4" Reunião Ordinária

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia
vinte e três de abril de um mil e novecentos e
oitenta e sete, reuniu-se a Subcomissão dos Esta
dos, sob a Presidência do Constituinte Senador
Chagas Rodrigues. Compareceram os Constituin
tes Chagas Rodrigues, Fernando Gomes, Valmir
Campelo, Siqueira Campos, Del Bosco Amaral,
Davi Alves Silva, Fernando Velasco, Paulo Rober
to, Carlos Cardinal, Nabor Júnior, Hilário Braun
e José Teixeira. Havendo número regimental
foi declarada aberta a reunião. O Senhor Presi
dente dispensou a leitura da Ata da reunião ante
rior, por ter sido a mesma distribuída a todos
os membros, sendo a mesma colocada em vota
ção e aprovada. A Secretária fez a leitura do expe
diente. O Senhor Presidente passou a palavra ao
Relator, Constituinte Siqueira Campos, que apre
sentou as reformulações no calendário. Tendo
em vista o recebimento da Sugestão no30-2, con
forme lido no expediente, o Senhor Relator solici
tou a retirada do item três da pauta, sugestão
enviada pela Associação dos Procuradores das
Autarquias Federais do Estado de Goiás, sobre
a criação do Estado do Tocantins, a fim de que
todas as sugestões sobre a criação de Estados
sejam discutidas conjuntamente. O Presidente co
cou em discussão o roteiro apresentado pelo Re
lator. O Constituinte Del Bosco Amaral sugeriu
que se ouvisse, além dos Comandantes das Polí
cias Militares,também os Chefes de Polícias Civis
e disse ser favorável a que se convide ainda uma
autoridade do Estado Maior das Forças Armadas.
O Constituinte ValmirCampelo sugeriu o desloca
mento de alguns Constituintes a outros Estados,
pelo menos àqueles que deverão ser divididos;
lembrou também que no dia 27 (vinte e sete)
estarão em Brasília 1.400 (hum mil e quatrocen
tos) membros de entidades de associações de
federações comerciais de todo o País e seria bom
que fossem ouvidos alguns presidentes destas
federações. O Constituinte DaviAlvesSilva confir
mou a presença das entidades representativas de
Imperatriz e que se prontificaram a colaborar com
o Presidente da Câmara e alguns vereadores, mas
pedem que se informe se há possibilidade de
os membros da subcomissão se deslocarem para
a região a fim de que se faça contato com o
grupo inteiro; a perguntou da possibilidade de
o Diretório do PMBde Imperatriz poder apresentar
um projeto de resolução, baseado no § 1° do
art. 13 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, de apoio à criação do Estado
do Maranhão do Sul. O Senhor Presidente esclare
ceu que as emendas podem ser apresentadas
com (30.000) trinta mil assinaturas e por três enti
dades; e, quanto ao deslocamento para as diver
sas regiões, seria bom que fosse também um
membro de outra área. O Constituinte Siqueira

Campos mostrou-se favorável a que fossem dois
membros, no sentido de que se dê respaldo ao
relatório a ser apresentado. Tendo sido aprovada
a sugestão, o Presidente designou para que se
desloquem até Imperatriz, no Maranhão, os Cons
tituintes Siqueira Campos, ValmirCampelo e Davi
Alves Silva. O Constituinte Hilário Braun confir
mou a vinda, no dia vinte e sete, às dez horas,
das entidades representativas do Rio Grande do
Sul, mas disse que a presença, neste dia e horário,
do Governador Pedro Simon será impossível, su
gerindo que se convide o ex-Governador Sinval
Guazelli ou três presidentes de federações do co
mércio e da indústria, de três pontos diferentes
do País. Findas as discussões, o calendário foi
aprovado. Passando à Ordem do Dia,o Presidente
convidou o Relator a apresentar seu parecer à
Sugestão n°292, que foioral e favorável.Colocado
o parecer em discussão, pronunciou-se o Consti
tuinte Nabor Júnior, manifestando que, na sua
opinião, a matéria não é pertinente à subcomis
são, requerendo que seja devolvida à Mesa. Colo
cado em votação este requerimento, foi aprovado.
O Relator apresentou seu parecer à Sugestão n
324. Colocado em discussão, pronunciaram-se
os Constituintes Paulo Roberto, HilárioBraun, Fer
nando Velasco e Nabor Júnior. O Constituinte
HilárioBraun apresentou emenda verbal. O Cons
tituinte Nabor Júnior requereu a redistribuição da
sugestão. Diante da emenda oferecida pelo Cons
tituinte Hilário Braun, o Relator deu parecer aco
Ihendo-a e as considerações do Constituinte Na
bor Júnior. O Presidente colocou em votação o
parecer favorável,com restrições que foiaprovado
por 10 (dez) votos a favor e 2 (dois) contra. Nada
maís havendo a tratar, foi encerrada a reunião
às doze horas e trinta e cinco minutos, tendo
sido convocada outra para o próximo dia 27 (vinte
e sete), às 10 (dez) horas. E, para constar, eu
Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente - Constituinte Chagas Rodrigues,
Presidente

4° Reunião Ordinária
Notas taquigráficas

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número legal, sob a proteção de Deus,
declaro abertos nossos trabalhos.

Concedo a palavra à Sr" Secretária para proce
der à leitura do expediente.

(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos colocar em discussão a ata da sessão ante
rior. Se os Srs. Constituintes concordarem, não
haverá leitura. Em votação. Os que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram.

Está aprovada a ata.
Vamos passar à pauta da presente reunião.
Tem a palavra o nobre Relator, Constituinte Si-

queira Campos.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre

sidente, nobres colegas, na reunião passada apro
vamos aqui o roteiro das audiências públicas que
iremos realizar em oito painéis. Não nos será pos
sível, em razão da impossibilidade da presença
daquelas personalidades que previmos para sex
ta-feira, o início das atividades. Em conseqüência
passamos ao primeiro painel, agendado para a
segunda-feira seguinte. Na segunda-feira temos
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sempre problemas, pois é difícilpara o Parlamen
tar --em qualquer período da história, mas princi
palrnente agora que ele está sendo muito exigido
em termos de base, de segmentos da opinião
pública para esclarecer o andamento dos traba
lhos,da Constítuínte - chegar a Brasília na segun
da-feira cedo ou no domingo. Estamos fazendo
um esforço com um determinado tempo de dura
ção. Neste período nos foi exigido - a aprovamos
isto - um esforço concentrado, chegamos até
mesmo à realização de reunião nos fins-de-se
mana, sábado e domingo. O Presidente e o Rela
tor tiveram o cuidado de programar essas reu
niões de audiência pública sempre em dias da
semana, mas não podem eles deixar a segun
da-feira fora da pauta, sob pena de não ser possí
vel concluirmos essas oito audiências públicas,
esses oitos painéis, nem a apreciação das maté
rias que já começam a chegar em maior quanti
dade. De forma que programamos a realização
do primeiro painel, ou melhor, apenas reformu
Iamos, como a Comissão nos autorizou, para se
gunda-feira, dia 27 de abril, às 10 horas, quando
o expositor será o Governador Pedro Simon 
por sugestáo do Constituinte HilárioBraun - cuja
presença está sujeita ainda à confirmação. Esta
rão presentes também os presidentes de federa
ções do Rio Grande do Sul, que pediram audiên
cia à Subcomissão para falarem sobre o fortaleci
mento da federação como fator de desenvolvi
mento regional. É um tema realmente importante.
Se estiver presente o ilustre Governador Pedro
Simon, pela manhã os presidentes de federações
virão à tarde. E foi boa essa flexibilidade,solicitada
pelo Relator na reunião passada e concedida pela
Comissão, porque nos dá uma certa possibilidade
de preenchermos os claros ou reformularmos al
go sem prejuízo de nossos trabalhos e com rendi
mento, porque não poderemos deixar de fazer
alguma coisa sempre.

O segundo painel seria também segunda-feira,
às 17 horas, como já foi acertado com a Mesa
para que todas as subcomissões comecem as
reuniões de audiência pública, mesmo que o Ple
nário esteja em atividade, como entendeu o Presi
dente Ulysses Guimarães, o Primeiro-Secretário
e a Mesa. Então, começariamos às 17 horas para
não ficar muito tarde, porque, se começássemos
uma reuníão às 19 horas, sairíamos daqui às 24
horas. Começando às 17, há possibilidade de ter
minarmos às 20 horas - boa hora para atender
mos aos compromissos com a família.

(I terceiro painel será relizado no dia 28 de
abril, terça-feira, às 10 horas, sobre o tema: "A
cornpetêncía dos Estados Membros na Organi
zação das Polícias Militares". Ouviremos três co
mandantes de Polícias Militares, com quem já es
tabelecemos contato.

O quarto painel sera realizado na quarta-feira,
dia 29 de abril, às 10 horas sobre o tema: "O
Estado, a Federação e a Constituinte". Os exposi
tores serão os professores Osnir Duarte Pereira,
José Alfredo Baracho, Raul Machado da Horta
e o cearense Bonavides, por sugestão também
do nosso Presidente, Todos eles são constitucio
nalistas e especialistas em matéria sobre a com
petêncía dos Estados e o problema do federa
lismo.

Na terça-fieira,dia 28, não realizaríamos reunião
de audiência pública, só pela manhã, porque ficou
acertada urna reunião à tarde. E o 5° painel será

na tarde do dia 29, quarta-feira, às 17h, sobre
o tema "A Criação do Estado do Maranhão do
Sul e a Redivisão de Territorial do Brasil". Os
expositores serão representantes das Associações
de Prefeitos de Municípios e de mais uma outra
entidade indicada pelo nobre Deputado DaviAlves
Silva.

Teríamos, então, o 6° painel no dia 30, quinta
feira, às 10 horas, sobre o tema "O Estado e
a Integração Nacional". Os expositores seriam o
Governador do Piauí,Alberto Silva,e possivelmen
te, porque ficou a cargo do Deputado José Tei
xeira, autor da sugestáo o convite e o acerto, com
presença do ex-Governador Roberto Magalhães.
Desta forma compareceriam um Governador e
um ex-Governador.

O 7°painel tem uma programação que vai exigir
o deslocamento dos ilustres membros da Comis
são para outra capital, a convite do Governador,
da Assembléia Legislativa de Goiás e do povo
goiano, que se utilizaram do Relator para fazer
chegar aos nossos ilustres pares este convite, que
também se refere à matéria já aprovada. No dia
10de maio, feriado não antecipado para a segun
da-feira, como é usual devido à Lei Araújo Jorge,
acontecerá, às 14h30min, na Assembléia legis
lativa do Estado de Goiás o 7°painel, que abordará
o tema "O Estado do Tocantins e a Redivisáo
Territorial do Brasil". Serão ouvidas as lideranças
locais e entidades do Governo, deputados esta
duais, desembargadores e demais autoridades do
Estado. Iremos nos deslocar em dois microônibus
da Câmara, muito confortáveis e seguros. O con
vite é extensivo, embora sem promoção oficial,
para não dar um tom de obrigatoriedade, às espo
sas dos participantes. Os microônibus sairiam às
8h30min. Em Goiânia ficaríamos no Hotel Umua
rama, as despesas de estada serão custeadas pe
las autoridades locais. Chegariamos mais ou me
nos às 11h e, após nos acomodarmos nos aparta
mentos, teríamos um almoço oferecido por nos
sos anfitriões: a Assembléia Legislativa,o Governo
do Estado e o Comitê pró-Criação do Estado do
Tocantins, cujo Presidente de honra é o Gover
nador Henrique Santillo. Depois do almoço, iría
mos para a Assembléia Legislativa, onde certa
mente o Presidente abriria o painel, às 14h30min.
Teríamos o primeiro turno do painel com três
expositores, os quais o Comitê pró-Criação do
Estado do Tocantins ficou incumbido de desig
amos, então, as exposições, com vinte minutos
para cada expositor, totalizando uma hora, e tería
mos uma hora para os debates. Encerraríamos
por volta de 17h o primeiro turno do 7° painel
e, em seguida, abririamos o segundo turno, com
mais três expositores, por mais uma hora de deba
tes. Após esta fase, uma autoridade do Estado,
provavelmente o Governador, encerraria o 7° pai
nel e iríamos jantar no hotel, a convite das autori
dades locais. No dia seguinte, quem pudesse ficar,
o que seria interessante, visitaria a cidade, os lo
cais de maior interesse para os membros da Co
missão, que poderemos decidir em uma pequena
reunião na chegada ou logo em seguida, tais co
mo uma visita à antiga Capital, Goiás Velho, que
dista cem quilômetros de Goiânia - tudo isso
a critério dos membros da Comissão. Teríamos
um almoço no sábado. Quem quiser ficar até
domingo, será bem-vindo. Quem não puder, co
mo no caso do Deputado Del Bosco Amaral, que
tem parente com problemas de saúde, pode pe-

. gar um avião, ou então, retornar a Brasília, às
15h d~bado,no microônibus, com suas famí
lias. íE.ealizado o 7° painel, iríamos para o 8°
e último, com a presença, já confirmada, do Minis
tro Paulo Brossard, que falará sobre autonomia
dos Estados, sobre a redivisão territorial, sobre
a Federação e a Constituinte, temas inerentes às
nossas atribuições e área de competência de S.
Ex" No relacionamento do Governo da União com
o do Estado, o Ministério abriga uma imensa so
ma de responsabilidade referente ao Governo da
União relativamente aos Estados.

Essas as informações que queria dar sobre a
reformulação. Lembrem-se de que o Presidente
e o Relator estão abertos ao diálogo, para novas
sugestões. O Deputado ValmirCampelo tem uma
sugestão a fazer.

A Sr" Secretária acabou de ler correspondência
sobre mais uma sugestão a nós enviada, desta
vez do Senador lrarn Saraiva, o Senador mais
votado do meu Estado, figura muito popular no
Estado, cuja sugestão sobre a criação do Estado
do Tocantins resulta exatamente desse afinamen
to e dessa sensibilidade maior de S. Ex" com rela
ção aos problemas de Goiás e as posições da
opinião pública estadual. Outra sugestão, da As
sociação Comercial e Industrial de Colinas de
Goiás me veio às mãos, particularmente, mas já
foi entregue à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. Iremos receber, também em Goiâ
nia, outras sugestões do Comitê pró-Tocantins,
dos expositores do Instituto Histórico e Geográfico
de Goiás e da própria Assembléia Legislativa.

O Relator quer-se colocar aqui como magis
trado, como juiz, analisando todas as propostas
submetidas à Comissão, sem preferência a essa
ou àquela proposta. Neste posicionamento, Sr.
Presidente, gostaria de solicitar a V.Ex" que retire
de pauta a proposta da Associação dos Procura
dores Autárquicos Federais do Estado de Goiás,
que cria o Estado do Tocantins, para que possa
mos juntar todas elas, esperando ainda a chegada
de outras no mesmo sentido. O relatório será
feito em bloco, fazendo menção a todas as suges
tões e apreciando cada uma das propostas com
toda acuidade, a fim de que, quando houver mani
festações a respeito da criação dos Estados do
Maranhão do Sul, do Triângulo Mineiro, que já
está aqui chegando, e possivelmente do Estado
do Tapajós, já disponhamos de um relatório a
respeito do assunto. Há ainda necessidade de es
tabelecermos um prazo para uma reformulação
do mapa político do Brasil, e as autoridades terão
de fazer estas mudanças que a opinião pública
reclama há um século. A nova Constituição deve
Inserir em seu texto alguma norma a respeito
da redivisão territorial do País. Acho que é dever
nosso estudarmos o assunto e concluirmos da
necessidade ou não de ser feita essa redivisão
sob pena de vermos populações ilhadas, isoladas,
sem assistência do Governo, necessidade básica
para o desenvolvimento das atividades de homens
e mulheres deste Brasil imenso, que já se ressen
tem da falta dessa assistência.

São estas as propostas: vamos apresentar o
problema do roteiro definitivo e pedir que se retire
da pauta a matéria, para, em outra oportunidade,
serem relatadas, em bloco, todas as propostas
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que prevêem a criação do Estado de Tocantins
e outra que exija a criação de outros Estados.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, V.Ex'" ouviram as palavras do
nobre Relator. Teríamos hoje, de fundamental,
de aprovar este roteiro. Quanto à outra sugestão,
é coerente, para que, oportunamente, possamos
apreciar em conjunto as sugestões de criação
dos Estados.

Quanto ao roteiro, todos os senhores serão ou
vidos, como o Relator. Como normas gerais, es
clareço: a Subcomissão irá a Goiás, mas poderia
ser qualquer outro Estado, para se reunir na As
sembléia ou em outro local. Ou a Subcomissão
irá ao Estado, convidada, no caso concreto, pela
Assembléia Legislativa?Saber isso é muito impor
tante, para estebelecermos o critério. Então, apro
vando o roteiro, aprovaremos a ida a Goiás. Ama
nhã poderemos ir a outro Estado. Pediria aos se
nhores que se pronunciassem sobre isto: é a Sub
comissão que se desloca para realizar uma reu
nião num Estado-membro, no caso na Assem
bléia Legislativa de Goiás, ou a Subcomissão será
convidada para participar de uma reunião especial
da Assembléia Legislativa?

Dentro da discussão do tema do roteiro, gosta
ria também de colocar outro problema, vinculado
à questão do contraditório. Sabemos que em polí
tica isso é normal, está de acordo com a demo
cracia, pois há várias tendências, várias teses. Pelo
que ouvi do roteiro do nobre Relator, deveríamos
ouvir apenas três comandantes de Polícia Militar
ou ouvir também alguém ligado ao Estado-Maior
das Forças Armadas? Não há nisso nenhuma insi
nuação, apenas a colocação do problema para
que a Subcomissão debata e decida como enten
der mais oportuno, mais acertado.

Para as comunicações que me permiti fazer,
peço a reflexão dos senhores, porque estão dentro
do tema que vamos discutir e aprovar, que é o
roteiro apresentado pelo nobre Relator.

o SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Desejo fazer uma observação. Em primeiro
lugar, não há tempo material, no meu entender,
para a Subcomissão - infelizmente, pela pressa
com que se está elaborando a Constituição 
ir a outros Estados, como irá a Goiás. É possível
em relação a Goiás, porque são apenas duzentos
quilômetros e nos foram colocadas todas as facili
dades para esse deslocamento. Acho inviável a
ida a outros Estados porque, como disse, há a
encomenda de uma Constituição, com prazo es
tabelecido. Quanto à ida a outros Estados, quero
fazer uma ponderação. Logicamente o Consti
tuinte Siqueira Campos não conseguiu tudo isso
só com a vontade dele. Foi a boa vontade do
Governo e do Presidente da Assembléia Legis
lativa de Goiás, das instituições interessadas pelo
Estado de Goiás. É um encaminhamento bilateral.
O que está alarmando - e digo isto também
para o meu Estado e para o dos demais compa
nheiros - é o desinteresse. Que eu saiba, há
apenas o Govemador do Rio Grande do Sul mar
cado para vir aqui. Estou vendo que os Estados
estão profundamente desinteressados com rela
ção à Comissão dos Estados. Se eu fosse Gover
nador de Estado, teria designado o mais capaci
tado dos funcionários ou o próprio Chefe da Casa
Civil para vir participar dos nossos trabalhos. Não

vejo nenhum, a não ser que aqueles senhores
lá atrás sejam representantes de Govemadores
de Estado. Acho que deveria ser firmado aqui
o conceito, e até dando conhecimento ao público
- tenho certeza de que todos são parlamentares
independentes - de que é lamentável os Gover
nadores de Estado, até agora, não terem enviado
representantes aqui. A Presidência deve indagar
do'> Governadores de todas as Unidades da Fede
ração se estão interessados em mandar represen
tantes capacitados para acompanhar as reuniões
desta Subcomissão.

Sobre a primeira questão, que não é contra
ditória - e acabei fazendo um contraditório -,
acho que os Govemadores dos Estados deveriam
mandar um representante altamente gabaritado
e capacitado para acompanhar todas as nossas
reuniões, até as ordinárias.

Em segundo lugar, refiro-me à questão da Polí
cia Militar. No Estado de São Paulo o conflito
entre a Polícia Civil e a Polícia Militaré fato latente.
Pelo que li nos jornais, nos outros Estados tam
bém. Pergunto se não seria o caso de fazermos
o convite, por exemplo - no caso do meu Estado
-, ao delegado, que poderá não vir por conve
niência da política estadual, ou ao Delegado-Geral
da Polícia CMI,que seria, então, o correspondente
ao Chefe da Polícia Militar na Polícia Civil. Ou
de convidarmos o de Goiás, do Rio Grande do
Sul, de qualquer Estado, enfim, para virfalar sobre
esta dicotomia, esta dMsão que existe entre as
polícias militar e civil, sem prejuízo de se convocar
alguém, porque sou favorável a que as polícias
militares somente sejam submetidas às Forças
Armadas em período de guerra. E não é verdade
que isto aconteça, porque, em geral, são nomea
dos por influência direta do Ministériodo Exército,
mas sem prejuízo para o Estado-Maior das Forças
Armadas, para olhar com cuidado esses contin
gentes que, muitas vezes, são iguais. Se somar
mos todos os membros das polícias militares do
Pais, chegamos quase ao contingente das Forças
Armadas. São Paulo, por exemplo, se não me
engano, tem oitenta mil homens armados com
material bélico pesado. Acho que seria uma boa
idéia - não vejo nada demais nisso, seria até
uma forma de aprendermos alguma coisa - con
vidar alguém do Estado-Maior das Forças Arma
das para falar sobre polícias militares.

Sugiro, também, que sorteemos três ou quatro
Estados e convidemos os seus chefes de Polícia
Civil para falarem dos grandes choques que ocor
rem entre as policias militar e civil.

Estas, as minhas ponderações.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O colega ainda não falou da nossa ida aos Esta
dos: se iria toda a Subcomissão para se reunir
lá, ou se ela seria convidada, no caso concreto,
pela Assembléia Legislativa.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Acho que não podemos chegar ao Estado
sem convite, porque seria o mesmo que ir a uma
festa sem ser convidado.

Manifesto-me no sentido de que, imediatamen
te, utilizando-se do meio mais rápido de comuni
cação, esta Presidência oficie, uma vez que trata
mos da organização dos Estados, aos Srs. gover
nadores, pois não temos encontrado aqui asses
sorias, a fimde que eles façam o que lhes interes-

saroTalvez recebamos, de repente, vinte, ou mais,
convites. Se todos nos convidarem, será impos
sívelo nosso deslocamento em virtude dos prazos
que temos de observar. Tomou-se possível ir a
Goiás em face de sua localização geográfica. Acho
que devíamos pedir aos Srs,governadores mais
atenção a esta Subcomissão, pois precisam mais
dela do que nós deles.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Gostaria de dizer que já nos antecipamos. O Presi
dente comunicou a instalação da Subcomissão,
os nomes do relator e dos dois vice-presidentes,
aos governadores, colocando-se à sua disposição.
A mesma coisa fez, diretamente, o nobre relator,
comunicando que havia sido escolhido para esse
cargo e que estava à disposição de todos os gover
nadores.

Acho que, de nossa parte, já fizemos o que
devíamos. A imprensa, através de todos os jornais
do País, a começar pelos do Rio, de São Paulo
e de Brasília, divulgou a relação das comissões
temáticas, seus respectivos presidentes e demais
membros.

O S~. CONSmUINTE S(Q{JE!RA CAMPOS
Sr. Presidente, antes de o nobre Constituinte con
cluir, peço a palavra para prestar um esclareci
mento a respeito do que disse o Constituinte Del
Bosco Amaral.

A essa informação dada por V. Ex", de que já
mantivemos contato com os governadores, quero
acrescentar que passei um segundo telex a cada
governador, solicitando sugestões e subsídios pa
ra o nosso trabalho de elaboração da parte que
nos cabe na Constituição. Dissemos que estaria
mos abertos ao diálogo e que eles fizessem da
forma que achassem melhor. Além da comuni
cação formal da nossa designação pelo ilustre
presidente, passei outro telex nesse sentido, mas
ainda não obtive resposta.

Estamos convidando, através do ilustre Colega
HilárioBraun e por sugestão do nosso Presidente,
um ex-governador, o Governador do Piauí e do
Rio Grande do Sul, Pedro Simon, que manifestou
a vontade de vir aqui. Inclusive, já reservamos
data para S. Ex"

Assim, aos constituintes do Rio Grande do Sul
pode ficar entregue essa tarefa, pois todos suge
riram fosse feito o convite e manifestaram o dese
jo de verem aqui o Governador do seu Estado,
debatendo os problemas inerentes à autonomia
dos Estados e à Federação.

Quanto à ida aos Estados, tem razão o Consti
tuinte Del Bosco Amaral: o nosso tempo é escas
so. Estou disposto, como - acredito - todos
os membros desta Subcomissão, a fazer qualquer
sacrifício, se surgir alguma idéia no sentido de
que devamos ir a algum lugar, desde que sejam
tomadas as devidas precauções, como bem acen
tuou o Constituinte Del Bosco Amaral. Nós ire
mos, mesmo que não seja por convite, mas por
iniciativade um membro desta Subcomissão, por
ela aprovada. Entretanto, somente devemos ir de
pois de tudo acertado, se eles concordarem e
se dispuserem a nos oferecer local adequado e,
inclusive, o apoio logístico necessário para os tra
balhos da Subcomissão, como gravação, taquí
grafos e tudo mais. É necessário, realmente, mon
tar um esquema.

O Constituinte Valmir Campelo sugeriu fosse
oficializadaa iniciativatomada por qualquer mem-
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bro desta Subcomíssão para viajar - apenas um
- para, um determinado Estado e, em audiência
pública, ouvir entidades e pessoas do Governo.
Seria mantido esse contato, feito em nome da
Subcomissão, do presidente e do relator.

De minha parte, não há qualquer problema,
se éllguém desejar ir representando a Subcomis
são, em caráter oficial,para que lá seja preparado
um esquema, onde possa haver uma espécie de
audiência pública, em que seja possível ouvir enti
dades e pessoas, trazendo-se um relatório disso.
Só vejo beneficios nesse procedimento. A inicia
tiva será de cada um. Não podemos designar.
Sabemos que o deslocamento de membros da
Subcorníssáo é difícil, em razão da exigüidade
do seu número. Porém, se algum parlamentar
tiver em mente local especial que entenda deva
ser visitado, a fim de ouvir determinados setores,
poderá fazê-lo, Quanto mais ouvirmos melhor.

O presidente havia dado a idéia de visitarmos
a Bahia, em razão de ela ser o berço da Nação
e ter como governador um dos homens mais
ilustres, pela sua formação intelectual magnífica,
jurista de renome, que goza de conceito muito
elevado. De nossa parte, não há qualquer proble
ma. Poderemos deslocar-nos para lá, se houver
condições de fazê-lo, pois, como bem frisou o
Constituinte Del Bosco Amaral, devemos tomar
muito cuidado nesse aspecto. Se S. Ex"desejar
viraqui,abriremos qualquer data. Estamos vendo
que a díficuldade maior não é nossa, mas dos
governadore:s, que estão em início de mandato
e com a sorna imensa de problemas que herda
ram nesse período de transição, em que tudo
está confuso.

A democracia é muito difícil de ser adminis
trada. Devemos entender que há muita diferença
entre o regime passado e este. Aquele tinha os
esquemas dle decisões já prontos. Neste, devido
ao sistema de participação, está tudo ainda em
montegem, por definir. E as definições estão de
morando devido à crise econômica.

e> SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- 1/. Ex' me permite? Para aliviar as nossas ten
sões diárias os governadores, agora, além da
preocupação de formar o seu próprio secreta
ríado, têm a de ajudar na f9rmação do Ministério.
Realmente é algo muito difícil.

o SR. CONSTITUINTESIQUEIRA CAMPOS
É ai luta pelo poder. De nossa parte, estamos
abertos ao diálogo. Não há qualquer problema.
Eram essas as observações que queria fazer.

e> SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Qu,ero dizer o seguinte: acho que, em princípio,
essa idéia está correta. Entretanto, V. Ex'"é que
irão.decidir. Iríamos a Goiás e ouviríamos os go
vernadores que viessem aqui.

Cluanto ao Governador do Piauí, foi também
urna boa lembrança, pois S. Ex"já foi senador
e governador. Além disso, aquele é o Estado mais
pobre do Nordeste. Porém, a idéia da vinda dele
ainda não fotultimada. Surgiu do fato de -somos
politicos, em todos 'os sentidos, mas principal
mente no mais alto - que sou Presidente desta
Subcomíssão, As intrigas politicas andam soltas,
mas isso fal: parte do regime democrático e por
ele ternos que pagar alto preço. Mas não gostaria
que amanhã alguém dissesse que o Presidente
da Subcomissão facilitou ou dificultou a vinda
do Governador do seu Estado, pois dou-me muito

bem com S. Ex' A audiência do Governador do
Piauí tem, pois, em vistanão propriamente o fato
de ser o Estado do Presidente da Subcomissão,
mas a Unidade mais pobre e subdsenvolvida da
Federação. Ontrõssím, seu Governador foi sena
dor durante quase oito anos e tem vivência dos
problemas nacionais, além da experiência de ex
Gcvemador,além de atuaI Governador, cargo que
assumiu recentemente.

Esta é uma sugestão que V.Ex'"poderão apro
var, ou não, dentro dos critérios que acharem
mais razoáveis.

o SR. CONSTITUINTEVALMIR CAMPELO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Constituinte Valmir Carn
peIo.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lu
gar acho louvável o bom senso demonstrado,
mais uma vez, pelo Relator na condução dos nos
sos trabalhos, quanto à retirada de pauta de as
suntos, como esse da criação do Estado do T0

cantins. Ficou decidido, em plenário, quando há
mais de uma proposição sobre determinada ma
téria, que ele emitiria um parecer consensual
abrangendo todas as proposições. É louvável a
sugestão que o eminente Constituinte Siqueira
Campos nos trouxe.

Com relação ao Estado de Goiás, acho impor
tante a nossa presença lá e, se possível, que fôsse
mos recebidos pela Assembléia Legislativa do Es
tado. Assim, ocorreria aquilo a que os eminentes
Constituintes Del Bosco Amaral e Davi Alves se
referiram, ou seja, que a imprensa, a nível nacio
nal, valorizasse os membros desta Subcomissão
e o papel por nós desempenhado.

Havia conversado informalmente com alguns
colegas a respeito da necessidade da providência
e de sua viabilidade. No entanto, reconheço o
problema da exigilidade de tempo para que al
guns Constituintes se dirijam aos Estados, princi
palmente àqueles onde já houver proposições,
a exemplo de Goiás, com a criação do Estado
do Tocantins, apresentada pelo Constituinte Si
queira Campos; do Maranhão do Sul, da lavra
do nosso companheiro Constituinte Davi Alves
Silva, e do Estado de Santa Cruz encaminhada
pelo Constituinte Fernando Gomes. Seria bom
que alguns Constituintes se dirigissem àqueles
locais, lá realizando algumas audiências públicas,
pois uma das matérias a serem discutidas aqui,
sem dúvida alguma, s~ divisão de Estados.
Dois ou três Constituin_everiam ir principal
mente a esses Estados que se pretende dividir,
para que auscultassem os diversos segmentos
da sua comunidade. Divulgar-se-ia a ida, por
exemplo, à Bahia de um Constituinte que, de pre
ferência, fosse de outro Estado, para evitar o en
volvimento político da área. Ele nos traria as su
gestões que colhesse e as diversas ponderações
de todos os segmentos da sociedade daquele Es
tado.

Reconheço que o tempo realmente é curto.
No entanto, talvez se pudesse fazer um esforço
no sentido de concretizar a ida de um Constituinte
aos Estados citados. Assim estaríamos também
atendendo a essa preocupação, que, aliás, é de

todos nós, à divrngação da importância do traba
lho da Subcomissão dos Estados.

Desejo também ponderar que, dia 27 está pre
vista a presença dos presidentes das associações
comerciais do Estado do RioGrande do Sul. Ainda
ontem, estive com o Presidente da Federação do
Distrito Federal, ündberg Aziz Cury. Comunicou
nos, então, esse nosso companheiro que, estarão
em Brasília mais de mil e quatrocentos presiden
tes de associações comerciais de todo o Brasil.
Como sabemos, também em cada Estado existe
a federação dessas associações.

É impossível trazermos mil e quatrocentas pes
soas aqui, mas, talvez, pudéssemos ouvir vinte
desses presidentes de federações. Então, estaria
mos ouvindo praticamente todo o Brasil, no que
diz respeito ao setor empresarial, porque, prova
velmente, têm sugestões a encaminhar à Subco
missão dos Estados.

São essas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as
observações que desejava fazer inicialmente.

Na ida aos Estados nosso deslocamento não
ocorreria às expensas da Câmara dos Deputados,
mas, num esforço redobrado, seria por nossa con
ta, no intuito de ouvirmos as diversas sugestões
e opiniões da sociedade daquele área, daquele
universo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Em discussão o roteiro oferecido pelo nobre Rela
tor, ao que parece, com aquele adendo de tam
bém convidarmos, se esse for o pensamento da
Subcomissão, alguém do Estado Maior das For
ças Armadas.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, pela ordem.

Acho isso muito acertado. V. Ex" teve uma ini
ciativa realmente feliz, brilhante. No contraditório
é que iremos encontrar os meios para elaborar
um capitulo à altura das expectativas da Nação.
A iniciativa de V. Ex" foi muito boa, bem como
a do Constituinte Del Bosco Amaral.

Há duas questões a resolver nesse aspecto.
Uma seria o convite, até porque entramos em
contato com um comandante da Polícia Militar,
que poderia vir representando todos, pois eles
têm em comum uma linha de pensamento, são
entrosados. Viria uma autoridade do Estado Maior
das Forças Armadas e um delegado-geral de
qualquer dos Estados. O Constituinte Del Bosco
Amaral poderia fazer contato com o delegado
geral de São Paulo e convidá-lo em nosso nome.
Viriam representantes das três áreas. Essa é uma
questão. A outra seria autorizar todos os membros
desta Subcomissão a tomarem a iniciativa de visi
tar determinada capital ou qualquer uma das cida
des brasileiras para ouvir determinados setores,
conforme a sua decisão. A conveniência seria es
tabelecida pelo membro da Subcomissão. Nós
apenas o autorizávamos a fazer todos os contatos
em nome da Subcomissão e com o respaldo des
ta. Assim, essa viagem de iniciativa do Parlamen
tar terá caráter oficial. Fica implícita a nossa auto
rização.

O roteiro já estava aprovado. Agora estão em
discussão as alterações que fomos autorizados
a fazer, mas que, por questão democrática, sub
metemos à apreciação da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavra ao Constituinte Davi Alves Sil
va.
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o SR. CONSmUlNTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, achei muito oportuna a colocação
feita pelo Constituinte Valmir Campelo. Quero
também dizerao nobre Relatore aos demais com
panheiros aqui presentes que, ontem à noite, foi
conflrmada, para a audiência do dia 29, a pre
sença do Presidente da Comissão de APoioà Cria
ção do Estado do Maranhão do Sul, Dr.Agostinho
Noleto Soares, bem como a de Wilmario Café,
Marcelo Rbdrigues e Frederico Rocha, membros
dessa Comissão. Também foiconfirmado o com
parecimento de Francisco Soares dos Santos e
Jorge Kalil, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente da Associação Comercial e Industrial
de Imperatriz, além dos membros José Antônio
Fontes, José NilsonPereiraMartins,José Marques
de Almeida e José Cleber. Prontificaram-se a
comparecer à audiência, como voluntários, o De
putado DanielSilva,o suplente de Deputado Cláu
dio Roberto e o Vereador José Lamarque. Acho
que nada impede venham eles com autoridade
representativa do Estado, como voluntários, a es
sa audiência, que não foi colocada a nível de As
sembléíaLegislativa do Estado. Eles me fizeram
uma solicitação que hoje tenho oportunidade de
deixar bem clara aqui. Queriam saber se haveria
a possibilidade de esta Comissão deslocar-se até
Imperatriz, para um debate com todos os Verea
dores das dezenove cidades que vão compor o
Estado do Maranhão do Sul, os Prefeitos, clubes
de mães etc. Seriam em torno de 600 a 700
pessoas, que representam o Município, nos seto
res comunitário, social, público e empresarial. Se
ria esse tipo de gente que estaria na reunião para
um debate com a Comissão. De antemão, eu
disse, ontem, ao Vereador José Lamarque que
me fez a sugestão, que seria totalmente impos
slvel,porque nosso calendário já está mais estica
do do que se pensava. Não temos prazo para
nos deslocar a uma qualquer cidade. Mas, nesta
abertura que deu o Deputado Valmir Campelo,
de que um Constituinte poderá ir, em nome da
Comissão, discutir com as entidades, se V.~
não indicarem um Deputado para ir a Imperatriz
fazer essa discussão, proponho o meu nome. Irei
e procurarei, com todo o respeito, representar
o Sr. Presidente, o Sr. Relator e os demais mem
bros da Comissão, para que se possa trazer algo
que preencha os interesses da criação do Estado
do Maranhão do Sul, com respaldo para os de
mais projetos de criação de Estados aqui estabe
lecidos. Uma outra questão que foi levantada 
e flqueí de responder hoje - é a seguinte: o Dire
tório do PMB de Imperatrizperguntou-me se seus
membros podiam fazer um projeto de resolução.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
permite-me interrompê-lo?

Deputado Hilário Braun, a Comissão deseja ou
vi-lo a respeito daquele encargo que ficou com
V. Ex" e para que possamos entrosar-nos a res
peito dessas audiências às federações. Se V. Ex"
pudesse ficar mais um pouco, seria um instante
SÓ, para falar, tão logo o Deputado Davi Alves
Silvaencerre sua participação.

O SR. CONSmUINTE DAVI ALVES SILVA
O Presidente dolMB me fez uma pergunta na
seguinte forma: 'ele quer saber se a direção do
partido, se os membros da diretoria do PMB de
Imperatriz podem fazer um projeto de resolução

com base no art. 13, § 11, do Regimento Intemo,
de apoio à criação do Estado do Maranhão do
Sul. Eu, de antemão, disse-lhe que não podia
responder, porque não tinha conhecimento da
matéria. Só as Câmaras, as Assembléias e outros
segmentos poderiam fazê-lo. Não sabia se o dire
tório de um partido isolado poderia fazer um pro
jeto de resolução. Esta é a pergunta que faço
ao Sr. Presidente, porque o partido está disposto
com os seus membros, a fazer um projeto de
resolução em apoio à criação do Estado do Mara
nhão do Sul e enviá-lo à Subcomissão. A outra
sugestão é no sentido de, se quiserem delegar-me
poderes para representar a Comissão em Impe
ratriz, que fosse lavrado uma espécie de docu
mento. Lá, vamos encontrar todos os partidos:
o PMB, o PMDB, a Frente Liberal, o Pr, o PDT
etc. Se aprovada a sugestão, gostaria de levar
um documento, porque lá estarão todos os parti
dos. Na região tocantina, no que se refere à cria
ção do Maranhão do Sul, não temos partido. Te
mos um interesse, que está sendo defInido de
todos os lados. Seria, pois, importante que hou
vesse um cIocumento com a aprovação do Rela
tor, do Partido Democrata Cristão, e mais mem
bros do PMDB, do PFL, para que tomassem co
nhecimento de que a nossa Comissão defende
os interesses independentemente de partido.
Aqui,nada temos com partidos. Vamos procurar
oferecer melhor respaldo para a opinião pública,
ao concluir os nossos trabalhos na Subcomissão
dos Estados. Esta é a solicitação que faço ao
nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Quero ainda focalizar dois aspectos. Um é o das
emendas. Temos emenda e temos sugestão. Nes
ta fase, na forma regimental, sugestão só das Câ
maras Municipais e das Assembléias, além dos
congressistas. Na segunda fase, a emenda poderá
ser oferecida pelas trinta mil assinaturas, junta
mente com três entidades. De modo que os parti
dos, no momento, não podem oferecê-Ias, exceto
através dos seus representantes na Constituinte.
Eles dirão que se trata de sugestão aceita, apoia
da, referendada pelo Deputado. Este encaminha
uma sugestão vinda do partido X Tenho maior
respeito por V.~ No meu Estado, faço política
desde 1950, e não tenho inimigos. De modo que
não há nisso parti pris. Ouvi, há pouco, o nobre
Relator sugerir que, tanto quanto possível, essas
viagens fossem feitas aos Estados, mas não pro
priamente pelo Deputado vinculado ao assunto,
por mais respeitável que seja. Em nosso caso,
por exemplo, o ilustre Deputado é da área, está
engajado numa idéia~ável que é a defesa dela.
Mas,como sempre acontece em política há aque
les que divergem. Não sei - até numa home
nagem a S. Ex", à região e ao pleito das Câmaras
Municipais e dos Vereadores - para fixar um
critério,se nós, em princípio, deveríamos, exami
nar a possibilidade de ir um Vice-Presidente de
Comissão ou um outro companheiro de outra
área, juntamente com o Deputado. Tenho a im
pressão de que isso foi ligeiramente suscitado
pelo nobre Relator.Se não for possível, acho que
isso não deveria impedir que um Parlamentar da
área fosse até lá. No caso, por exemplo, do nosso
Relator,sabemos que ele está engajado e identifI
cado com esta tese. S. EX' teve o cuidado de
que fosse a Comissão, inclusive para que não
chegasse sozinho. Estou apenas expondo o pro-

blema para V. Ex" meditarem e decidirem, tendo
em vista, amanhã mesmo, não haver algum pro
blema e para que ninguém se sinta constrangido
diante de S. Ex" Ele é um homem que defende
uma tese - e sabemos como essas pessoas se
sentem. É por isso que o próprio Presidente, quan
do tiver que defender uma sugestáo, passará a
Presidência a algum companheiro, para que os
outros fiquem inteiramente à vontade.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, respondendo a V. Ex", não fiz qualquer
restrição, até porque acho que o Constituinte estã
acima das paixões. Umrelatórioque o nobre com
panheiro DaviAlvesSilva,ou qualquer dos mem
bros da Comissão trouxesse, eu o teria como isen
to das suas posições pessoais. Eu teria a propo
sição, como uma decisão de quem ele auscultou.
Na realidade, o complemento de V. Ex" é exce
lente. É lógico que não deveríamos deixar um
companheiro nosso aparecer sozinho na área,
não porque ele não seja sufIcientemente íntegro
e idôneo para trazer de lá o que ouvir, mas tam
bém por uma questáo de respaldo à sua presença.
Se o Deputado DaviAlvesSilva ajustar uma data
que eu possa atender - e acho que o nobre
Presidente, neste caso, iria também com imenso
prazer - nós iríamos com o propósito de respal
dá-lo. Acho que a sua ida tem que ser ofIcializada.
Um membro da Comissão é um Constituinte.Te
mos que fazer tudo para que o povo passe a
respeitar o Parlamento e o princípio é este: na
Constituinte, estamos vivendo uma nova fase da
vida brasileira. Não admito restrição a qualquer
dos integrantes da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Se não acreditarmos em nós, estamos per
didos, porque faremos com que ninguém acre
dite.

O SR. CONSmUINTE DAVI ALVES SILVA
Nobre Relator, acho até que, por uma questão
de tempo, seria difícil estipular o prazo para V.
Ex", mas o próximo sábado é uma data em que
nada temos no nosso calendário.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Apar
teando V. Ex", eu sugeriria, em primeiro lugar,
que aprovássemos, ou não, as emendas no rotei
ro, porque assim se terá conseguido o que V.
Ex" quer. O ajustamento de data, particularmente,
nós faremos entre o Constituinte ValmirCampelo,
seu colega, o Presidente e demais Constituintes
que desejem prestigiar V.~ em suas bases.
Isto porque há uma premência de tempo. O Presi
dente tem duas matérias, além desta, a submeter
a Plenário. Existem, também, compromissos. In
clusive,o ConstituinteHilário Braun já se ia retiran
do. A data ficaria a combinar.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua em discussão. Está encerrada a questão
da ida a Goiânia e a Imperatriz. Temos aqui uma
sugestão. Mas o Constituinte Hilário Braun parece
que quer usar da palavra.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sim,
Sr. Presidente. Se V. Ex" puder conceder-lhe a
palavra...

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Com relação à Federação das Associações Co
merciais dos Estados, em contato com o Sr. Presi
dente Sérgio Rogério Parente confIrmamos com
ele a data de 27, às 17 horas.
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Com relação ao Governador Pedro Simon, para
segunda-feira, dia 27, às 10 horas, seria impos
sívell. Se fosse o caso, poderíamos estar aqui, mas
ainda teríamos de confirmar. É mais fácil compa
recer aqui o Dr. Sinval Guazelli, que também já
foi Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
e hoje é Vice-Governador. Mas teríamos de fazer
antes um contato com o Dr. Sinval, para saber
se ele poderia estar aqui.

O SR. REILATOR (Siqueira Campos) - Se V.
Ex" me permite, gostaria de fazer uma pergunta.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Pois. não.

OSR. RELATOR (Siqueira Campos)- Quando
poderia viro Governador, porque além dessa data
teríarnos outra - dia 30, quinta-feira, às 10 horas.
Poderíamos encaixar. Teríamos os Governadores
do F~io Grande do Sul, do Piauí e talvez um ex-Go
vemador para integrarem esse painel. Reserva
ríamos o primeiro horário para os dois Governa
dores que fariam palestras sobre o Estado e a
ínteqração nacional. Sobre este tema- O Estado
e a integração nacional- seria importante, convi
darmos o do Rio Grande do Sul e o do Piauí.
O Ptauí é um Estado realmente subdesenvolvido,
com as carências características do Nordeste; o
RioGrande dloSul, um Estado rico. E poderíamos
ouvir o ex-Governador, coisa que ainda não está
bem acertada, mas poderia ser dia 30.

G!Uanto à vinda do ex-Governador Sinval Gua
zelli, não tenho nenhuma restrição. Eu o aprovaria
com imenso prazer. Mas lembre-se, Sr. Presiden
te, de que precisaríamos confirmar isso hoje. Não
temos muito tempo. Sobre este ponto, gostaria
de sugerir ai V. Ex" e ao nobre Vice-Presidente
que convidem os dois. No caso da ausência do
Governador Pedro Símon, destinaríamos a ambos
as duas reuniões sobre o tema "O Fortalecimento
da Federação como fator de desenvolvimento".
Ouviríamos depois os Presidentes de Federações,
nas duas reuniões, e manteríamos contato com
os Presidentes das Associações de Brasília e do
Rio Grande do Sul. Os ilustres membros desta
Subcomissão poderão estabelecer quem primei
ro seria ouvido: três pela manhã e três à tarde.
Para isso, V. Ex-s se encarregariam de apontar
os nomes e fazer os convites em nome da Subco
missão. Os Presidentes de outras Comissões po
deriam participar dos debates, de acordo com
o que estabelece o Regimento. Em casos de me
sa-redonda, de painéis, essa nonma será aplicada
aqui. S. Ex- devem participar como debatedores
e serão ouvidos tam~m. Mas os expositores se
rão três pela manhã e três à tarde.

O Sr. Presidente terá condições plenas de fazer
essa programação em conjunto com o Vice-Pre
sidente da Subcomissão, Constituinte Valmir
Campelo.

O SR. COI'lSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Eu
perguntaria ao Deputado Valmir Campelo se S.
Ex-já manteve contato com o Presidente da Con
federação, no sentido de indicar quais os Presi
dentes de Federações que estariam aqui repre
sentando a Confederação, falando em nome das
suas Federações eoda Confederação.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO 
Não mantive- ainda contato com o Presidente da
Corfederação, apenas com o Presidente da Fede
ração de Brasília.Mas poderemos fazê-lo.

O SR. CONSmUlNTE HILÁRIO BRAUN 
Pois não.

Com referência ao Governador Pedro Simon,
gostaria de solicitar ao Sr. Relator que me infor
masse o tema.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Esta
do e a integração nacional.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Pa
ra o dia 30, às 10 horas da manhã?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sim,
ele e o Governador Alberto Silva. Mas se V. Ex"
achar melhor as duas audiências com os Presi
dentes de Federação, isto já pode ficar decidido
aqui. Privar-nos-emos de ouvir a voz experiente
de um ex-companheiro ilustre, como Sinval Gua
zelli, mas poderemos fazê-lo se ele aqui vier com
o Governador, para explorar suas idéias. Não há
qualquer problema; virão os dois.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Eu
deixariacomo sugestão ouvinmostrês presidentes
de federações de pontos diferentes do País. Com
binamos isso com o Presidente da Confederação.
Deixaremos por enquanto de ouvir um ex-Gover
nador. A medida é de grande valia para todos
nós.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra para dizer que, de minha
parte, está aceita a sugestão. Apenas V. Ex" que
defina hoje a situação do atual Vice-Governador
Sinval Guazelli.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Está aprovada a decisão.

Vamos passar agora à Ordem do Dia propria
mente. Temos duas sugestões já apreciadas pelo
nobre relator: A primeira é de rr 292.

Concedo a palavra a S. Ex", o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - A su
gestão n" 292, do ilustre Deputado Ubiratan
Aguiar, propõe que o Estado integre os orçamen
tos do setor educacional, conferindo-lhes transpa
rência e agregação para a sua mais completa
divulgação, penmitindo, assim, melhor controle
pelo magistério e pela sociedade da, aplicação
desses recursos.

A proposição é de todo recomendável, no que
tange ao emprego dos recursos públicos. Daí o
nosso parecer pela sua aprovação.

O SR. CONSmUlNTE PAULO ROBERTO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Não
discordo propriamente do parecer do ilustre rela
tor, Constituinte Siqueira Campos, nem mesmo
tenho a grande facilidade que possui o ilustre
Constituinte com relação ao manuseio de maté
rias dessa natureza. O único respaldo que temos
são os dezesseis anos de vida pública que vimos
desenvolvendo em nosso Estado. Entretanto,
olhando a matéria em si, e tendo em vista a inten
ção da nossa Subcomissão e dos próprios consti
tuintes de diminuir o número de artigos que por
ventura teremos em nossa Constituição, queren
do da mesma forma dar mais autonomia aos
Estados na regência das suas leis, não sei real
mente - sou franco em dizê-lo- quais os crité
rios que poderíamos adotar para transformanmos
estas sugestões em poderes residuais. Acredita
mos que tanto esta Proposição de n° 292, como

a Sugestão rr 394 são da competência exclusiva
dos Estados. Mas há uma observação: na Suges
tão n° 391.024, o autor determina a data de 1°
de novembro para as eleições. Concordo com
o parecer e com a sugestão, mas quanto à indica
ção do dia da posse dos Srs. Governadores, acre
ditamos, seja da competência exclusiva do Esta
do. Só assim estaremos dando autonomia aos
Estados para gerenciar as suas próprias leis. É
apenas uma sugestão que incorporo aos dois pa
receres. É o meu ponto de vista, em virtude de
transformarmos em poderes residuais as duas
sugestões. Apenas isto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua a matéria em discussão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nabor Jú
nior.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, gostaria que a Mesa me encaminhasse
a proposição que está sendo discutida, para que
eu pudesse também formular a minha opinião
a respeito do assunto.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
pede vista?

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Não, gostaria de, pelo menos, tomar conhecimen
to da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex" gostaria de ter em mão o avulso, mas não
o temos aqui.

Às vezes faço interferência, mas os colegas já
compreenderam o espírito com que as faço. É
apenas para colocar o problema, para que a Sub
comissão decida como entender mais acertado.

O nobre colega aflorou o problema. A primeira
sugestão trata de educação e orçamento. Ela su
gere que o Estado venha a prover a integração
dos diversos orçamentos, conferindo transparên
cia, desagregando adequadamente e criando
condições para a sua divulgação entre as entida
des representativas do magistério, da sociedade
e, finalmente, do setor de educação. Esta questão
da competência é prioritária, e eu gostaria que
os companheiros ouvissem atentamente. Até cer
to ponto, esta matéria já foi abordada. Devemos
aprovar emendas desta natureza, relacionadas a
problemas orçamentários e educacionais, ou de
veríamos ficarpura e simplesmente no tema espe
cífico da organização do Estado?

Falou-se aqui do problema das nonmas para
a eleição e posse. A posse seria da competência
do cerimonial do governo. Mas eleição é matéria
de Direito Eleitoral. Defendemos a tese de que
cabe ao Estado-membro legislar sobre eleição
de Governador.

Outro aspecto. Há uma Comissão que trata de
matéria eleitoral Temos absoluta consciência de
que podemos decidir, conforme entendermos,
sobre matéria dessa natureza, isto é, DireitoEleito
ral, eleição, nonma orçamentária. Transparência,
e educação. Coloquei a questão apenas para pedir
uma atenção toda especial para ela.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Exatamente ai está a dúvida que me ocorreu. Em
se tratando de matéria que versa sobre educação,
esta Comissão não seria competente para delibe
rar sobre o assunto. Ele parece mais adequado
à Comissão que trata da educação.
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Pela leitura das propostas que o Relatoracabou
de fazer,embora não as tenha em mão para aná
lise mais circunstanciada, parece-me que a inten
ção do nobre Constituinte do Ceará é no sentido
de que as entidades diretamente interessadas na
aplicação dos recursos destinados à educação
tenham conhecimento, através de divulgação, de
quanto os governos estaduais investirão em edu
cação, até para dar cumprimento à Emenda
Constitucional de autoria do Senador João Cal
mon. Aprópria publicação do orçamento dos Es
tados e dos municípios dá conhecimento do as
sunto às pessoas, entidades, associação de pais
e mestres, associação de professores, de quanto
os governos estadual, municipal e federal preten
dem investirem educação.

Parece que é esta intenção, quando se fala em
transparência, termo bastante usado nos dias
atuais.

A proposta ainda estabelece que o Estado pro
verá a integração dos diversosorçamentos, confe
rindo-Ihes transparência, desagregando-os ade
quadamente e criando condições para sua divul
gação, de modo a permitir, por parte das entida
des representativas do magistério.e da sociedade,
o rigoroso controle dos recursos aplicados no
setor de educação. Parece-me que esta é a inten
ção do autor da proposição: que a sociedade,
as entidades representativas do magistério te
nham conhecimento de quanto os govemos esta
dual e municipal e o pr6prio Governo da União
vão aplicar no setor educacional, em cumprimen
to à disposição constitucional, à Emenda João
Calmon. Certamente, a nova Constituição tam
bém fará alguma referência à obrigatoriedade de
a União, os Estados e os Municípios aplicarem
um percentual do seu orçamento nesse setor tão
importante que é a educação. Eu, que fui Gover
nador de Estado, e V. Ex" também o foi, sei que
o orçamento dos Estados e municípios é bem
discutido. No Acre o ex-Prefeito de Rio Branco,
atual Governador, F1aviano Melo,discutiu o orça
mento com as entidades representativas da socie
dade - outros Estados e Municípios também
já o fizeram.Convidamos as associações de bairro
a levarem seus problemas para que o prefeito,
ao elaborar a proposta orçamentária, do modo
a inserirem nela suas reivindicações, dentro, evi
dentemente, das possibilidades financeiras do
município. Também durante minha gestão discu
timos com associações de professores quanto
o Estado poderia investirem educação, e sempre
aplicamos mais do que a Emenda João Clamon
determina, ou seja, 25%. De modo que não vejo
razão na exigência da divulgação. O próprio orça
mento do Estado já obriga o Governo a publicar
o quanto está gastando em educação. Se houver
alguma suplementação, também os decretos de
suplementação aprovados pela Assmbléia e assi
nados pelo Governador são divulgados no Diário
andai, o que permite um perfeito acompanha
mento quanto o Estado e os Municípios estão
investindo em educação. De modo que, em pri
meiro lugar, a matéria não é pertinente às atribui
ções da nossa Subcomissão, em segundo, é inó
cua, porque isso já vem sendo feito há muito
tempo. Essa a minha opinião a respeito da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua a matéria em discussão.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O Relator teve o entendimento, quanto a essas
matéria iniciais,de fazero aproveitamento de tudo
aquilo que foi destinado à Subcomissão. Essa
remessa já define uma competência do órgão
para o qual foi destinada. Quero aproveitar tam
bém dentro do que me for possivel, as sugestões
dos nossos ilustres Pares integrantes da Assem
bléia Nacional Constituinte.

As duas sugestões devem ser apreciadas por
outras Subcomissões, mas nada impede que, na
elaboração do texto que estã afeto à nossa respon
sabilidade, possamos situar o problema que nos
foi entregue de forma que venha a atender ao
objetivo colimado pelo autor. Infelizmente, não
vou poder fazer,a exemplo dos demais Relatores,
o aproveitamento integral dessas sugestões, se
não a Constituição teria um milhão de artigos.
Mas podemos salvar parte delas. É praxe os Rela
tores aproveitarem aquelas sugestões que aten
dem ao objetivo da proposta, se não no seu total,
às vezes, uma frase que complementa um artigo
ou parágrafo que o Relator irá elaborar em função
da sua obrigação. Esses foram os objetivos. De
minha parte, estamos de acordo com os entendi
mentos revelados pelos nobres Constituintes no
que se refere à matéria. Em vez de a apreciarmos,
o Relator daria um despacho para a Presidência,
que a remeteria à Comissão da Organização Elei-
toral. ,

(Fora de microfone -Inaudivel).

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - A se
gunda matéria não estã em discussão, mas eu
me anteciparia numa análise dentro do ponto de
vista de ilustres companheiros. O fato de a outra
ser encaminhada à Subcomissão que trata do
problema da educação não invalidao esforço dos
autores. Não devemos rejeitá-los, mas aproveitar
essas contribuições que nos foram oferecidas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
Nobre Constituinte, peço um aparte, se for pos
sível.

Não sei se fui claro quando fiz a minha expo
sição.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Muito
claro.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
O que me preocupa é essa intervenção da União
nos Estados, pois, segundo a Sugestão n° 292,
essa é uma competência única e exclusiva do
Estado, como fez entender o Constituinte Nabor
Júnior. Lembro-me de que, na Legislatura passa
da, como Deputado Estadual, apresentei um pro
jeto propondo transparência à movimentação dos
recursos que chegavam a nosso Estado através
de convênios. Da mesma forma, como falei na
324, já que estamos discutindo ambas, a compe
tência é da Comissão que estuda os problemas
eleitorais. Mas é também sugestão nossa que fi
que a cargo do Estado a determinação da data
de posse dos governadores e vice-governadores.
Essas, as duas teses que eu gostaria de deixar
bem claras.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Se V.
Ex" me permite esclarecer, eu diria que a parte
do capítulo que nos está afeta trata do problema
da eleição de governador. É praxe as Constitui
ções conterem isso e é tarefa da qual poderemos

tratar. Não devemos abrir mão de determinadas
competências que nos foram entregues na distri
buição. Ocorre que também não sou favorável
à criação de normas para os Estados, que possam
implicar em determinados deveres. Esta já seria
uma forma de o Governo da União interferir nas
administrações estaduais, ferindo a sua autono
mia. Mas existe um outro ponto, e temos que
buscar o equilíbrio. Muitas vezes, deixamos de
inserir determinadas normas com receio de estar
mos ferindo essa autonomia. Deixamos de aclarar
determinados pontos que nos mostram a existên
cia de área cinzenta, que pode ser aproveitada
pelo Governo da Uniãopara interferirnos Estados.
Acho que as normas que vamos ter de inserir
como princípios gerais devem ser claras, a fírn
de que nesse relacionamento UniãolEstado possa
haver determinadas barreiras impeditivas a inter
vencionismos que resguardam as administrações
dos Estados dessa mania de interferência. Estou
de acordo com V. Ex", pois o princípioque esposa
é o de um federalista, defensor da autonomia
dos Estados. Sem ela, não teremos meios de re
solver os agravados problemas brasileiros.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, com relação ao ponto que fala sobre
o orçamento, se não me engano, a Sugestão rr
292, o Constituinte Nabor Júnior colocou com
muita propriedade; o próprio orçamento já forne
ce a todos os segmentos da sociedade as informa
ções necessárias.

No que se refere à posse dos Srs. Governadores
e Vice-Governadores,entendo que essa sugestão
cabe ser analisada por esta Subcomissão, porque
ela está ligada à organização dos Estados. Se
não prefixarmos uma data, daremos condições
a que em Estados como o Paraná, por exemplo,
a posse seja no dia 1c de fevereiro;no RioGrande
do Sul, no dia 1c de março, em São Paulo, em
1c de janeiro. No meu entender, temos de definir
a data.

Quanto às eleições serem realizadas no dia 1e

de novembro, de acordo com a Sugestão n° 324,
entendo que estariamos indo contra uma tradição
histórica, de serem as eleições realizadas em 15
de novembro.

Com relação à posse dos governadores e vice
governadores, defendo que ela deve acontecer
em 1c de janeiro, quer dizer, quarenta e cinco
dias após as eleições. Temos inúmeros exemp
pIos de que nestes setenta e cinco dias - que
hoje é o espaço na administração do novo orça
mento muitos fatos desagradáveis têm aconte
cido, comprometendo o próprio orçamento que
já, de fato e de direito, seria do próximo gover
nador.

Deixo, portanto, a sugestão de 1° de janeiro,
para a posse, ou seja, quarenta e cinco dias após
a eleição dó novo governador.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos apreciar por partes e, talvez, encerrar a
discussão, se mais Constituintes não quiserem
usar da palavra.

Vamos examinar a primeira Sugestão, a de n°
292, que propõe ao Estado prover a integração
dos diversos orçamentos.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO VELASCO
- Sr. Presidente, peço a palavra.
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)

Tem V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDO VELASCO
- Sr. Presidente, sem entrar no mérito da suges
tão, eu gostaria de tecer alguns comentários a
respeito do que foi aqui abordado na reunião de
ontem, quando se falou, à sacíedade, com relação
à questão da competência e atribuições da nossa
Subcomissão. A nossa preocupação foi exata
mente a de dellmítar toda a nossa esfera de com
petência e de atribuições. Aqui foram abordadas
algumas questões que inadequadamente foram
encaminhadas a outras Subcomissões. E, salvo
engano, o Constituinte Del Bosco Amaral, usando
de urna expressão jurídica, disse que a questão
toda !~iravaem tomo do "cartório de distribuição",
que seria, no caso, a Mesa, que não estava atenta
para onde deveria distribuir as matérias segundo
as competências e atribuições das respectivas Co
missões e Subcomissões.

O Constituinte Nabor Júnior falou aqui, comen
tando a Sugestão n° 292, que se trata de uma
matéria que extrapolá as atribuições da nossa
Subcomíssão e, conseqüentemente, deveria ser
remetida à Subcomissão competente no caso,
a Subcomíssêo que trata dos problemas de edu
cação.

Parece-me, salvo engano, que o Relator Siquei
ra Campos já aventou, momentos atrás, esse pro
blerna de que, em se tratando de matérias seme
lhantes de matérias que extrapolam nossas atrí
buíções e competências, não devemos, em hipó
tese alguma, entrar no mérito dessas questões,
mas simplesmente remetê-Ias às Subcomissões
competentes, até porque, na medida em que re
clamamos ontem que algumas matérias - pare
ce-me que houve uma matéria específica relacio
nada à questão da Subcomissão que trata dos
Territórios enc:aminhada a outra Subcomissão
não estão sendo enviadas para as Subcomissões
certas, não devemos entrar no mérito de assuntos
que não nos dizem respeito. Devemos - é uma
sugestão - encarnínhá-las a quem de direito,
no caso, a Subcomissão que tem essa atribuição
e essa competência, a Subcomissão de Educa
ção, Cultura e Esportes.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Nobre Constituinte Femando Velasco, esse é ou
tro problema que vamos fixar, Uma coisa é a
nossa competência teórica-ontem, discutíamos
aqui, e V.Ex" também tratou desse assunto, deixou
isso claro - tendo em vista que, às vezes, duas
Subcomissões, sob determinados aspectos, te
riam competência para apreciar a matéria. Mas
aqui -- vejam bem, coloquei o problema da com
petência teórica - ele realçou o aspecto de que
a própria Mesa entendeu, talvez porque se falasse
em "sugere que o Estado.....Acho que eles viram
a palavra "Estado", e não leram o restante. Mas
a Mesa enviou-nos a matéria. Quando é a própria
Mesa que envia as matérias-isso vai ficar estabe
lecido- teoricamente eu estaria de pleno acordo
com 'O nobre Senador pelo Acre, Nabor Júnior,
e com a expressão do Deputado por São Paulo,
Del Bosco Amaral. É "problema cartorial", como
ele disse, de distribuição. Quando a Mesa da As
sembléia Hacíonel Constituinte distribuir suges
tões que ela entenda de nossa competência 
não estamos fixando critérios - devemos apre
ciá-Ias e encaminhá-Ias.

Temos aqui dois pontos: um, que a compe
tência não é nossa achamos que o assunto deve
ser reencaminhado ou redistribuído; outro, a ma
téria, mesmo que fosse da nossa competência,
estaria dentro daquela concepção de Constituição
muito casuística. Háos que defendem uma Cons
tituição "enxuta", para usar também o termo da
Constituição resumida, e há os que acham que
devemos cair no casuísmo, e há ainda os que
defendem uma Constituição em meio-termo. Po
deríamos considerar isso e entender o assunto
casuístico e desnecessário, mesmo sendo da nos
sa competência, e poderíamos sair por esse en
tendimento de que a matéria seria melhor apre
ciada por aquela Subcomissão que tratasse de
orçamentos, de normas orçamentárias, ou que
tratasse de matéria de educação. Acho que fui
claro em colocar os dois problemas para que
V.Ex" decidam, ouvindo, finalmente, o nobre Re
lator Siqueira Campos.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Deveria,
Sr. Presidente, pedindo a palavra, o relator opinar
para que preliminarmente se decida, se coloque
a voto, se o entendimento do Plenário é de que
a matéria não é pertinente à nossa Subcomissão
e às nossas atribuições. Em caso de resposta
positiva, não entraríamos no mérito. Se devemos
respeitar a distribuição da Mesa e entender a ma
téria pertinente. Segundo, se formos pela perti
nência da matéria, se aprovarmos a distribuição,
entramos no mérito, aprovamos ou não.

Notem o cuidado do relator, que quer fazer
sempre relatórios sucintos, curtos, sem entrar
muito no mérito, porque o entendimento dele é
de que deve aproveitar todas essas sugestões,
mas não de acordo com o texto, na forma total
e completa do texto. Devemos aproveitar as su
gestões e objetivos perseguidos tanto quanto pos
sível, para fazermos um texto abrangente, mas
que seja, ao mesmo tempo, uma matéria sintética,
sucinta, para que haja um capítulo que não se
alongue muito, senão ele será cortado, e será
ruim à Subcomissão dar uma contribuição desse
tipo para a elaboração do projeto de Constituição.
Teríamos o seguinte: primeiro, é pertinente? Sim,
entramos no mérito; não é pertinente, devolvemos
à Mesa, para que ela faça a redistribuição.

Era isso que eu queria sugerir ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Em discussão o assunto.

O SR. CONSTIT(J)NTENABORJÚNIOR - Sr.
Presidente, creio que com essa proposta do rela
tor poderemos já decidir sobre as matérias. Ante
cipadamente, quero firmar minha posição a res
peito desse assunto, porque acho que nos deve
mos ater realmente às matérias pertinentes às
atribuições da nossa Subcomissão. Se começar
mos a analisar, discutir e tomar o tempo do relator,
que é preciosíssimo para os assuntos já bastante
volumosos que vão ser encaminhados para cá,
vamos deixar de cumprir a programação previa
mente estabelecida. Pela experiência que tenho
de parlamento, sei, e todos sabemos, que não
é a Mesa quem encaminha essas matérias às co
missões. São os funcionários do corpo de asses
sores e auxiliares da Mesa, que nem sempre têm
o necessário conhecimento jurídico ou experiên
cia para fazer uma valiação e uma triagem das
matérias encaminhadas, que distribuem. São mi
lhares as propostas encaminhadas à Mesa. O Pre-

sidente da Assembléia Nacional Constituinte e os
demais membros da Mesa não tomam conheci
mento disso. É um funcionário quem encaminha
as matérias, e a apreciação é feita por ele. Ele
acha que, como se fala em "Estado", a proposta
deve ser encaminhada para a Comissão do Esta
do. Mas ele não viu que, no fmal da matéria, fala
em educação, o que seria, naturalmente, da com
petência da Subcomissão de Educação, Cultura
e Esporte. Cabe à nossa Subcomissão, a nós,
que somos responsáveis pelo sucesso e pelo êxito
dos nossos trabalhos, fazermos a devida avalia
ção: se é da nossa competência ou não. Se não
for, dentro desse temário apresentado aqui pelo
relator, que, por sua vez, o obteve junto ao Proda
sen, que define bem qual é a competência exclu
siva da nossa Subcomissão, então cabe a nós,
da Subcomissão, devolvermos essa matéria à Me
sa, para que ela faça a devida distribuição. É mais
uma demonstração do zelo com que estamos
agindo aqui. O meu voto é no sentiao de que
as duas proposições sejam devolvidas à Mesa pa
ra redistribuição às subcomissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua em discussão a primeira sugestão, a
de rr 292. (Pausa.) Parece-me que ninguém mais
quer fazer uso da palavra para discutir o assunto.

Vamos passar à votação.
Aqueles que estiverem favoráveis a que se re

meta a proposição à subcomissão competente,
no caso, a de Educação, Cultura e Esportes, quei
ram se manifestar.

Claro que haveria outras hipóteses.
Haveria a de remeter a matéria para o relator

geral da comissão, nós não a aprovaríamos e
ela iria para o relator. Haveria, implicitamente, ou
tra sugestão: a de nós a devolvermos à própria
Mesa; e há a sugestão do Constituinte Nabor Jú
nior, de, a título de colaboração, enviarmos direta
mente à subcomissão competente, no caso, a
de Educação, Cultura e Esportes.

Em votação. (Pausa.) Se o nobre relator quiser
encaminhar a votação, terá a palavra. (Pausa.)

Em votação a sugestão do nobre Senador Na
borJúnior.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDO VELASCO
- Sr. Presidente, o Constituinte Nabor Júnior
acrescentou, no final, um fato novo e diferente
do que V. Ex" está dizendo. Parece-me que ele
está sugerindo que seja devolvida à Mesa para
redistribuição, e não que seja remetido à Subco
missão de Educação.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Exatamente.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - O rela
tor está plenamente de acordo com a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O Relator sugere a redistribuição à Mesa.

Em votação. (Pausa.)

Aprovada esta decisão de nossa Subcomissão,
passaremos para a segunda sugestão, a de n°
324, sobre normas para eleição e posse de gover
nadores e vice-governadores de Estados.

A matéria já foi discutida e se insere, em parte,
na área do Direito Eleitoral. Existe também o pro
blema da autonomia.

Eu me permito apenas fazer uma observação
ligeira ao nobre autor, nosso colega Constituinte
Francisco Rollemberg.
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Essa proposição, a meu ver, tem o mérito, que
foiacentuado por S. Ex", de reduziro prazo.Muitas
vezes o governador eleito é de outro partido, e
esse fato cria muitos problemas. S. Ex" quis reduzir
o prazo para que a eleição fosse a 15 de novem
bro. Mas eu noto aqui uma grande omissão; se
nós a aceitássemos, teríamos de apresentar uma
subemenda, ou o nobre relator, se fosse o compe
tente, teria que aproveitá-la no seu trabalho. Ele
dizaqui: "far-se-ápor sufrágio unísersal, voto dire
to e secreto, por maioria absoluta." E fala na pos
se.

Ora, em qualquer Constituição, desdee que se
cogite de maioria absoluta - e hoje já é assim
em nossa atual Constituição Federal- não ha
vendo maioria absoluta, normalmente os dois
candidatos mais votados se submeteriam ao se
gundo escrutínio. Parece-me que houve essa la
cuna.

Mas estamos no terreno da competência, den
tro da mesma ordem de idéia. Parece que foi
também esse o pensamento. Há aqueles que po
dem achar que o problema é uma questão de
direito eleitoral,se.bem que o nobre colega defen
de que o problema aqui não seria propriamente
o sistema de eleição. Ele fala: "far-se-á por sufrá
gio universal, voto direto e secreto." O sistema
deve ser o mesmo para Presidente da República,
principalmente se prevalecer, se continuar, o siste
ma presidencialista.

A matéria já foi discutida. Não havendo mais
quem queira discutir o assunto iremos passar à
votação.

Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Para
encaminhar a votação, -Sr. Presidente, eu sugiro
que tratemos especificamente da posse. A posse
dos governadores eleitos se processaria dentro
de 45 ou 60 dias, conforme o entendimento da
Subcomissão. Isso é nossa atribuição. O proble
ma da eleição, não. Nós podemos, em conjunto
com a União, legislar sobre isso de acordo com
o capítulo que vamos elaborar. Mas deram uma
estrutura à Assembléia Nacional Constituinte que
nos tira competência ou, pelo menos, coloca a
coisa numa área cinzenta. Nªo vamos gerar con
flitos com ninguém. Vamos tratar de fazer um
bom trabalho, o melhor possível. Temos nessa
Subcomissão homens do mais alto nível. Pode
mos fazerum bom trabalho e vamos ter o cuidado
de aproveitar essas sugestões naquilo que real
mente elas tiverem de mais objetivo,de mais cris
talino em termos de nossa competência, sem pe
gar o seu inteiro teor.

A posição do Relator é de que votemos pela
pertinência, em parte, da matéria, aproveitando
a sugestão no que conceme à posse. Fixara posse
é uma interferência? Não, não é. Isso é norma
de leis ordinárias, até para que haja um bom rendi
mento em termos da administração estadual. Não
se pode prever a posse num Estado num dia
e em outro Estado em outra data, prejudicando
as administrações estaduais e, conseqüentemen
te, o povo. N6s poderíamos nos referirao assunto
e deixar ao relator essa incumbência de aproveitar
parcialmente a sugestão, no que conceme à pos
se. A questão seria aprovar ou não a emenda
do nobre Deputado Hilário Braun, reduzir para
45 dias o prazo ou aproveitar a proposta do autor,
de posse no prazo de 60 dias após a eleição.
Inclusive não deveríamôs nos referir ao dia da

eleição, porque já está fixado para 15 de novem
bro. Se a Comissão específica fixar outra data,
nós estaremos adentrando naquilo que entendo
seja uma atribuição deles; a da posse, acho que
é nossa.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Na realidade, o nobre Relator teria o direito de
apreciar todas as sugestões, através do seu ante
projeto, que seria emendado por nós oportuna
mente. Mas ele já quer conhecer o pensamento
dominante, justamente para facilitar o seu traba
lho. Então, sua idéia é a de que a sugestão conti
nue conosco para ser apreciada no seu trabalho
de anteprojeto, da maneira como ele entender
melhor, apreciando, em parte, através de sube
menda, ou no seu anteprojeto. Parece-me que
é esse o seu pensamento. V. Ex" iriam manifes
tar-se de acordo ou não com a sua sugestão,
de que continuasse conosco, porque ele entende
que o problema é da posse. Se bem que a data
da eleição e da posse, hoje, é uma só, a não
ser naqueles Estados que tinham mandato, pela
Constituição anterior, de 4 anos; os outros tinham
um mandato de 5 anos. Isso ficou a critério dos
Estados. Mas, hoje, pela [egislação federal, V.Ex"5
sabem, o governador é eleito por 4 anos e tem
a data certa para sua eleição e posse. Seria essa
a sugestão do nobre Relator.

Tem a palavra o Constituinte Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, para ser coerente com o meu ponto
de vista expendido por ocasião da votação da
proposição anterior, mantendo meu voto no sen
tido de que a Proposição rr 324n também seja
encaminhada à Subcomissão que trata de assun
tos eleitorais, ou seja, devolvidaà Mesa para redis
tribuição. Eleição e posse são matérias tratadas
no próprio Colégio Eleitoral. Vamos ter de elabo
rar, depois, uma lei ordinária disciplinando essa
matéria.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Se. V.
Ex" me permite, o dia da posse pode ser introdu
zido na Constituição. É uma forma de disciplinar
os abusos. Não foi o caso de V. Ex", que saiu
antes para disputar um mandato. Mas há certos
governadores, principalmente quando são adver
sários do sucessor - e esse é o argumento prin
cipal do autor -, que depauperam os cofres pú
blicos para que o próximo eleito entre e encontre
a situação de petição de miséria. Então, três, qua
tro meses para a posse é algo muito sério. Por
isso, iríamos procurar defender o interesse da co
letividade, não permitindo ao govemaélor tempo
para depauperar os cofres públicos.

O SR. CONSTITU[NTE NABOR JÚN[OR 
Concordo plenamente, nobre Constituinte, e até
apresentei emenda nesse sentido à Assembléia
Nacional Constituinte, propondo a coincidência
ger~ de eleições em todo o País, em todos os
níveis, desde presidente da República até verea
dor. É realmente uma proposta polêmica, que
já está suscitando opiniões divergentes até em
meu Estado. Muita gente está alegando que eu
não estou querendo que haja eleições para prefei
tos e vereadores no próximo ano. Eu acho que
país nenhum suporta eleições todos os anos. Não
há economia, por mais alicerçada que seja, que
suporte eleição anualmente. Nós teríamos, então,
eleição no próximo ano para prefeito; se preva
lecer a proposta de mandato do atuaI Presidente

para 5 anos, teremos outra eleição em 89; e em
90 teremos eleição de Governador, Senadores,
Deputados, etc.

Pela experiência que tenho, por ter enfrentado
várias eleições, sei o que isso custa aos Estados,
aos Munícípios,à União e à própria classe política,
sobretudo pela descontinuidade administrativa
que isto gera. Quer dizer, o presidente da Repú
blica está para concluir o seu mandato, o gover
nador está iniciando o seu, o prefeito já vai termi
nar o seu no próximo ano. E uma descontínui
dade, uma balbúrdia, de tal modo que ninguém
trabalha neste País a não ser fazendo eleição e
gastando dinheiro do povo, como todos sabemos.
Ninguém pode obscurecer o fato de que em qual
quer eleição que se faça, até mesmo num clube
de futebol de subúrbio, se gasta dinheiro. Eu esta
va ouvindo rádio hoje, pela manhã, e o locutor
já estava fazendo o aliciamento de uma eleição
que vai haver aqui, parece-me que em uma Saté
lite, e o concorrente vai oferecer churrasco, algo
assim. E a despesa que se faz. Então eu sou
favorávelà coincidência de eleições, e que a posse
seja no pia 1°de janeiro. Cheguei até a apresentar
- não sei se em decorrência disso ou não -,
quando era governador, numa das audiências que
tive com o Presidente Figueiredo, uma sugestão
no sentido de que a posse dos governadores e
prefeitos se desse no dia 1° de janeiro, para que,
ao assumir o cargo, o candidato eleito não encon
trasse o orçamento já comprometido, como eu
encontrei. Em dois meses e meio, meu antecessor
comprometeu todo o orçamento. E é o que está
acontecendo agora mesmo, com o governador
do próprio partido. Então era uma maneira de
o governador ou prefeito, ao assumir o mandato
no dia 1°de janeiro, encontrar o orçamento intacto
e não comprometido já pelo ano todo. No primei
ro ano ninguém faz nada - "Vai-seprocurar pôr
a casa em ordem". j::ntendo, para ser coerente
com minha manifestação anterior, que esta é ma
téria que extrapola a competência da nossa Sub
comissão, que deve ir para a subcomissão que
trata do assunto. Eu me proponho, inclusive, a
ir até essa Subcomissão defender esta tese, de
que a posse deve ser no dia 1° de janeiro e as
eleições todas sejam realizadas em dois dias. Pro
ponho eleições municipais no dia 14 de novem
bro e eleições gerais para Presidente, Governa
dores, Senadores, Deputados Federais e Esta
duais no dia 15, porque a despesa que se tem
para trazer um eleitor para participar de uma elei
ção no dia 15 pode ser antecipada para fazer
as eleições municipais no dia 14. Mantenho-me,
pois, coerente com minha decisão anterior de
que a matéria não é pertinente à nossa Subco
missão e deve ser devolvida à Mesa para o enca
minhamento àquela que trata de legislação elei
toral:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
A Subcomissão está bem esclarecida. Pergun
taria, a esta altura, ao nobre Relator, se depois
desta discussão mantém seu parecer sobre a ma
téria.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Mante
nho o pareceroral e pediria a V. Ex' que colocasse,
prelímínarmente, a questão se é ou não pertinente
à matéria, e eu acataria, como acatarei durante
todos os trabalhos, a decisão do Plenário. Meu
objetivoé exatamente o de conhecer essa posição
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do Plenário para que eu possa fazer um relat6ro
afinado com seu pensamento. Meu objetivo não
é levar uma parte do capítulo que está afeta à
nossa Subcomissão. Quero ser juiz-intérprete do
pensamento da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então vejo que V.Ex", depois da discussão, adota
não apenas o parecer favorável, mas favorável
com restrições, apenas na parte da posse. Agora,
regimentalmente, eu teria de colocar em votação
o parecer de V.Ex" que é favorávelcom restrições
e, conseqüentemente, pela competência da Sub
comissão. Mas V.Ex" pede que, preliminarmente,
se coloque em votação o problema da própria
competência, se a Subcomissão entende que esta
proposição deve ser ou não restituída à Mesa.
Parece que é esta a colocação.

Os Constituintes que estiverem de acordo com
a res1ituição da proposição à Mesa conservem-se
como se encontram. (Pausa.) Sim. Conforme o
nobre Relator sugeriu, não deveria ser colocado
em votação, pura e simplesmente, o parecer favo
rável com restrições.Ele pediu que antes de colo
casse em discussão a própria competência.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE NASORJÚNIOR- Eu
sugelririaque se submetesse à votação do Plenário
o parecer do relator. Quer dizer, aqueles que esti
verem de acordo com o Relator permaneçam co
mo se encontram. Aqueles que estiverem contra
o parecer do Relator, favorável à proposta, com
restrições, aproveitando apenas sua segunda par
te, que se manítestern, Este é que é objeto de
deliberação mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Era o que eu ta fazer,mas o próprio Relator pediu ...

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Acho que devemos cumprir as normas regimen
tais que detenninam que o objeto de deliberação
seja o parecer do Relator. É o que o Regimento
prevê.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex' está certo, em parte. Todavia só deveríamos
nos pronunciar sobre a matéria quando viesse
o anteprojeto, Mas estamos, aqui, dentro de um
clima de boa 'Vontade. E, se o nobre Relator não
colocar restrição, coloco em votação, como havia
sugerido inicialmente, o próprio parecer de S. Ex',
que é favorável com restrições. Ele deixou claro
que ressalva a parte da posse. (Pausa.)

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com o parecer do nobre Relator, favorável à pro
posição com restrições, mantenham-se como es
tão. (Pausa.)

Dols foram contrários.
O parecer do nobre Relator foi aprovado.
Nada mais havendo 'a tratar, está encerrada a

sessão.

Ata da 5° Reunião Ordinária
(I!Jrimeira Reunião de

Audiência Pública)

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte
e sete de abril de hum mil novecentos e oitenta

e sete, reuniu-se a Subcomissão dos Estados,
sob a presidência do Constituinte Senador Cha
gas Rodrigues. Compareceram os Constituintes
Chagas Rodrigues, Presidente, Valmir Campelo,
Primeiro-Vice-Presidente, Siqueira Campos, Rela
tor, Del Bosco Amaral, Fernando Velasco, Hilário
Braun, Paulo Roberto, José Teixeira, Davi Alves
Silva e Onofre Corrêa. Havendo número regimen
tal foi declarada aberta a reunião. O Constituinte
Paulo Roberto pediu dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior por ter sido a mesma distri
buída a todos os membros. O Presidente colocou
a Ata em votação, tendo sido aprovada. O Presi
dente passou a palavra à Secretária, que fez a
leitura do expediente. Em seguida, o Senhor Presi
dente informou que, na forma regimental, a reu
nião se destinava à audiência pública e que seriam
ouvidos os representantes das Federações das
Associações Comerciais dos Estados do Acre, de
Goiás e do Rio Grande do Sul e Presidente da
Confederação das Associações Comerciais do
Brasil.Passou a palavra ao Presidente da Associa
ção Comercial do Acre, Senhor George Teixeira
Pinheiro, falando em seguida o Presidente da Fe
deração da Associação Comercial de Goiás, Cyro
GiffordJúnior; o Presidente da Federação da As
sociação Comercial do Rio Grande do Sul, César
Rogério Valente, e o Presidente da Confederação
das Associações Comerciais do Brasil, Amaury
Temporal. Findas as exposições deu-se início aos
debates por parte dos constituintes inscritos em
lista especial, interpelando os expositores os Se
nhores Constituintes Del Bosco Amaral, Davi Al
ves Silva, Hilário Braun, José Teixeira, Valmir
Campelo, Paulo Roberto e Fernando Velasco.
Também interpelaram os expositores os Senho
res Constituintes Siqueira Campos, Relator,e Cha
gas Rodrigues, Presidente. O tema foi"O fortaleci
mento da Federação como fator de desenvolvi
mento". Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu, em seu nome e dos demais membros
da Subcomissão, a colaboração dos expositores
e declarou encerrada a reunião às vinte horas
e quarenta e cinco minutos, convocando outra
reunião para o dia vinte e oito às dez horas neste
mesmo plenário. E, para constar, eu, Maria Inês
de Bessa Uns, lavrei a presente Ata que lida e
aprovada será assinada pelo
Presidente, Chagas Rodrigues.

5· Reunião Ordinária

Notas taquigráficas

ConvidadolDepoente:

George Teixeira Pinheiro
Cyro GiffordJúnior
César Rogério Valente
Amaury Temporal

Data da Reunião: 27-4-87

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da Subcomissão dos Estados.

Há um pedido de dispensa da discussão da
ata, que já foi distribuída anteriormente. Em vota
ção o pedido.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata).

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A nobre Secretária procederá à leitura do expe
dmte.

(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes da Subcomissão, na forma do
art. 14 do Regimento, esta Subcomissão destina
hoje audiência especial para ouvir entidades re
presentativas de segmentos da sociedade. Para
nós é uma honra ouvir hoje, aqui, dignos repre
sentante de associações comerciais do nosso
País, assoctações comerciais de determinados
Estados. Temos aqui o Presidente da Associação
Comercial do Acre, Sr. George Teixeira Pinheiro;
o Presidente da Federação das Associações Co
merciais de Goiás, Sr. Cyro GiffordJúnior; o Presi
dente da Federação das Associações Comerciais
de Pernambuco, Valdemiro Barros Costa; o Presi
dente da Federação das Associações Comerciais
do Rio Grande do Sul, César Rogério Valente,
e o ilustre Presidente da Confederação das Asso
ciações Comerciais do Brasil, Dr. Amaury Tem
poral. Para um melhor ordenamento dos nossos
trabalhos, ouviremos os presentes, a começar pe
lo representante do Estado do Acre, em seguida
o do Estado de Goiás, do Rio Grande do Sul,
e finalmente o Presidente da Confederação das
Associações Comerciais do Brasil.Já é do conhe
cimento de todos que o tema a ser tratado em
nossa reunião é o fortalecimento da Federação
como fator de desenvolvimento. Sem querer de
senvolver qualquer raciocínio, sabemos que o
nosso problema se constitui no desenvolvimento
econômico e social, assunto extremamente
abrangente. Trataremos, hoje, do fortalecimento
da Federação como fator de desenvolvimento.
Observa-se que há, ao mesmo tempo, a interli
gação entre federação, fortalecimento da federa
ção e desenvolvimento. Cada um desses temas,
hoje, implica necessariamente ou repercute dire
tamente no outro. Estão intimamente entrelaça
dos. Vamos ouvir, por ordem alfabética, os.Presi
dentes das associações dos Estados do Acre,
Goiás, Rio Grande do Sul, e finalmente, para en
cerrar, o Presidente da Confederação das Associa
ções Comerciais. Cada um dos I;lossos visitantes
disporá de dez minutos para fazera sua exposição.
Ao término dos quatro discursos, os Srs. Consti
tuintes que desejarem poderão formular pergun
tas sucintas, com uma ligeira justificação. Para
isto, pedimos àqueles que desejarem interpelar
os nossos expositores que se inscrevam por or
dem no livre especial de inscrições, para que,
dentro desta ordem, façam as suas intervenções
e solicitem os esclarecimentos devidos. Cada um
dos debatedores fará sua formulação em, no má
ximo, três minutos - uma pergunta com uma
ligeirajustificação - e o expositor terá, em princí
pio, quatro minutos para responder à indagação
feita. É evidente que desejamos ouvir as justifica
tivas, mas a grande importância para nós é fixar
o pensamento de cada associação sobre cada
tema, para uma melhor orientação dos nossos
trabalhos, já que esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, desde o início, está vivamente interessada
numa grande participação de todos os segmentos
da nossa sociedade.

Ouviremos, em primeiro lugar, o Sr. Presidente
da Associação Comercial do Acre, George Tei
xeira Pinheiro, a quem concedo a palavra para
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a sua exposição de dez minutos, solicitando ao
expositor a honra de vir até a mesa.

o SR. GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO - Sr.
Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente da
Subcomissão dos Estados, e demais Constituin
tes; Sr. Presidente da Confederação das Associa
ções Comerciais do Brasil, meus colegas Presi
dentes das Federações Comerciais dos demais
Estados, é para nós um prazer participar dos de
bates desta Subcomissão, trazendo alguns subsí
dios de que os Srs. Constituintes necessitam para
formarem as suas teses e incluírem-nas em nossa
nova Constituição. Com respeito ao fortalecimen
to da Federação como fator de desenvolvimento,
da parte comercial de que tratamos nós, e de
que esta Subcomissão aproveita o N Congresso
das Associações Comerciais de todo o Brasil,que
remos dizer que a Federação como um todo,
no Brasil,faz parte, também, das associações co
merciais que, do Rio Grande do Sul até o Estado
do Acre, do qual sou o Presidente, têm todo um
entrosamento e um trabalho conjunto. Isto quer
dizer que os nossos problemas, do Estado do
Acre, são praticamente os mesmos do Estado
do Rio Grande do Sul e do Estado de Pernam
buco. Se, por acaso, houvesse algum tipo de mu
dança em nossa Federação, no nosso País, não
saberíamos se, por determinação da nova Consti
tuição houvesse mudança nessa legislação, tería
mos nós essa mesma liberdade de congraçamen
to, onde os nossos problemas são resolvidos nu
ma Confederação Nacional. Se houver a quebra
do principio da Federação, não sabemos se isso
prejudicará as associações comerciais, no caso
de estarmos discutindo, pois não pertencemos
a uma entidade de classe como as que existem
em nosso País, no sentido sindical, onde as asso
ciações ou as federações de comércio, indústria
e serviços são aglutinadas, mais no sentido obri
gatórío, onde o Govemo participa desses sindi
catos com recursos que nós, comerciantes, so
mos obrigados a pagar.

Então, as associações comerciais são uma enti
dade de classe civil, mas não têm nenhum vínculo
com o Estado, com o País, no sentido obrigatório
de recursos recebidos. Temos um vínculo de de
fesa da nossa Constituição, do nosso Estado e
do nosso Pais, como um todo, como Federação.
Mas não temos um vínculo obrigatórío de defesa
do Estado, como obrigatoriedade de recebimento
de recursos e etc.

Por outro lado, as associações comerciais con
gregam todas as classes econômicas do Pais de
livre e espontânea vontade dos seus comercian
tes, industriais e prestadores de serviços.

Continuando com esta exposição, gostaríamos
de dizer, em nome da Associação Comercial do
Acre, que para o fortalecimento da Federação,
seria importante conceder urna autonomia plena
aos Estados, para que, fortalecidos, tenham maior
capacidade financeira - as indústrias, os comer
ciantes e os prestadores de serviços - enfim,
toda a gama de empresários que trabalham no
setor privado teríam mais condições de desen
volver as suas indústrias, o seu comércio e os
seus serviços. Teríamos, desta forma uma federa
ção, uma Associação de Comércio representativa
e com mais vigor financeiro. Acredito que eram
essas as considerações que teria a fazer. Natural-

mente, os outros companheiros têm mais alguma
colocação a fazer.

Colocamo-nos à inteira disposição dos Srs.
Constituintes. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Agradeço a V. S' e pediria ao Sr. Presidente da
Federação das Associações Comerciais de Goiás,
Sr. CyroGiffordJr., que se apresentasse para fazer
a sua exposição.

O SR. CYRO GIFFORDJÚNIOR - Exm" Sr.
Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente da
Subcomissão dos Estados, Srs. Constituintes, Sr.
Presidente Amaury Temporal, temos a mesma
linha de pensamento e acredito que seja seme
lhante à de nossos colegas. O fortalecimento da
Federação só é possível com a independência
dos Estados, principalmente, de Goiás cuja eco
nomia baseia-se eminentemente no setor agrope
cuário e necessita industrializar-se. Essa indepen
dência vai-nos dar subsídios para criarmos pro
gramas que viabilizem a implantação de novas
indústrias. Isso, hoje, é emergente em nosso Esta
do. Essa independência, principalmente dos Esta
dos menores, se faz necessária em função de
uma série de repasses que privilegiariam esses
Estados.

Temos, também, o comércio e a indústria,hoje,
a oportunidade de hipotecar, nossa solidariedade
ao nosso representante, o Constituinte Siqueira
Campos, pela luta que tem travado em favor da
divisãodo nosso Estado, com a criação do Estado
do Tocantins. Tal medida vem beneficiar o comér
cio, as associações comerciais, trazendo o fortale
cimento de uma região que conta hoje com 60
Municípios, 1 milhão e 100 mil habitantes e uma
produção de 2.500.000 toneladas de grãos, o que
representa quase 40% da produção de Goiás.

Por outro lado, traria o desenvolvimento a todo
o comércio do novo Estado, porque o nosso norte
está bastante separado da capital. Existe um con
vite formulado à Subcomissão, por intermédio
do ConstituinteCampelo, no sentido de fazer uma
visita,esta semana, a Goiás, quando, poderão ver
os seus componentes e sentir de perto, junto com
o Constituinte Siqueira Campos, as necessidades
do Estado compreendendo o motivo desse pedi
do da Associação Comercial.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Agradeço a V. S' a exposição que fez.

Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Federa
ção das Associações Comerciais do Rio Grande
do Sul, Sr. César Rogério Valente, a quem peço
para vir até a mesa para fazer a sua exposição.

O SR. cÉSAR ROGÉRIO VALENTE - Exrrr
Sr. Chagas Rodrigues, Presidente da Subcomis
são dos Estados, meu caro Hilário Braum, Srs.
Constituintes, participantes desta Subcomissão,
creio que a primeira abordagem que nos cabe
fazer, na qualidade de representante de entidade
civil de empresários do extremo Sul do nosso
País, vem caracterizar o momento brasileiro, em
que se discute uma nova Constituição e que é
um momento de crise no campo institucional,
com falência explícitade nossas instituições.

A crise que, via de regra; é gerada pela econo
mia, está hoje suplementada e suplantada em
nosso Paíspor uma crise políticaque está gerando

uma instabilidade econômica - os dados de on
tem e os de hoje são típicos - que, por sua
vez, traz uma deterioração do tecido social do
nosso País. Por isto, a análise do tema que nos
é dado - "AFederação como fator de desenvolvi
mento" - não pode, em hipótese alguma ficar
desvinculado desta realidade lamentável do nosso
País. E por que estão as instituições falidas? Diria,
essencialmente, em virtude de uma crise política
já citada e gerada pelo excesso de participação
políticado Governo Centralem todas as Unidades,
relegando os Estados a meros caudatários de de
cisões que ocorrem aqui em BrasJ1ia - e com
o maior respeito afirmo isto - decisões estas
que não têm em si a obrigação de estarem respal
dadas pelas contingências locais dos nossos Esta
dos e dos nossos Municípios.

Esta experiência é trazida do Rio Grande do
Sul, Estado fronteiriço, que se vê inteiramente
dependente de decisões do Executivo, aqui de
Brasília,para o inter-relacionamento com os Esta
dos vizinhos,como o Uruguai, a Argentina, quan
do poderíamos perfeitamente realizar um desen
volvimento desta área inteiramente ao nosso mo
do. Contudo, não podemos fazê-lopor esta abso
luta centralização política que ocorre e, como de
corrência, pela centralização na captação de re
cursos, e a sua utilização por vezes, inadequada,
através de destinações inteiramente desvincula
das do melhor amparo social.

Vejo, portanto, que o desenvolvimento do nosso
País, de forma análoga ao que encontramos em
outras nações que optaram por essa descentra
lização, não pode ser diferente. Devemos ter os
Municípioscom a capacidade de decidir, em ter
mos de concessões de beneficios na área fiscal,
em termos de cobrança de impostos, em termos
de aplicação de recursos, deixando o Poder Cen
trai em primeiro lugar, preocupado com os aspec
tos maiores do nosso País, com os aspectos vin
culados à nossa área extema e colocando toda
a sua ênfase numa supervisão daquelas fases e
daqueles atos necessários no campo social, no
campo hospitalar, na área viária, no campo da
energia, mas jamais entrando no detalhe que hoje
está sendo subtraído da iniciativa privada, que
vê diminuídas as suas possibilidades de expansão
no mercado pela transferência, cada vez maior,
deste espaço para a área pública, que, pela sua
ineficiênciaatávica, simplesmente, ao invés de ge
rar lucros, consome impostos para cobrir a sua
incapacidade gerencial que a própría natureza do
Estado, quando atua nesta área, que é natural
mente de competência da livreiniciativa, faz com
que os resultados não sejam os mais alvissareiros.

Portanto, encontramos indiscutivelmente na
crise institucional a responsabilidade de uma Fe
deração que existe apenas no papel, responsa
bilidadede um Governo centralizadorque se toma
ditatorial, hoje, no campo econômico, embora de
mocrático no campo político.De certo modo, isto
é válido,quando tínhamos antes exatamente uma
situação inversa.

Estas colocações muito claras, muito francas,
acredito, devem ser postas porque já estamos
saturados, neste País, como empresários, de sim
plesmente realizar esforços, pagar impostos,
cumprir com as nossas obrigações para ver nos
sos recursos literalmente consumidos por uma
máquina que ocorre, tanto no campo Executivo
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como no Legislativo e Judiciário, sem a devida
correspondência em termos de beneficios para
toda a coletividade. Acho que estamos saturados
de, simplesmente, acompanhar de longe esses
resultados. Colocamos nossas expectativas nesta
ConsUtuinte, que tem esta missão histórica, mas
que não poderá decepcionar, mais uma vez, o
povo brasileiro, sob pena de um retrocesso que,
bem sabemos, não interessa a ninguém.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Muito bem. fJluitoobrigado. Pediríamos que ocu
passe o nosso microfone o Sr. Presidente da Fe
deração das Associações Comerciais do Brasil,
o Sr. Amaury Temporal, que nos honrará com
sua exposição.

o SR. AMAURY TEMPORAL- Sr. Presidente,
Constituinte Chagas Rodrigues, Srs. Constituintes,
é para mim motivo de enorme satisfação ter esta
oportunidade de falar. Gostaria, antes de mais
nada, Sr. Presidente, de assinalar a parcimônia
com que meus companheiros utilizaram o tempo.
Consumiram, exatamente, 16 minutos no lugar
dos .30, cumulativamente, a que teriam direito.
Vou procurar ater-me aos meus 10 minutos, mas
peço vênia ao Sr. Presidente se me alongar por
um ou dois minutos, porque parece-me devemos,
até mesmo para iniciar a nossa abordagem, con
ferir .a1gumas premissas que constituem a nossa
visãcl da área empresarial, mas que se tomam
matéria de fundo desta Subcomissão. Evidente
mente, gostaríamos de ser até iluminados pelas
observações e possível debate que teremos após
estas apresentações.

Estamos falando, essencialmente, parece-me
e trata-se de um dos motivos da minha dúvida
hoje, de uma dicotomia de dois modelos claros,
distintos, diferentes. Um que premia o Governo
central forte, e outro que busca fortalecer os Esta
dos. Isto está na gêneses até das democracias
modernas, e podemos citar a gestação'da Consti
tuição americana que foi um processo extrema
mente complicado lento, penoso e que levou dez
anos - só mesmo a partir do princípio do século
XIX e que surgiram os verdadeiros partidos nos
Estados Unidos, porque entendiam os pais da
democracia amerícana que os partidos eram pre
judiciais ao funcionamento da democracia.

Existiam, portanto, agrupamentos parlamenta
res, clubes, ZI exemplo dos clubes franceses de
após a Revolução de 1789, como o Jacobino,
por exemplo, que inspiraram os clubes america
nos. Mas, foi a partir da criação de dois partidos
americanos, no princípio do século XIX- Repu
blicano e Liberal - que, realmente, se instituiu
o debate democrático entre a valorização do Go
verno central forte, e os Estados fortalecidos. Re
publicanos favorecendo o Estado Central forte
e os liberais a Federação, de uma forma muito
aberta e muito pouco Governo central.

Como todos sabemos, a democracia brasileira
foi fortemente influenciada, não só em sua Consti
tuição, mas no próprio modelo institucional, pelos
Estados Unidos, o que levou ao aparecimento
no Eirasil a partir d$! 1831, sedimentando-se já
no final da década de 30, no Partido Republicano
e no Partido IUberaL

Dizem os historiadores e os analistas políticos
que devemos a ênfase do Partido Republicano
brasileiro no Estado central forte à unidade geo-

gráfica brasileira. E devemos ao Partido Liberal
a manutenção das liberdades fundamentais, Isso
me parece uma colocação extremamente impor
tante, tendo em vista o que se pretende desen
volver a seguir.

A colocação que nos foi feita pelo Presidente
é vertente desta dicotomia, em relação ao desen
volvimento.

Sr. Presidente, a nossa Confederação tem uma
visão muito clara do que seja o desenvolvimento
econômico e social do Brasil. Temos um projeto
social e chamamos o nosso projeto de desenvol
vimento não um projeto econômico e um projeto
social. Por quê? Porque a diferença que há é exata
mente a nossa entidade dar uma ênfase toda es
pecial à dimensão do social.

Sr. Presidente, procuramos resumir toda a nos
sa tese de desenvolvimento em um slogan, que
seria: "A liberdade sempre". Por que liberdade
sempre? Porque apoiamos no campo político o
pluralismo democrático, a descentralização de de
cisões, o fortalecimento dos Estados, dos muni
cípios, o fortalecimento da célula política mater,
fa vertente econômica da liberdade política em
que a economia de mercado é de livre iniciativa,
mas com um conhecimento fundamental de que
nada disso tem a menor relevância para aqueles
que não têm as necessidades básicas na vida.

Citaria Hannah Arendt, que dizia que "o con
ceito de liberdade só tem valor para quem já se
libertou do jugo do seu próprio corpo, da tirania
do seu próprio corpo". Esta é uma frase extrema
mente felizpara dizer que quem tem fome, carên
cia de alimentação, de saúde, e de educação,
o conceito de liberdade é absolutamente abstrato.
Portanto, para criar cidadãos que tenham real
mente consciência de sua cidadania, e que pos
sam exercê-Ia há que se prover as suas necessi
dades básicas, donde necessitamos de governos
que sejam capazes de suprir estas necessidades.
Talvez, Sr. Presidente, esta concepção seja o que
distingue, realmente, o pensamento e a fórmula
de desenvolvimento econômico-social da nossa
entidade, da Confederação. É com muita satisfa
ção e orgulho que passo à mão do Sr. Presidente
o nosso projeto social para o Brasil. Dentro desta
visão de desenvolvimento econômíco-socíal, co
mo se situa a problemática do fortalecimento dos
Estados? Diria, Sr. Presidente, que a nossa tese
é de que nada que possa ser feito pelos indivíduos
e pela empresa privada deve ser feito pelo Estado
em qualquer de seus níveis. A prioridade é do
individuo, que exerça a sua cidadania em sua
plenitude e no seu direito de agir, correr riscos,
realizar, falhar, ter o direito de se desenvolver,
construir, fracassar e vencer. Entendemos que
tudo que pode ser feito pelo município não deve
ser feito pelo Estado e o que pode ser feito pelo
Estado não deve ser feito pelo Governo central.
Épreciso voltarmos à dimensão humana. Precisa
mos voltar ao lugar onde vivemos, ao nosso nível
de competência, à gestão das coisas comuns pela
comunidade. Precisamos refazer a federação no
ica no momento em que o Estado central extre
mamente hipertrófico, centralizador e castrador
da vontade popular, se apossa da renda e da pou
pança nacional, e passa a ser o gestor da vontade,
a coibir a capacidade de agir do indivíduo, do
município e do Estado.

Sr. Presidente, a situação do desenvolvimento
econômico-social envolve a aplicação de recursos
escassos. A eficácia da economia brasileira deter
minará o dia, a hora em que vamos nos afastar
definitivamente do subdesenvolvimento. Todos
os brasileiros têm a convicção de que verão o
Brasil desenvolvido, permanentemente afastado
das mazelas do terceiro-mundismo, só não sa
bem quando. Estaremos lá tão mais rapidamente
quanto melhor pudermos usar recursos escassos
que, hoje, Sr. Presidente, estão concentrados no
Governo Central. O Governo Central, por defini
ção, tem o monopólio da poupança forçada no
País, tem, por força de uma concorrência preda
tória, a maioria da poupança voluntária e distribui
esta poupança nacional através de mecanismos
federais que são os bancos nacionais de desenvol
vimento; são os BDs, a Caixa Econômica, Banco
do Brasil. Estes são os únicos instrumentos de
financiamento a longo prazo neste País, donde
qualquer planejamento indicativo transforma-se
em positivo pelo monopólio de recursos. Esta
talvez seja a nossa grande luta. Se queremos ter
um desenvolvimento econômico e social não só
quantitativo, mas qualitativo, há que se lutar contra
o Estado hipertrófico, castrador, centralizador,
que é o modelo que temos hoje. E, portanto,
vemos nesta Subcomissão uma trincheira, Sr.
Presidente, onde esperamos que os nossos Cons
tituintes lutem pela reconstituição da Federação
em nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Nós é que agradecemos a V.Ex-

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex" tem a palavra pela ordem.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente o Relator ouviu com a atenção devida
os eminentes expositores, o Presidente George
Teixeira Pinheiro, da Associação Comercial do
Acre; meu co-estaduano, Presidente Cyro Gifford
Júnior, da Federação das Associações Comer
ciais de Goiás; Presidente César Rogério Valente;
da Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul e, por último, o nobre Presidente
da Confederação das Associações Comerciais do
Brasil. Depoimentos, Sr. Presidente, nobres cole
gas da Subcomissão, da maior importância, pois
estamos diante dos homens que comandam as
atividades terceárias do Brasil e sabem que sem
o fortalecimento da economia é praticamente im
possível se trabalhar neste Pais e se propiciar a
melhoria da qualidade de vida da nossa popula
ção. Se concedermos a autonomia que de direito
na Federação tem o Estado. se reconhecermos
essa necessidade através de uma justa distribui
ção da renda tributãria, através da descentrali
zação das decisões de poder, através de práticas
efetivamente democráticas, estaremos contri
buindo para o fortalecimento do poder aquisitivo
do povo, estaremos, portanto, fortalecendo a eco
nomia do País e, fõrtalecida a economia, estarão
resolvidos nossos agravados problemas. Os ho
mens que dinamizam a economia, estes que se
colocam entre as fontes de produção e o consu
mo, que prestam os mais relevantes serviços a
este País, podem estar certos de que a Subco
missão presidida pelo nobre Constituinte Chagas
Rodrigues e integrada por homens do mais alto
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nível pertecentes à Assembléia Nacional Consti
tuinte, levará em conta os depoimentos valiosos
que prestam aqui hoje e que haverão, ainda, de
fluir dos debates que serão mantidos entre os
diversos integrantes desta subcomissão e V. S·'
que se prestaram, com a maior boa vontade, a
dar esta contribuição para que com maiores e
melhores informações possamos elaborar a parte
do capítulo que nos está afeta da nova Consti
tuição brasileira, de forma a atender às expec
tativas da Nação. Agradeço a V.S" em meu nome,
e, certamente o farão posteriormente os membros
da Subcomissão, cada um por si e o Presidente,
também, no encerramento, por esta contribuição
que, repito, é muito valiosa. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Srs. Constituintes, dando início à Ordem do Dia,
vamos propriamente iniciar nossos debates. Há
os Srs. Constituintes que se inscreveram, de modo
que, por ordem de inscrição para pedido de escla
recimento a qualquer um dos expositores, vamos
dar-lhes a palavra, solicitando que, tanto possível,
tenha cada um o tempo de 3 minutos para fazer
a interpelação ou pedido de esclarecimento com
uma ligeira justificação. O interpelado terá 4 mi
nutos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Para o bom andamento dos
trabalhos, pediria que o interpelante se dirigisse
sempre ao interpelado, citando-lhe o nome, e
quando não for o caso na resposta o interpelado
decline o seu nome e a entidade a que pertence,
para que o nosso trabalho de gravação possa
ter maior rentabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A título de colaboração, citarei o nome dos presi
dentes aqui presentes: temos o Presidente da As
sociação do Comercial Acre, como os Srs. sabem,
o Presidente da Associação Comercial de Goiás,
o Presidente da Associação Comercial do Rio
Grande do Sul e o Presidente da Associação Co
merciai do Rio de Janeiro, que é o Presidente
da Confederação das Associações Comerciais do
Brasil. Concedo a palavra, na condição de primei
ro inscrito, ao Sr. Constituinte Del Bosco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente e Sr. Relator, criarei algum con
traditório, e logicamente peço a permissão para
tal, pois não estamos aqui para fazer discursos
paralelos, mas para esclarecer algumas dúvidas.
Faço a primeira pergunta de forma simples e rápi
da ao Sr. Amaury Temporal, Presidente da Confe
deração das Associações Comerciais do Brasil.
Onde se localiza a sede da Confederação?

O SR. AMAURY TEMPORAL - A sede da Con
federação situa-se no Rio de Janeiro.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Obrigado. Os senhores percebem que a minha
pergunta inicial tem uma razão de ser. Sempre
me pergunto: a Associação Comercial de Santos
é muito forte. Ela é forte, e não apenas na econo
mia. Dela fazem parte 106 exportadores de café,
como também os lojistas, a ela agregados, com
as empresas de navegação a ela agregadas. Trata
se, enfim, de uma cidade que tem um comércio
que gira em tomo do Porto de Santos. E a nossa
Associação Comercial é tão forte que todas as
cidades da macrorregião, da chamada Baixada
Santista, com todas as suas associações, pratica-

mente desaparecem. Ela sustenta a Santa Casa,
nos momentos de crise, levanta dinheiro para te
das as grandes obras, e, mais, é um grande instru
mento de protesto até contra negociatas a nível
federal. Muitas vezes ela não passa pela Confede
ração e protesta, por exemplo, na área do IBC,
contra verdadeiras negociatas, que ocorreram.
Parto, então, de um princípio de que as associa
ções comerciais são importantíssimas, mas parto,
também, de um princípio de que, no Brasil, as
coisas estão profundamente desajustadas. Até
porque Rio de Janeiro é a mais formosa cidade
do País, mas a Capital do País é Brasília.A Confe
deração reúne todas as unidades, logicamente,
da Federação - e este é outro ponto que quero
tratar. As federações, se entendo bem, são forma
das pelas associações comerciais dos munidpios
e até por entidades ainda não reconhecidas, mas
que participam nas regiões ativamente. Elas, en
tão, formam federações dentro do Estado. E ve
jam que paradoxo: a Confederação funciona no
Rio de Janeiro, enquanto a Federação, República
Federativa do Brasil, tem sua sede maior, seu
centro decisório, castrante, asfixiador, em Brasília.
Percebam os senhores como o nosso País está
terrivelmente desajustado, até para a defesa do
cidadão, em termos de organização do Estado.

Vouaproveitar a oportunidade, por estar ao lado
de um gaúcho brilhante, para relatar o que me
ocorreu, quando fui fazer uma palestra sobre pes
ca no Sindicato das Indústrias dos rio-grandinos,
no Rio Grande do Sul. Tive oportunidade de co
nhecer uma cidade chamada Santa Vitóriado Pal
mar e, lá, fui saudado - isto aconteceu ainda
em 78 ou 79 - por um vereador que, dirigindo-se
ao presidente da Câmara, disse-lhe: "Sr. Presi
dente, pido la palabra". Estranhei o fato, mas real
mente ele disse "pído la palabra", porque a vida
de Santa Vitória do Palmar funciona mais com
o Uruguai do que com o Brasil, em alguns aspec
tos comerciais. Esse vereador era barbeiro da ci
dade e tinha todos os seus pequenos negócios
comerciais no Uruguai, além de ser vereador por
Santa Vitória do Palmar. Então, vejam vocês que,
em virtude da dimensão geográfica do nosso País,
para os nossos irmãos gaúchos, por exemplo,
muitas vezes é mais fácil irem ao Uruguai do que
se deslocarem até Porto Alegre ou até a cidade
do Rio Grande. Desta forma, se é preciso que
o Estado se organize, diria também, dentro desta
liberdade que se quer atribuir à organização da
iniciativa privada, que ela também se organize
a ponto dos mais fortes socorrerem os mais fra
cos. Ou todos se socorrem de uma forma quase
que monolítica, de tal maneira que um problema
do Acre possa não ser resolvido devido a sua
forma peculiarde ser, com, por exemplo, o proble
ma das associações comerciais dos municípios
que constituem o Acre -lá não é federação ain
da, mas, amanhã, poderão vir a ser uma federa
ção, mas possa ser defendido - sem qualquer
razão econômica específica, pelas demais entida
des da confederação. A segunda pergunta então
seria esta: por que Confederação e não Federação
das Associações Comerciais do Brasil? Vejam
bem, a minha forma de criar o contraditório é
para que possamos apreender e, depois, darmos
sugestões da nossa organização ao nosso Estado,
que irá, logicamente, refletir nos interesses pró
prios. Por que não chamarmos de Federação Bra
sileira das Associações Comerciais e sim de Con-

federação Brasileira das Federações Comerciais?
O Sr. teria uma resposta para isto?

O SR. AMAURY TEMPORAL- Gostaria de res
ponder ao conjunto de perguntas que, evidente
mente...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não quero ultrapassar o tempo e tirar a palavra
dos nobres colegas, mas estas são questões que
não consigo entender. Talvez fosse melhor se eu
formulasse mais uma questão e o senhor, assim,
responderia a todas de uma só vez. Vou citar um
exemplo: minha mãe, hoje com 87 anos, teve
um filhonegro do seu primeiro casamento. Minha
mãe era casada com um negro. Considero-me
como um daqueles que têm direito total de falar
sobre o problema do negro no Brasil, porque te
nho um irmão, que é meu padrinho, negro. Vou
dizer uma frase que já chocou muitas pessoas
na televisão, uma vez, quando a pronunciei. Eu
disse: no afã de acabar com a escravidão, que
era uma coisa abjeta, que todos nós condená
vamos, oslibertários acabaram sendo Iiberticidas,
contra os próprios negros. Como neste País tudo
se faz por decreto ou por um gesto rápido, assim
também foi feita a libertação dos escravos: estão
livres05 negros do Pais. Daí naturalmente tivemos
todo aquele processo de leis, como a do Ventre
Livre, todas as outras. Mas, um dia, os negros
todos foram lançados à sua própria sorte econô
mica, num dos países mais racistas do mundo,
porque há o racismo econômico. Na Guarda Por
tuária de Santos - eu tenho uma razão para
dizer tudo isto - existem 106 negros entre os
600 guardas portuários e nenhum consegue che
gar ao posto de chefe. Não se encontra no Sr.
Pelé um negro milionário, por quê? Porque quan
do o negro saiu das peias medonhas e execráveis
da escravidão simplesmente passou para a mão
de outro feitor, que não tinha o chicote, mas eram
feitores que pretendiam explorá-lo economica
mente. Então o negro é uma minoria étnica explo
rada neste País. Isto não quer dizer que ele deveria
ter sido libertado. Ele nunca deveria ter sido escra
vizado.Mas isto aconteceujustamente porque não
se tratou de organizar a libertação do negro.
Quando falam na libertação do negro, verifico
que falam no centralismo do poder público, que
é uma vergonha neste País. E eu concordo em
nião é realmente um navio negreiro, é um campo
de concentração nazista. Pergunto, então, aos se
nhores se entregarmos poderes aos Estados, será
que os governadores não pretenderão ser os no
vos feitores, que eram escravos e que passam
a sufocar os municípios? Os senhores terão de
se reorganizar, nas constituições estaduais, para
não serem sufocados pelos governadores, que
também ficam nas capitais. E pelas dimensões
geográficas do País, uma capital como a do Esta
do do nosso Relator está tão distante do último
município _do Estado como, possivelmente, de
um grande país desenvolvido está o melhor muni
cípio da capital daquele país. Concorda o nobre
Relator que, ao menos geograficamente, estou
certo. No Rio Grande do Sul, em Santa Vitória
do Palmar, o sujeito vai buscar socorro no Uruguai
e não em Porto Alegre. Pergunto: V.Ex'" têm algu
ma proposta para que possam dizer: "Vamos tirar
tudo da União, vamos dar para o Estado", para
que, de repente, os governadores não sufoquem
a iniciativaprivada? Pior ainda: aí os governadores
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repassam para os municípios e, então, V. Ex"
sabem que É: aí que a "porca vai torcer o rabo"
no sentido popular. Há prefeito de pequenos mu
nícípíos, mesmo no Estado de São Paulo, que
não têm a mínima infra-estrutura técnica, não
têm, sequer, assessoria. Há municípios de Esta
dos que são considerados muito ricos e que são
paupérrimos, Pergunto: será que a associação co
rnercial daquela região ou daquele município não
vai sofrer muito mais ainda na mão de um prefeito
despreparado, sem assessoria e sem qualquer
sustentação para gerir recursos ou, pelos menos,
para não intervir mais do que intervém a União
na iniciativa privada? Vou dar um exemplo disso,
da minha própria cidade. O prefeito resolveu, nes
te momento - é meu prefeito, ajudei-o a se ele
ger, e até espero que um dia ele me ajude a
me eleger prefeíto- aplicar a verba federal desti
nada a agolomerados urbanos de baixa renda,
simplesmente estreitando as ruas do centro da
cidade para dar caminho aos passantes. Só que
hoje não passam nem os carros, nem os passan
teso Então, ai Associação Comercial protestou e
o prefeito sufocou a Associação Comercial, que
é poderosíssíma, como disse no início. Então,
faço a última pergunta a V.S' neste pot-pourrl,
perdoe-me se for um pouco longo: será que não
é necessário primeiro esbabelecermos regras
muito firmes, quer na Constituição, quer na legis
lação ordínáría, quer nas disposições transitórias,
antes de simplesmente dizer "queremos os Esta
dos livres, os municípios livres"? É uma pergunta
que faço, não provocativa, mas contraditória, para
que V. S', t2~vez, ou quem queira, logicamente,
possa me responder e até me convencer de que
o processo elevaser feito rapidamente, sem qual
quer preparo. Eram as colocações que queria fa
zer, para que eu mesmo possa me ilustrar nos
votos que Irel dar nesta Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o DI'. Amaury Temporal.

O SR. AMAURY TEMPORAL- Sr. Constituinte
Del Bosco Amaral, em primeiro lugar, temos mil
e quinhentas associações comerciais no País e
algumas das nossas federações estaduais, como
do IRio Grande do Sul, que tem em associações
comerciais e algumas mais de duzentas, como
São Paulo e Minas Gerais. O caso do Acre é,
talvez, único - é o único Estado que ainda não
tem uma federação. O conjunto das federações
é que se chama confederação e é necessaria
mente confederação, já que não podemos nos
confundir com as federações que unem associa
çõescomerciais. A confederação une tão-somen
te federações, com exceção do mencionado Esta
do do Acre. Segundo, a Confederação das Asso
ciações Comerciais está sediada no Rio, como
poderia estar em Porto Alegre, São Paulo ou em
Belo Horizonte e possivelmente em Salvador. Em
nenhum outro lugar. Certamente, não poderia es
tar em Brasília. Vou dizer-lhe porque. A dinâmica
operacional da nossa entidade, assim como das
congêneres das grandes entidades de classe do
mundo, funciona no modelo tão bem descrito
por AIexToc:queville há cento e cinqüenta anos.
Quando descreveu a democracia americana, dizia
Tocqueville que a democracia americana funcio
nava por ser suportada e apoiada pelas suas insti
tuiçôes intermediárias, que eram capazes de bus
car o consenso nos segmentos, nos setores da

sociedade de atividades econômicas e todos
aqueles grupos da sociedade que compõem o
leque dos poderes compensatórios e transmiti
ram ordenadamente essas informações ao centro
do poder, donde a Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, sendo, por definição, uma
instituição intermediária, usando a linguagem de
Tocqueville e não a linguagem moderna: dos pos
tos intermediários, ela tem absoluta necessidade
de buscar o consenso do empresariado. E o con
senso tem de ser imediato. Quando saiu o Plano
Cruzado, no dia 28 de fevereiro de 1986, esses
senhores estavam todos com as máquinas de
telex abertas, querendo saber qual a posição da
Confederação. Temos de ter um número extraor
dínáro de empresários, que representam um le
que - a pequena, a média, a micro e grande
empresas, os setores dinâmicos, tradicionais da
economia, setor primário, secundário e terciário
da economia, e o fazemos no Rio de Janeiro,
através de dezoito comissões permanentes, onde
temos oitocentos e trinta empresários, que estão
à nossa disposição. Este mundo, este microcos
mo empresarial não existe a não ser nessas quatro
cidades que citei. Seria totalmente impossível ter
mos uma Comissão de Política Industrial em Bra
sília, que representasse a micro, pequena, média
e grande empresas nos setores dinâmico, tradi
cional, etc., para podermos gerar, aqui, as declara
ções de política da Confederação, que é a matéria
prima com que trabalhamos. Esse assunto foi
discutido há quatro anos, no seio da nossa Confe
deração, debatido exaustivamente, e chegamos
à conclusão de que realmente não seria possível
gerenciarmos o processo de formação de con
senso empresarial a partir de Brasília. Segundo
lugar, quanto a idéia de que a ação deva se desen
rolar desta ou daquela maneira, com muito orgu
lho, tenho de lhe dizer que não somos "casa de
ferreiro e espeto de pau". Aquilo que estamos
pregando para a Federação do Brasil, aquilo que
estamos pregando para a organização política
brasileira, praticamos em nossa instituição, isto
é, a associação comercial local toma conta de
todos os problemas possíveis a nível local. As
federações se encarrega da problemática esta
dual. Tão-somente é deixada para a Confederação
os problemas de índole nacional. Não pode ser
de outra maneira, senão, começamos ;;Inos envol
ver em disputas regionas, como "onde vai ficar
a refinaria do nordeste". É preciso que se separe
perfeitamente o campode competência e de atua
ção de cada um desses níveis. Mas, parece-me
que as suas últimas colocações ou questiona
mentos a meu respeito, pelo menos, são suma
mente interessante porque é um debate nacional.
Toda vez que se fala em dar poder - e poder
significa renda tributária aos Municipios - vem
o velho argumento das fontes e da iluminação
de mercúrio. Senhores se não temos confiança
de que os munícípes não percebam qual é o seu
interesse, não venham a controlar adequadamen
te o processo político no Municipio, isso signfica
que não temos competência para administrar a
democracia. Acreditamos que democracia é um
processo que se aprende, é um processo sócio
cultural como outro qualquer, em que se aprende,
vive-se, e que, muito rapidamente, o Município
se organizará na defesa dos seus interessses com
a fmalidade de priorizar, de utilizaradequadamen
te os escassos recursos. Acho até que, no que

tange às associações comerciais - e isso foi colo
cado por um companheiro nosso - isso é suma
mente importante. Temos aí um papel para uma
instituição intermediária no Municipio: participar
ativamente e eficazmente do processo decisório
de alocação de recursos e, portanto, exercer poder
a nível municipal. Esta geração de brasileiros, 
nós que estamos nesta sala - com as naturais
diferenças de idade, afirma que o Brasil agora
tem competência para alcançar sua democracia
definitiva,competente e permanente. E é um obje
tivo que está vivo no novo ciclo daqueles que
marcam a história política brasileira de transições,
de regimes populistas, caóticos, que desembo
cam no autoritarismo, para um regime demo
crático que termina no populismo. Darei o melhor
de mim no sentido de que esta seja realmente
a hora da democracia definitiva.E se isso é verda
de, temos que confiar no homem brasileiro na
nossa capacidade de gerenciar a democracia que
começa e tem a sua base no Município.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Permita-me , Sr. Presidente. Quando não en
tendo alguma coisa, gosto de perguntar. Logica
mente, talvez todos já tenham entendido, mas
continuo insistindo na minha pergunta. Reformu
larei o finalde minha pergunta. Nós, Constituintes,
devemos estabelecer na nova Constituição até on
de vai a intervenção supletiva do Estado na econo
mia. Devemos determinar como organizar os Es
tados, de modo a que não se tomem o que a
União, hoje, é para os Estados e os Estados são
para os Municípios. V.Ex' acha que com apenas
uma frasezinha - "Dá-se ao Estado-membro to
da a competência" -estaria tudo resolvido? Será
que devemos deixar claro este assunto na Consti
tuição ou devemos amarrar algumas coisas? Por
exemplo, existem áreas comerciais numa cidade.
Ninguém pode dispor do solo em alguns lugares.
V. S" estão interessados na atividade empresarial
- sem consultar, logicamente, as entidades em
presariais, sem consultar a população. A pergunta
que faço a V. S' é a seguinte: saímos com essa
frasezinha de dimensão histórica "Dá-se ao Esta
do-membro toda a competência", ou V. S' acha
que devemos amarrar e, logicamente, burilar es
ses aspectos, com a ajuda dos senhores e de
outros que não vieram aqui debater, para cair
em uma desordem econômica ou outro tipo de
escravidão? Era o que gostaria de saber. Talvez
outra pessoa possa responder. Oua pergunta fica
rá para o final, a fim de não atrapalhar.

O SR. AMAURY TEMPORAL- Sr. Presidente,
gostaria de pedir apenas um minuto para falar
sobre isto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não entendi. V.EX" defendeu uma hierarquia, di
zendo o que pudesse ser feito pelo Município,
depois pelo Estado.

O SR. AMAURY TEMPORAL - É exatamente
isso. O Sr. Presidente colocou muito bem.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
-Isso já está na Constituição atual.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Eu ficaria extre
mamente satisfeiro se a nossa Constituição dis
sesse o que pode ser feito pelo individuo e pela
empresa privada. Que seja feito o que está na
Constituição.
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E o município está na hierarquia, depois o Esta
do. A exemplo do que vivemos na Confederação,
proponho que se deixeao Governo central tão-so
mente aquilo que só pode ser feito por ele. É
um critério de maximização de responsabilidade
nos níveis mais baixos.

O SR. CONSTITUlI'ITE DEL BOSCO AMARAL
- Entendi a tese de V. S', que pode não ser
a minha.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Dando prosseguimento, ou iremos agora o nobre
Constituinte DaviAlvesSilva,que poderá se dirigir
a qualquer um dos expositores.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos)-Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem, antes de o
nobre Constituinte Davi Alves Silva fazer o seu
pronunciamento, para pedir a V. Ex' que permi
tisse aos demais Presidentes pedir a palavra, asa
quisessem interferirpara complementar a respos
ta. Bastaria que aquele que desejasse interferir,
pegasse o microfone e pedisse a palavra, decli
nando o nome, porque assim estariamos subsi
diando ainda mais os nossos trabalhos. E o nobre
Presidente da Federação poderia, depois, já que
foidada a palavra ao nobre Constituinte DaviAlves
Silva, assim proceder a fim de não interromper
os nossos trabalhos. Esta é a sugestão que faço
a V.Ex'

O SR. PRESIDEI'ITE (Chagas Rodrigues) 
Acolho a sugestão de V. Ex", que dá um sentido
mais liberal aos trabalhos. Talvez fosse interes
sante que S. S' fizesse a sua intervenção agora,
dispensando ou reorientando a interpelação do
nobre Constituinte.

SR. CESARROGÉRIO VALENTE - Sr. Presi
dente, apenas gostaria de fazer uma breve com
plementação em relação à intervenção do nobre
Constituinte Del Bosco Amaral,que colocou algu
mas dúvidas no entendimento do funcionamento
da estrutura da nossa confederação. E com a
permissão do meu Presidente, AmauryTemporal,
diria, nobre Constituinte, que a nossa entidade,
como uma entidade civil absolutamente indepen
dente de recursos governamentais, funciona mui
to bem. Acho que a preocupação dos Srs, Consti
tuintes, dos homens que representam o povo bra
sileiro, deve ser fundamentalmente com relação
àquelas áreas onde os problemas existem. V. Ex"
CÜ8e de maneira explícita, que governadores e
prefeitos simplesmente adotando atitudes autori
tárias nas suas respectivas áreas. Acho que o argu
mento de V.Ex' é exatamente o contrário do que
aconteceria, porque o que verificamos hoje no
Brasil, em função do autoritarismo e do centra
lismo da economia em Brasília,no poder central
e no Executivo, em particular, é precisamente
uma explosão de gastos nas áreas governamen
tais. Os Estados do Brasil, com raras exceções,
estão literalmente falidos,inclusiveo meu Estado,
o RioGrande do Sul.Asprefeituras também estão
falidos, por uma manobra bastante simples de
escapismo. Como os governadores não têm auto
nomia para uma gerência global dos seus recur
sos e como dependem do Governo central, natu
ralmente a responsabilidade é jogada no Governo
central, e o povo de cada Estado não tem condi
ções adequadas para um controle efetivo.Como
os prefeitos dependem, para as mais elementares

obras das suas cidades, de autorizações, que vão
do Ministro da Fazenda, do Ministro dos Trans
portes e, talvez,até do pr6prio Presidente da Repú
blica, é óbvio que, se cometem alguns desman
dos, aproveitam também para jogar a responsa
bilidade para cima. No momento em que essa
descentralização ocorrer e que o Governo do Es
tado não tiver para onde jogar a culpa do que
acontece, é evidente que o povo de cada Estado
terá como responsabilizar adequadamente o
ocorrido através do mecanismo democráticos
existentes. E quando um prefeito utilizar recursos
aparentemente desnecessários em obras que
simplesmente são feitas para aproveitamento de
recursos, constrói-se um ginásio de esportes, por
que simplesmente existe verba para esta destina
ção, mas não existe verba para a construção mais
elementar de uma escola - não poderá adotar
uma atitude de escapismo e dizer que construiu
tal obra porque o recurso tinha que ser nela aplica
do, pois o povo simplesmente vai cobrar situação
diretamente a ele. Portanto, se tivéssemos no País
um segmento do que acontece em termos de
iniciativa privada, não precisaria o nobre Consti
tuinte manter esta preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Davi
AlvesSilva.

O SR. CONSmUlNTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, queria fazer uma colocação ao Sr.
Presidente da Federação das Associações do Rio
Grande do Sul,Dr.César RogérioValente.Quando
V. S· se pronunciou pela primeira vez, disse que
a crise era política. Agora V. S· volta falando de
democracia. Faço aqui uma indagação. V. S· con
corda que a democracia estã sendo feita neste
País com discriminação? Já que V. S· acha que
a crise é política,a falênciadesses Estados e muni
cípios - estamos acompanhando de perto o
que vem acontecendo - é debitado aos nobres
constituintes. Qual seria a solução ou a proposta
que V.S', da Federação dos Empresários do Brasil
trazem, a esta Subcomissão, a título de colabo
ração, que pudesse ser estudado por esta Subco
missão a fimde ser estudada pelo Relator enviada
a Plenário, para que se pudesse aproveitar como
emenda introduzida na nova Constituição Fede
ral? Terceira pergunta: V. S· disse que o setor
industrial deste País precisa de autonomia. V. S·
acredita que a nova Constituição federal deva as
segurar à Federação Brasileira da Agricultura,da
Indústria e Comércio - a agricultur~ não está
representada aqui, é outra federação que deve
procurarr logo esta Casa para trazer também suas
colocações - o direito na nova Constituição, a
títulode intervirna políticaeconômica do Governo
federal, no campo social do Governo federal ou
do Govemo estadual?

b SR.cÉSAR ROGÉRIO VALENTE - Respon
deria, inicialmente, nobre Constituinte,pela última
questão. Absolutamente, não acho que deva, em
termos constitucionais - pelo menos este é o
meu pensamento -, estar garantido a esta ou
aquela entidade o poder de interferência. Acho
que devemos, pelo contrário, manter cada vez
maior e ampliada a liberdade de sindicalização
que hoje não existe neste Pais. Devemos dar a
cada cidadão o direito de optar pela adoção de
uma ou outra entidade, livremente e sem maior

intervenção. O que queremos é exercer, através
de mecanismos normais de democracia, de pres
são política, de lobby, todas aquelas influências
que o sistema, o regime democrático permitiria,
não necessariamente em termos constitucionais.
Queremos apenas a garantia do sistema, um me
canismo tal que estes organismos possam manter
a sua influência livresde um poder governamen
tal, mesmo porque temos hoje a área sindical
que não representa, necessariamente, o pensa
mento do empresariado deste Pafs ou dos traba
lhadores na sua plenitude. Existem hoje institui
ções tuteladas pelo Estado na área sindical, mas
que não têm a representatividade adequada. O
que queremos é exatamente abolir estes privilé
gios. Por outro lado, em nenhum momento quis
colocar a responsabilidade ou a culpa nos novos
constituintes, da situação que hoje estamos viven
do, mesmo porque, pelo pouco tempo que a
Constituinte tem de funcionamento, não permi
tiriauma responsabilidade de tal ordem. Entendo,
todavia, que foi colocado nas mãos dos 559 Srs.
Constituintes uma responsabilidade enorme e te
nho repetes de que passado o perfodo de cumpri
mento dos mandatos de V.~ venham as frustra
ções. Espero, porém, que não aconteçam. Pode
riam acontecer e trariam conseqüências muito
fortes para a nossa sociedade, pois foi colocada
nas mãos da Constituinte uma enorme responsa
bilidade,acho até muito acima das possibilidades
reais de cumprimento das suas obrigações. Rea
firmo que a crise do nosso País é polfti~ Não
temos nenhum grupo hegemonlcamente detel:!::
tor do poder, hoje, no País. O Presidente 'José
Sarney não detém sozinho o poder, está CIIstri
buído. V. Ex'"sabem melhor do que eu, pois estão
acostumados a este trato. O poder no nosso País
está muito dividido, o que não significa que não
seja cumprido de maneira autoritária em relação
às demais (Inídades da Federação. Mas a crise
é essencialmente política, porque, não existindo
acertos, simplesmente protelam decisões. A de
missão do MinistroDílson Funaro é um caso ab
solutamente típico. O MinistroDílson Funaro de
morou para sair exatamente porque não havia
possibilidade de um entendimento adequado so
bre sua substituição. E, com isto, o País literal
mente parou, criando uma desconfiança no Exe
cutivo, no Presidente da República e, em decor
rência, em toda a classe política, que passa a
ser olhada de maneira atravessada, porque o prio
ritário no campo econômico fica sendo suplan
tado pelas dificuldades de articulações no campo
político.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrada a resposta do Presidente César
Rogério Valente.

O SR. CONSmUlNTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, usarei a palavra s6 para concluir.
V. S' não respondeu quando lhe perguntei se sua
Confederação traria alguma sugestão para esta
Subcomissão, a títulode colaboração para os nos
sos trabalhos.

O SR.cÉSAR ROGÉRlOVALENTE-Acredito
que este tenha sido o objetivo dos pronuncia
mentos - pelo menos este foi o meu objetivo.
Lamento se não me fiz entender, talveztenha sido
por uma atitude prolixa. Mas acho que é funda
mental a existência, nesta Constituinte, de meca-
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nismos legais que obriguem as descentralizaçôes;
que passem a ser estas descentralizações cum
pridas pelo Poder Legislativo. Se já está inserido,
hoje:, na Carta constitucional e não está sendo
cumprido, é outra história. Estamos mostrando
apenas que ê imprescindivel que esteja garantido,
constitucionalmente, o direito dos Estados e dos
municípios de manterem a sua autonomia na
condução dos seus negócios, na criação de tribu
tos, na aplicação desses tributos, na captação de
investimentos, nas articulações necessárias para
isto, como acontece em qualquer país organizado
e economicamente aceitável, em termos de de
senvolvimento. Esta nossa impossibilidade, e o
caso citado pelo barbeiro de Santa Vitória dos
Palmares, é típica. Não tem sentido que tenha
mos, numa cidade como Santana do livramento,
que esperar decisão de Brasília, quando o prefeito
poderia perfeitamente fazer todo este inter-rela
cionamento com o seu vizinho de Rivera,de quem
não tem nem fronteira física. Na prática estas coi
sas acabam de fato acontecendo, através de uma
ilegalidade institucionalizada. O que queremos é
pura e simplesmente que exista preocupação por
parte dos novos constituintes em relação à impos
sibilidade de o País crescer com a interferência
do Governo central, do Executivo, a interferência
de Brasília nos negócios mínimos dos Estados
e munícípíos. Como fazer isto, como colocar, co
, um trabalho que, espero, caiba a V.Ex'"

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o nobre Constituinte HJIár:':) Braum.

O SR. CONSTITUINTE HlLARIO BRAUN 
Gostaríamos de, em nosso nome, agradecer ao
Or.César Rogério Valente, por ter aceito o convite
de vir até aqui participar deste debate, por suges
tão nossa, aprovado pelo Plenário. Como amigo
pessoal e admirador de seu trabalho f(ente à Fe
dereção, quero externar o nosso agradecimento,
E gostaria de fazer uma colocação ac} DI'. César
Rogéno Valente, Presidente da Federarão das As
sociações Comerciais do nosso Estado. Aquestão
da centralização foi colocada com muita proprie
dade por V. Ex' assim como a necessidade do
fortalecimento do Estado e dos Municjpios, tiran
do por conseqüência, da Untão as atrib'uições que
constituem a característica da admínístração pú
blica brasileira e fazendo com que os governa
dores e prefeitos passem grande parte de seu
tempo em Brasília pedindo recursos' em todas
as portas no sentido de serem atendidas as neces
sidades de suas administrações no dia-a-dia. Co
mo foi colocado várias vezes por nosso colega
Del Bosco Ameral, nossa Subcomissão poderia
escrever uma única frase delegando aos Estados
a sua organização. Seria o oposto do que acon
tece hoje. A adaptação dos empresários, ao longo
dos anos, sempre foi muito grande, tendo as ca
racterístícase o poder de adaptação do momento.
Não estariam as associações comerciais, as fede
rações e a própria confederação tendo uma parti
cipação muito humilde nas decisões nacionais,
estaduais e municipais, ao oferecer propostas al
ternativas para os momentos de crise e, principal
mente, antevendo problemas de futuro a médio
prazo, sugerindo propostas ao Poder Executivo
a nívelmunícípal, estadual e federal? Não estariam
as assoclações, federações e a confederação
agindo de uma forma bastante humilde, DI'.César
Rogério Valente? Minha pergunta e minha preocu-

pação são no sentido de haver uma maior partici
pação das associações, federações e confedera
ções.

O SR. CÉSAR ROGÉRIO VALENTE - Caro
Sr. Constituinte, em primeiro lugar renovo e reite
ro o agradecimento pelo convite e pela gentileza,
sabendo que a sugestão de minha vinda a esta
Subcomissão partiu de V. Ex"Gostaria de deixar
perfeitamente explicito, que, assim como nós não
passamos de um regime autoritário para uma
democracia funcionando plenamente, assim co
mo as coisas não acontecem mudando da noite
para o dia, porquanto estamos vivendo numa de
mocracia com problemas, numa democracia que,
em muitos aspectos, está sendo confundida com
a anarquia, assim como existe um período de
adaptação para sairmos do autoritarismo para
uma democracia plena, é claro que necessário
também seria raciocinarmos num esquema gra
dativo de transferência de responsabilidade do
Governo Central para os Estados e Municípios,
porque além de assumir a cobrança destes im
postos, os Estados e Munícipios também teriam
que assumir os ônus decorrentes. Por isso, vejo
apenas, e somente nesta Casa, uma esperança
de que isso possa acontecer, no Legislativo. Re
presentaria simplesmente uma perda de poder
para o Governo Central extraordinariamente forte,
conseguida de uma maneira fácil. A obtenção
disso é extremamente difícil, porque a perda de
arrecadação e de poder econômico do Estado
significaria uma diminuição do poder político, e
isso não interessa a nenhum gQverno forte como
tivemos no Brasil no período autoritário e conti
nuamos, nesse aspecto, dentro da mesma linha
na nossa democracia com os problemas hoje
existentes. Por isso, coloco a transferência paula
tina de beneficios e de ônus para Estados e Muni
cípios, fazendo com que a cobrança, esta sim,
possa ser gradativamente realizada pela comu
nidade de cada área. Em termos de adaptação
da área empresarial a situações, o nobre Consti
tuinte fala de algumas entidades, posso até admi
tir, mas na nossa não, pelo contrário. No caso
específico da Federação do Rio Grande do Sul
- V. Ex" há de convir comigo, temos tido até
problemas muito sérios por atitudes que adota
mos no sentido de prestar uma colaboração ao
Governo. Esta vem sendo, muitas vezes, enten
dida como afronta, como um ato não patriótico,
como um ato de subversão. Foi o caso típico
do Plano Cruzado. Temos registro de que na pri
meira semana colocamos publicamente o nosso
repúdio ao plano demagógico e político realizado
naquela ocasião. Recebemos como resposta exa
tamente afirmações de atitudes não patrióticas
por parte de empresários que apenas estavam
preocupados com lucros e com os seus resulta
dos, quando sabíamos que se pudéssemos man
ter aquela euforia e aquele milagre, aquele artífí
cialismo do plano econômico, estaríamos ga
nhando muito dinheiro. Percebemos claramente
que aquilo não tinha viabilidade a longo prazo
e renunciamos, inclusive, a interesses imediatos
em termos de resultados, porque sabíamos que
o preço que iríamos pagar a posteriori, seria
muito caro. Ainda há pouco mostrava à imprensa
registros que tínhamos da nossa entidade pedin
do oficialmente a demissão do Ministro Dílson
Funaro há 60 dias, porque víamos em S. Ex"um
impedimento para a reformulação e implemen-

tação da nova política econômica do Governo,
pelo obstáculo que ele representava para os acer
tos políticos necessários como preâmbulo. Em
relação à nossa entidade, absolutamente, não
acho que estejamos pecando por falta de suges
tões. O que queremos não é muito. Queremos
apenas que o que pagamos, o que transferimos
inclusive de tributos dos nossos consumidores,
via empresa para o Governo, e os impostos que
pagamos tenham melhor aplicação possível. E
essa melhor aplicação possível, é óbvio, foge de
nossas possibilidades. Por isso recorremos e
apostamos no Poder Legislativo, nas Câmaras
Municipais e no Congresso Nacional como uma
esperança. Sabemos que não existe outra institui
ção neste País, a não ser a representada por V.
Ex' como organismo capaz de exercitar esses
controles governamentais. Cumprimos com nos
sa obrigação, e esperamos, evidentemente, que
os outros segmentos também façam o mesmo.
Demos sugestões, cansamos de dar, repetimos
e continuaremos repetindo. Se omissões e aco
modações existem, não vestimos essa carapuça.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrada a resposta de V.S' Tem a palavra
o nobre Constituinte José Teixeira.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Srs. empresários que nos brindam
com as suas presenças e contribuições no seio
de nossa Subcomissão, gostaria de registrar nos
anais de nossos trabalhos a minha avaliação sobre
a .contribuição dada pelos empresários que aqui
vieram aos nossos estudos, aos nossos debates,
e, por conseguinte, à nova Constítinçâo brasileira.
Diria ser excelente a contribuição que V.SoS estão
dando aos debates da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Retomo o tema gue é a preocupação fün
damental deste nosso encontro. Srs. empresários,
do Maranhão, quando falamos em fortalecer a
Federação, citamos exemplos de situações muni
cipais e estaduais. Não poderia, portanto, deixar
de trazer aos senhores duas situações vivitlas por
mim. A primeira refere-se ao fato de que, se qual
quer um de nós quiser ir ao Município de São
Paulo, se for de avião, é obrigado a pousar fora
da cidade, porque já não há mais condições de
segurança e sanidade para a população daquele
Município. Este o quadro da primeira situação.
O outro diz respeito ao meu Maranhão, quando,
há cerca de um mês, fui ao Município de Araioses.
Só pude chegarà cidade de canoa. Não há estrada
para se chegar, nem, tampouco, pista onde o
avião possa pousar. Portanto, eu só poderia che
gar ali de canoa. O nosso companheiro do Acre
faz um ar de quem entendeu tudo. As coisas para
lá, eu sei, são tão iguais ou piores do que no
Maranhão. Confesso a V.SoS que tenho uma dúvi
da, diria, talvez, até acadêmica, ou mesmo concei
tuai, mas uma dúvida de quem tem a responsa
bilidade de 'dizer alguma coisa exatamente sobre
este tema. Como é que num país onde se diz
"eu pído la palavra", numa Câmara de Vereadores,
onde se conta o Português, como nos recantos
de Pernambuco, da Paraíba, Ceará, como é que
vamos fazer uma s6 política para esta vastidão
toda? Dirão os senhores: esta é a tarefa dos Srs.
Constituintes. Eu sei. Esta é a nossa tarefa, mas
é de representante do povo, daquele que tem
a obrigação de expressar o pensamento da coleti
vidade. E mais uma vez, Sr. Presidente, no seio
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desta Comissão, deixoaqui registrado o meu pen
samento: o processo da elaboração da nova
Constituição brasileira foi atropelado. lnverteram
se os tempos. Cito,como exemplo, o celebérrimo
discurso pronunciado por Charles De Gaulle, na
cidade de Bayer, em 1946, pronunciando um no
vo tempo Constitucional da França, que só foi
posto em prática em 1958, depois de doze anos
de debates.,I'Iós aqui, senhores, estamos fazendo,
sem debates, uma nova Constituição, portanto
sujeita a todos os erros, e da pior espécie. Disse
outro dia, aos meus companheiros, que seremos
cobrados severamente pelo País, pela Nação, por
esses erros que concordamos em praticá-los. É
duro. Permita-me, Sr. Presidente, com a sua bon
dade, avançar um pouco em meu raciocínio,mes
mo que isso consuma um pouco mais de tempo.
Como é possível atribuirmos ao Município de
Araioses, sobre o qual falei há pouco, mais com
petência, mais poder, se hoje lhe é dada a compe
tência de arrecadar o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Urbana, o Imposto Sobre Serviços, de
um Município que não arrecada um centavo se
quer desses dois tributos, por absoluta, incapa
cidade real, pois o prefeito não pode, por questões
políticas, cobrar o lPTU do seu vizinho, porque
ele não permite que se lhe cobre? Essa é uma
questão da nossa realidade. O prefeito não está
errado, apenas sendo elemento de uma realidade
que é nossa, que estamos vivendo.Jânio Quadros
pode cobrar o IPTU do seu vizinho, porque ele
nem sabe quem é o seu vizinho, pode até nem
ser seu eleitor, mas o prefeito de Araioses não
pode, porque a sociedade não quer pagar aquele
Imposto. A sociedade o repudia. Ora, se a socie
dade rejeitatal imposto, não consente em pagá-lo,
portanto não é possível ser cobrado, não é legíti
mo. E assim acontece com o ISS. E fica o Muni
cípio com as duas rendas únicas da sua partici
pação: no ICM e no Fundo de Participação dos
Municípios. Os Estados podem aumentar muito
a arrecadação do seu ICM. Permitam-me os se
nhores empresários, fui Secretário da Fazenda
no meu Estado, no Governo passado, e ao entrar
na Secretaria um dos meus primeiros atos foi
chamar a equipe de fiscais e dizer: a partir de
hoje é proibido lavrar-se autos de infração.Temos
que tratar os empresários como aliados e não
como inimigos da sociedade. E criei, a título de
ilustração, um instrumento substitutivo do auto
de infração, o aviso de débito fiscal, negociável,
em termos de prazo e até de parcelamento do
pagamento de débitos atrasados. É possível me
lhorarmos. Podemos melhorar e muito. Sabemos,
por outro lado - e esse tema interessa a todos
nós coletivamente, muito mais do que os anterio
res-que ao Estado-Membro é dada uma parcela
grande de responsabilidade, de atuação na socie
dade, como condutor do processo de desenvol
vimento. O Estado-Membro, o poder público, fe
deral ou estadual devem entender que os empre
sários, de maneira geral, não somente os comer
ci~ntes, mas todos os empresários, são, na verda
de, uma parcela preponderante da sociedade que
tem uma grande contribuição a dar ao processo
de desenvolvimento. Lembro aos presentes a res
ponsabilidade social de todos os empresários.

Sr. Presidente, ouvi,hoje pela manhã, uma frase
que me chamou muito a atenção. Permita-me
o autor citá-Ia e desculpe-me V. S,, se não for

exatamente fielao reproduzi-Ia. Disse o autor: "Se
o Govemo não atrapalhar muito, seremos capazes
de crescer". Ora, para um homem público como
eu, que tenho, hoje, a responsabilidade de votar
a nova Constituição do Pais,que vem de um cargo
no Executivo, como vim, e que, na área federal,
integra-se à corrente do Governo, ouvir aquela
frase é chocante ao mesmo tempo inquietante,
mas, sobretudo estimulador, num debate como
este, quando o autor da frase está presente, que
é o nosso companheiro Amaury Temporal, que
não conhecia. Achei de uma beleza extraordinária
a sua exposição na televisão,no programa "Bom
Dia Brasil", de hoje. Tinha certeza que aqui tería
mos também, como de fato tivemos, uma bela
exposição e uma tarde muito proveitosa, com a
sua abordagem séria, serena, com uma visáo ex
tremamente aberta, admirável até diria.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. empre
sários, tudo isso que abordei foi para colocar a
seguinte questão: Parece-me que o volume de
dúvidas é grande entre nós. Precisamos de deba
tes como estes, para que elas sejam eliminadas,
como admito que muitas tenham sido, a partir
deste debate. Vale a pena, talvez, afunilar-mos a
nossa discussão. E permitam-me, os presentes,
trazer à nossa discussão um assunto específico,
que diz respeito à competência tributária do Esta
do-membro. Ora, hoje, o tributo principal, aquele
que afeta diretamente aos senhores até, atribuído
aos Estados, é o ICM. Eu, pessoalmente, talvez,
pelo hábito do conhecimento que tenho em rela
ção à Região Nordeste, estou, hoje, convencido
de que o modelo tributário brasileiro está bem,
pelo menos para o momento. Não saberia dizer
com precisão, nem com segurança, que tributo
deve ser eliminado ou criado. Admito que o mo
delo adotado hoje está bom. Cabem apenas repa
ros quanto à distribuição da carga tributária. Por
exemplo, no que diz respeito ao ICM,acho que
ele está injusto, hoje, .como também quanto à
distribuição e à participação dos Estados e Muni
cípios na sua arrecadação e do IPI, sobretudo.
Mas, permitam-me, os demais Presidentes de as
sociações, que eu me dirija ao nosso compa
nheiro Amaury Temporal, para lhe colocar objeti
vamente a questão: Srs. empresários, quanto ao
modelo, tributário, devemos corrigir apenas a
distribuição das arrecadações, ou devemos atri
buir a Estados e a Municípioscompetências tribu
tárias novas?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Sr. Amaury Temporal.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Nobre Depu
tado José Teixeira, já estou até com inveja de
não pertencer ao Maranhão, não só por ter um
Presidente concidadão, oriundo do mesmo Esta
do, mas também, porque se lá tivesse o meu
domicílio eleitoralteria o prazer de votar no nosso
Deputado José Teixeira.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - A
propósito, na próxima eleição, podemos transferir
o título. Será uma honra para mim.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Em primeiro
lugar, muito rapidamente, gostaria de registrar mi
nha preocupação com relação aos limites de tem
po e datas que são extremamente exiguos, dos
trabalhos da Constituinte. Gostaria de solidarizar
me com a sua posição. Na minha primeira abor
dagem, en passant, mencionei que a Consti-

tuição sintética americana levou, na verdade, 19
anos, porque algumas leis complementares, que
faziamparte da Constituição, levaram mais 9 anos
depois dos 10 anos iniciais. E o exemplo que
o Sr. apresentou, da França, também nos leva
a crer que, talvez, estejamos pecando por um
excesso de otimismo em relação a um tempo
adequado para a Constituição brasileira. A outra
preocupação a que V. Ex" se refere, em termos
extremamente candentes, desse Município cujo
nome não entendi perfeitamente, gostaria de ano
tar...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Araioses.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Araioses.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ TEIXEIRA - Si
tua-se no extremo-norte do Estado, na fronteira
com o Piauí.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Perdoe-me V.
Ex" a minha ignorância em não saber onde fica
Araioses, mas lhe faria a seguinte pergunta: por
que temos um Município de Araioses? Pergun
to-lhe isso, retoricamente, porque não conheço
Araioses, não tenho veleidade de julgar se deve
existirou não. Mastemos mais de 4 milMunicípios
no Brasil e mil e quinhentas associações comer
ciais. Por que essa defasagem? Por que alguns
Municípiosnão têm atividade empresarial, de ne
nhuma espécie, que possa suportar e prover os
meio~ de sustento para uma associação comer
ciai?E, talvez,a graduação do Municípioque faça
com que a comunidade empresarial local proveja
os meios de sustentação de uma associação co
mercial. Não sei quais são 05 critérios de des
membrar-se territórios para formar novos Municí
pios, mas me parece muito estranho que o Muni
cípio que não é capaz de arrecadar os impostos
básicos do Municípiopossa ele existircomo Muni
cípio.Esta é uma pergunta retórica que me parece
importante, que os Municípios, realmente, só de
vem ser desmembrados e existirem no momento
em que eles puderem ter renda própria. Quanto
à sua pergunta específica, permita-me ainda fazer
uma pequena observação, que me parece impor
rtunidade de falar seis minutos na televisão sobre
um leque de problemas, evidentemente, algumas
frases ficarão soltas no ar, na esperança de uma
explicação. Quando isso se dá às sete horas da
manhã e que, portanto, tem que se acordar às
cinco e meia, eu, que não consigo acordar antes
das 10 horas da manhã, permito-me a qualquer
tipo de desculpa, vou dizer que ainda estava dor
mindo, estava em estado cataléptico àquela hora
da manhã. Não sou, realmente, dos mais adeptos
a acordar a tais horas. Mas, com relação a essa
frase, faço questão de assumir sua paternidade.
Sr. Presidente, permita-me V.Ex", gostaria de ex
plicá-Ia.Acho sumamente importante que nós 
e gostaria que os senhores se dessem conta disso
evidente, porque V. Ex'" têm um enorme contato
com o povo, melhor do que nós - concordemos
que se conhece pouco de democracia no Brasil.
Se perguntássemos a uma parcela de brasileiros
normais talvez 99.9% da população, o que é de
mocracia, eles diriam: eleições livres, alternância
de poder, imprensa livre, partidos funcionando.
Isso tudo, como sabemos, é a liturgia da demo
cracia; possivelmente é até indispensável para a
democracia, mas não é democracia. O que nos
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faltou sempre no Brasil, no que diz respeito à
vivência democrática, foi um mecanismo institu
cionalizado que pudesse gerenciar os conflitos
da sociedade. Insisto nisso: um mecanismo insti
tucionalizado, do qual façam parte as nossas insti
tuições íntermedíárías, E digo-lhe isso tudo por
que pela nossa cultura ibérica o povo brasileiro
imagina o Governo como o Olimpo, onde os deu
ses se reúnem e têm uma linguagem própria,
que ninguém entende e que, de vez em quando,
mandam trovões e raios sobre a sociedade, e
nada se pode fazer sobre isso. E o que nós temos
que mudar para implantar a democracia no Brasil
é a idéia de que a sociedade confere poder a
um grupo de individuos para que eles persigam
objetivos e metas desejadas pela sociedade. Por
.tanto, a sociedade tem que se manisfestar, de
forma ordenada, para dizer o que quer. E é isso
que nós procuramos fazer. Estamos sumamente
agradecidos pela oportunidade que esta Subco
missão nos deu de vir aqui dizer aos senhores
o que é que nós queremos, de uma forma orde
nada, o que é que esperamos, o que entendemos
como reconstítuição da Federação no Brasil, de
levarmos a responsabílídade ao nívelde individuo.
E esta a visão que temos, senhores. Temos um
trabalho insano pela frente, porque, se preten
demos esclarecer a mecânica da democracia, isso
é um processo cultural, e todo processo cultural
é lento, por definição, e aí se choca com toda
essa pressa do brasileiro de viver a democracia
e apontar a sua Constituição e sair correndo na
raia democrática. Fiquei tão entusiasmado com
a temática e a possibilidade de explicar a minha
frase que acabei perdendo a sua pergunta final.
Se o Sr. Presidente me permitir, gostaria que o
nobre Constituinte repetisse a sua pergunta final.

o SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - A
minha questão final foi sobre o modelo tributário
vigente.

O SR. AMI\URY TEMPORAL - Temos um tra
balho, que diz respeito a nossa visão da alteração
da tributação no Brasil. A queixa fundamental é
a de que os tributos, no Brasil, são fortemente
regressivos. Paga mais quem pode menos. É uma
estrutura perversa, principalmente em relação às

. pessoas de baixa renda. Toda tributação moder
na, como V.Ex'"sabem, está crescentemente vol
tada para os.tributos diretos, principalmente para
o Imposto de Renda e para a eliminação ou redu
ção gradual dos impostos indiretos. Esse é um
movimento que se ve'ifica, também, no Brasil,
e ele tem ocorrido nos últimos vinte anos. Esta
mos longe de termos uma estrutura tributária que
possa ser conciliada com a justiça social. Essa
é a nossa principal argüição sobre a estrutura
tributária brasileira. Portanto, tenho muito prazer
em passar às mãos de V. Ex" esse estudo, que
encarregamos à nossa Federação, de Minas Ge
rais, executií-Io. Faremos chegar às suas mãos
uma cópia desse estudo. O Grupo de Trabalho
foi dirigido pelo então Assessor da Associação
Comercial de Minas Gerais e hoje Vice-Presidente
do lBanco do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrado o esclarecimento de V.Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Valmir
Campelo, Vice-Presidente desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEVALMIR CAMPELO 
Sr. Presidente, 51'S. convidados, 51'S. Constituintes,
sou um defensor da iniciativa privada. Acho que
devemos descentralizar o máximo que pudermos,
não só em termos de atividades, mas também
de recursos das dotações orçamentárias. Mas,
também entendo que precisamos criar uma legis
lação própria. Sugeri, na semana passada, na As
sembléia Nacional Constituinte, que se criasse
uma espécie de Comissão de Ética, exatamente
para punir aqueles responsáveis pelas dotações
orçamentárias, pelas unidades orçamentárias, pe
la má aplicação do dinheiro público, da coisa pú
blica. Entendo que a prioridade é do individuo.
Acho que a valorização, a dignificação da pessoa
humana está acima de qualquer circunstância.
Se examinarmos, antes de qualquer outra coisa,
a valorização e a dignificação da pessoa humana,
estaremos defendendo, acima de tudo, o direito
à vida, à liberdade, à habitação, à saúde, enfim,
o direito à vida. Nós, aqui, representamos Brasília,
o Distrito Federal. Estou preocupado, no dia-a
dia, com os problemas sociais que se agravam
nesta Capital, que, também, não são diferentes
dos problemas de todo o Brasil, principalmente
das grandes Capitais, dos grandes Estados. Aqui,
dialogo com uma média de cinqüenta, sessenta,
setenta pessoas desempregadas, que se dirigem
ao meu gabinete, principalmente aquelas que fo
ram desempregadas, recentemente, de pequenas
empresas, de microempresas, gerando proble
mas sociais para a nossa comunidade. Particular
mente, estou defendendo, junto ao Governo local,
uma espécie de linha de crédito subsidiada para
os microempresãrios. Estou também conseguin
do, talvez ainda esta semana, que'o recolhimento
do ICM e do ISS, que em Brasília é feito com
trinta dias, passe para sessenta, para dar mais
tempo, à formação de capital de giro para os
microempresários, principalmente. Em função de
tudo isso, gostaria de formular duas perguntas.
Uma, ao ilustre Presidente da Confederação, DI'.
Amauri Temporal; outra, relativa ao problema que
estamos tratando aqui, que é exatamente aquele
referente à possível divisão dos Estados. É pensa
mento unânime hoje, nesta Casa, ou seja, à divi
m a criação do Estado de Tocantins, projeto de
autoria do ilustre Constituinte, Deputado Siqueira
Campos. Perguntamos primeiramente, ao DI'.
Amawy Temporal: qual a saída para o não-sui
cídio dos microempresários? V.SI'"'poderiam nos
dar sua opinião, no momento? Como salvar esses
empresários da falência, que dia-a-dia se multipli
cam em todo o País? A não ser esta tão famosa
baixa de juros, qual a saída, qual a orientação
que V. 5" como líder maior de todos os empre
sários do País, nos daria? A outra pergunta é diri
gida ao ilustre Presidente da Federação das Ass0
ciações Comerciais do Estado de Goiás. Quais
as vantagens ou desvantagens, objetivas, que tra
ria o novo Estado de Tocantins para a sociedade
nele envolvida?

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Sr. Amaury Temporal.

O SR. AMAURY TEMPORAL- Nobre Consti
tuinte Valmir Campelo, temos de entender exata
mente a origem do problema das micro e peque
nas empresas para podermos ter um receituário
em relação a isso. Em primeiro lugar, é preciso
saber que as êstatísticas brasileiras e aquelas
compiladas pelo Cebrae não são diferentes das

estatísticas do resto do mundo. Há quatro anos,
num dos seminários mais importantes da área
econômica do mundo, foi apresentado um traba
lho de um eminente especialista holandês, que
dizia que se sessenta por cento das micros e pe
quenas empresas fecham, acabam, morrem num
período de vinte e quatro meses. Não quer dizer
que elas vão à falência, mas que algumas se dão
conta da inviabilidade, têm recursos para fechar,
outras mudam de ramo, outras, de área geográ
fica; o fato é que, em todo o mundo, esse número
é padrão. Não estou tentando minimizar o proble
ma brasileiro, mas criamos um número extraor
dinári? de novas pefluenas e micro empresas,
a partír de novembro de 198~ data da publicação
do Estatuto da Microempres~. Formalizamos um
número extraordinário de empresas que viviam
na economia subterrânea e, a partir do Plano Cru
zado, um grande número de empresas foram fun
dadas. Este resultou num bolsão de microem
presas. Para se ter uma idéia, as estatísticas oficiais
mostram que, a partir da data da publicação do
Estatuto da Microempresa até hoje, foram criadas,
no Brasil, novecentas e vinte e oito empresas,
sendo que quinhentas mil no ano passado. Logi
camente que na primeira cessão que tivéssemos
um número extraordinário de empresas iriam de
saparecer. Este é um número histórico e foi au
mentado exponencialmente por um aumento ex
traordinário da taxade juros, num espaço de tem
po muito curto, o que impediu que as empresas
se adaptassem àquilo.

Ora, não estamos mais falando naquele coefi
ciente de empresas que estavam mal capitaliza
das, gerenciadas, administradas ou mal localiza
das - em suma, aquela pletora de problemas
que as micro e pequenas empresas têm - mas
sím de alguma coisa acima e além de tudo aquilo.
E o que John Lock chamava de a "quebra do
pacto social". Nenhum Governo tem o direito de
quebrar o pacto social, não tem o direito de alterar
as regras do jogo que inviabilizea atividade econô
mica. A frase de John Lock a respeito disso é:
"Quando isso acontece, a sociedade tem o direito
de se rebelar". E é o que está ocorrendo: as micro
e pequenas empresas estão rebelando-se.

Então, conhecendo a origem do problema, par
timos para as soluções, mas não o fazemos com
um papel em branco: "Vamos solucionar a qual
quer preço". Não, nós partimos com as condições
do que acreditamos, da nossa doutrina. Franca
mente, a nossa entidade não pode apoiar a idéia
de subsídios porque, senhores, ela parte de uma
concepção errônea de que o Governo paga, emite
dinheiro, de que o Governo cria riquezas. Alguém
paga pelo subsídio da outra pessoa, e isso nos
parece profundamente injusto - tire-se de al
guém para dar a outro. Somos filosoficamente
contra isso, por melhores e mais nobres que se
jam as intenções. Pior ainda, Se estivéssemos ti
rando de um bolso para passar para outro, ainda
não seria nada, mas o agente dessa coleta e redis
tribuição, que é o Governo, cobra um pesado
ônibus para fazer esse trabalho. Na verdade, ele
c;onsome a maior parte dos recursos no processo.
E só verificar as contas nacionais e ver o que
acontece.

Somos, portanto, contra essa solução. Somos
favoráveis à diminuição do custo do dinheiro, que
é uma mercadoria como outra qualquer, e que
pode ser diminuído extraordinariamente, pois, a
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exemplo do que ocorre com o automóvel, o custo
final do produto "dinheiro" vai para o Govemo.
É só tirar o IOF das operações financeiras que
o custo do dinheiro baixa extraordinariamente.
É preciso irrigaro setor, porque de novo o Gover
no quebrou o pacto social, em setembro do ano
passado, quando acabou as linhas direcionadas
para as micro e pequenas empresas - a 965,
por exemplo.

A solução por nós aventada, pela qual lutamos
- e fomos parcialmente bem-sucedidos - é a
de uma irrigação do setor, como créditos não
subsidiados, mas acreditamos no que pregamos,
na economia de mercados: que se aumentamos
a oferta da mercadoria, neste caso, o dinheiro,
o custo baixa.O dinheiro ainda pode ser reduzido
sensivelmente. Estamos, no Congresso, estudan
do mecanismos e maneiras de se conseguir isso,
partindo da premissa fundamental de que o Go
verno criou um problema, com a explosão da
taxa de juros num período de tempo extrema
mente curto, e, portanto, temos que encontrar
a solução, sabendo, de antemão, que na origem
de todo o problema está o de gastos públicos.

Se me permite o Sr. Presidente mais uma pe
quena observação, em 28 de fevereiro de 1986
o Govemo disse à Nação, através de seus Minis
tros e através do Presidente da República, que
o déficit público estava zerado. Não temos qual
quer fetichismo em relação ao déficit público.
.Mesmo entre os empresários há um número im
portante de keyneslanos que acham que deve
haver déficit público, para que haja um incentivo
da atividade econômica, via Govemo, via gastos
forçados do Governo. Ocorre que, no cenário do
Plano Cruzado, o déficit público zerado era uma
précondição absolutamente essencial, porque a
essência do Plano Cruzado era que as demandas
sobre a renda nacional seriam congeladas. Os
preços estariam congelados, os salários conge
lados e, viadéficitzerado, a demanda do Governo,

,nos seus três níveis,também. Se o déficitpúblico
não tivesse zerado, continuariam crescendo as
demandas sobre a renda nacional, o que inviabi
lizaria todo o Plano. Isso era acaciano, elementar.
Como ele não estava zerado, não deu certo.

Eis por que, sendo a culpa realmente do Gover
no, nós achamos que é absolutamente necessário
resolver o problema e atender a essa demanda
específica do setor, que está encontrando não
as dificuldades que seriam de se esperar, mas
aquelas contidas no pacto social, quando ele se
lançou à aventura, numa modificação essencial
das regras do jogo.

Perdoem-me por ter dado esta explicação
maior, mas, infelizmente,isso tinha que ser expli
cado na sua totalidade.

O SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELO 
Estou muito grato pela sua explicação e satisfeito
com a sua resposta. Muito obrigado.

O SR.CYRO GIFFORDJÚNIOR -Permita-me,
Dr. Amaury, fazer um aparte, também, sobre a
microempresa, com a sua licença. Temos em
Goiás um programa que pode servir de subsídio
para os demais Estados. Lá foi criado o Fomentar.
Não sei se os senhores conhecem, mas, se não
me engano, essa é uma peculiaridade de nosso
Estado. O Fomentar é um Programa de Fomento
à Industrialização,e funciona da seguinte maneira:
para indústrias novas ou para ampliação de, no

mínimo, vintepor cento da indústria atual. O paga
mento do ICM é retido em trinta por cento, ficando
setenta por cento para a empresa, para o capital
de giro, durante cinco anos. Esses setenta por
cento vão ser pagos em outros cinco anos, com
três por cento de juros, sem correção monetária.
Em contrapartida, é retido zero virgula três por
cento desse faturamento para um programa cha
mado Microfomentar. Esse dinheiro é empres
tado a três por cento, sem correção monetária,
para as microempresas, subsidiando, assim, sem
ônus algum para o Governo e com vontagens
para o empresário.

Hoje, no Estado de Goiás, temos já a implan
tação de vinte e uma empresas, uma delas, o
Projeto da Arisco, sendo, talvez,a maior empresa
no ramo. Na semana passada, foi entregue ao
Secretário da Indústria do Comércio um cheque
de cento e seis milhões de cruzados, recusos
oriundos dessa retenção. Isso vem ajudar a mi
croempresa.

A outra dificuldade da microempresa é que
contraríam os empréstimos a dois ponto sete,
dois ponto oito, e hoje os estão pagando a vinte
e cinco por cento. Exíste, em Goiás, um problema
sério com quatro mil oitocentas empresas, que,
no ano passado, pegaram trezentos e sessenta
mil cruzados do Banco de Desenvolvimento. Com
esses juros, hoje, elas estão devendo oitocentos
e setenta mil cruzados, e o contrato que vence
em agosto está projetado para um milhão, trezen
tos e poucos mil cruzados. Quer dizer, isso é a
falência.Então, o Governo vaiter que tomar medi
das como postergar essa dívida,com uma corre
ção monetária não plena, vai ter que dar ralmente,
um auxílio.

Outra maneira que estamos estudando, e faze
mos uma proposta para que os Senhores lutem
por ela. O Govemo destinou às pequenas e mé
dias empresas dezenove bilhões de cruzados. Es
se dinheiro ainda não chegou a todas as institui
ções, e a microempresa vive o problema por mi
nuto, e não por dia. Esse dinheiro é para ser pago
em três meses, e existem oito bilhões para serem
pagos em trinta e seis meses. Nossa proposta
é incorporar esses dezenove bilhões de cruzados
junto com esses oito, num programa de trinta
e seis meses. Acreditamos que, em três anos,
possamos ter um horizonte mais leve. Com isso,
então, vamos dar um fôlego maior para essas
empresas. Então, é um pequeno parêntese que
gostaria de abrir ao nosso Presidente. Nós, como
Presidente da federação, temos recebido das as
sociações do Norte opiniões de que a região onde
seria criado o Estado de Tocantins está totalmente
distante dos nossos grandes centros. O Brasil é
uma imensidão. O Estado de Goiás é algo despro
porcional a sua capacidade de administração. Te
ríamos então uma agilidade muito maior. Acho
que o exemplo mais patente que temos são os
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
que hoje já estão pensando em uma nova divisão.
Acho que administrar essa vastidão territorial é
algo muito difícil. O nobre Constituinte Siqueira
Campos poderá enriquecer, com muito mais pro
priedade, o problema da criação do Estado de
Tocantins, que para o comércio prestaria um be
neficio muito grande, porque o desenvolvimento
viriamuito mais rápido para aquela região. Inega
velmente, o que levaríamos vinte anos, provavel-

mente, em quatro ou cinco anos, chegaríamos
lá.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex" tem a palavra.

O SR. GEORGETEIXEIRA PINHEIRO - Com
panheiro Valmir, companheiro Chagas Rodrigues,
gostaria apenas, para ilustrar a exposição do nos
so companheiro, Presidente da Confederação, e
do nosso companheiro de Goiás, dizerque quan
do o nosso companheiro falou de suicídio de mi
croempresários não é uma ilustração. O nosso
Congresso está dividido em quatro grandes co
missões, onde estamos trabalhando para agilizar
melhor as teses. Um companheiro nosso, do inte
rior de Minas Gerais, chegou a nossa Comissão
com uma notícia de que um empresário, não
um microempresário, mas um médico, dadas as
condições da sua empresa, inviabilizada pela mu
dança de jogo no Govemo, havia suicidado-se.
Naquele momento, estávamos tendo a palestra
do nosso convidado, Dr.Jorge Gerdal, e não tive
mos a oportunidade de fazeresse registro, naque
le momento. Ficamos de fazê-loamanhã durante
a Assembléia Geral. Vejam bem, não é mais um
caso ilustrativo. Não é mais o caso de um mi
croempresário. A realidade é que não conheço
e não sei qual é o negócio que dê lucro e resulta
dos líquidos para que possamos pagar de juros
trinta por cento ao mês. O que eu gostaria de
deixar registrado aqui aos Srs. Constituintes é que
na composição do sistema financeiro brasileiro
setenta por cento é de responsabilidade do Gover
no Federal, do Govemo do Estado, e apenas trinta
por cento é de responsabilidade das empresas
particulares. Naturalmente, não podemos admitir
que trinta por cento dos banqueiros que conhece
mos, no Brasil, sejam responsáveis por esta taxa
absurda de juros, pela mudança de jogo. Do con
trário, temos que admitir, que mudou tudo, que
a realidade não é esta. Setenta por cento deve
ter muito mais força do que trinta por cento. En
tão, quem é o responsável por essa mudança
de jogo, por esse aumento de juros e pelas mortes
que, com certeza, virão de homens, de empre
sários de responsabilidade que, de repente, passa
ram a não ter mais condições de cumprir com
seus compromissos? Era este o subsídio que gos
taria de deixar à Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Fica registrado o esclarecimento de V. Ex" Vamos
ouvir o último interpelante inscrito, nobre Constí
tuinte Paulo Roberto.

O SR. CONsmUINTE PAULO ROBERTO
Sr. Presidente, empresário, nobres Constituintes,
primeiramente, queríamos manifestar a nossa so
lidariedade ao depoimento dos empresários nesta
Comissão. Sabe, V.Ex", Sr. Presidente, que defen
demos a tese da descentralização. Acreditamos
que, com o sistema de Govemo que ora desenvol
vemos, não conseguiremos fortalecer o principal
do nosso propósito, nesta Constituinte, ou seja,
a democracia. É lógico e evidente que entende
mos que a democracia s6 pode ser exercitada
se houver realmente autonomia. E esta autono
mia só pode ser conseguida se houver um fortale
cimento dos Municípios.E vamos mais além: dis
cordamos do posicionamento - infelizmente S.
Ex" não está mais presente - o do nobre Consti
tuinte e companheiro Del Bosco Amaral, quando
prejulga a capacidade dos Munícipios. Entende-
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mos que foi uma peculiaridade que perdemos
e que precisa ser reconquistada. Temos certeza
absoluta de que se num processo gradual, voltar
mos a exercitar a confiabilidade no Município. al
cançaremos. esses objetivos em pouco tempo.
O que não podemos mais continuar, Sr. Presi
dente, demais Constituintes, nobres empresários,
é com essa dependência total da União, com essa
ingerência no dia-a-dia da administração muni
cípel,Os serviços do dia-a-dia têm que ser geren
ciados pelos Municípios. Com isso, temos certeza
absoluta de que conseguiremos não semente for
talecer o MIIDicfpio, mas toda a comunidade e
todos os segmentos da sociedade, o Estado, en
fimo principal, que é a democracia plena. Gosta
ríamos de fazer uma colocação para o nosso com
panheiro Amaury Temporal, Presidente da Confe
deração das, Associações Comerciais do Brasil.
Ind21g0 de V. S· se alguma solicitação já foi feita
pelo meu Estado, o Pará, em relação à discre
pância que sofremos - porque, hoje, no Pará,
somos considerados os párias, desta Federação
em relação aos critérios adotados na Zona Franca
de /<\anaus, onde há as insenções para o Amazo
nas e, se não me engano, para o Acre também.
Com isso, praticamente, esvaziou-se o empresa
riado peraense. VIVemos numa penúria que não
podemos nem classificar. O empresariado pa
raense inexiste hoje. Temos certeza absoluta de
que os nossos empresários - e o meu compa
nheiro Velasco pode ajudar nisso - têm-se movi
mentado para que seja feito um reparo nessa
situação. Gostaria de saber se a Confederação
já abraçou essa causa dos empresários paraen
ses, se tem algum programa, algum projeto. Gos
taríamos de tê-los em mãos, porque, infelizmente,
não o ternos. Era apenas isso, Sr. Presidente. Muito
obJigado.

o. SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o Presidente Amaury Temporal.

O SR. AMAURY TEMPORAL- Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, devo dizer, e tenho certeza que
os meus companheiros aqui presentes vão secun
dar-me, que o Pará pode ter as discriminações
a que o nobre Constituinte está se referindo, mas,
certamente, está muito bem servido, no que diz
respeito às fluas lideranças empresariais. Temos
associaçôes comerciais extremamente ativas em
todo o Pará. A prova é que temos uma delegação
importante eto Pará no nosso Congresso e temos
um Presidente da Federação das Associações do
Para, que é 1::1 nosso companheiro Joaquim Bor
ges. QualqUl~r comentário que se faça da cornpe
têncía, da capacidade e do esforço de sua pessoa,
certamente ainda assim não estaremos fazendo
justiça à eSSE! nosso companheiro. O Sr. Joaquim
Borqes, na verdade, é um companheiro tão com
petente que a Confederação tem um assento na
diretoría da Sudem, que está sendo ocupado pela
Federação c/o Pará, mais especificamente, pelo
Sr. Joaquim Borges. Lá, ele tem defendido as
posições doPará, com grande ênfase. Mas queria
lhe explícarum pouquinho sobre a mecânica de
funeíonamento da Confederação. Insisto em lhes
dizer que o que estamos pregando para o Brasil
praticamos em casa.

A Confedereção ocupa-se dos assuntos de ín
dole nacional. Por exemplo, o problema da micro
e pequena empresa hoje é um problema nacional,
não um problema do Estado. Absolutamente, não

interferimos em uma disputa entre dois Estados
ou entre uma região e outra, e temos encontrado
essa política não só adequada e correta, mas tam
bém indispensável. Não seria capaz de dizer a
V. EX' dos detalhes de todos os esforços que a
Federação do Pará está fazendo, mas, certamente,
teremos muito prazer em transmitir a sua per
gunta ao companheiro Joaquim Borges. O Sr.
Joaquim terá que ficar em Brasíliamais dois dias
e se for possível, o nobre Deputado receberá o
nosso companheiro nesse período. Iremos provi
denciar que ele venha a esta Comissão para dizer
o que está sendo feito, a partir da nossa Federa
ção, em prol do desenvolvimento do Pará e, mais
especificamente, da problemática de incentivos,
que entendemos muito bem. Agora, permita-me
despir a camisa de Presidente da Confederação
e colocar o chapéu de Presidente da Federação
do Rio de Janeiro.

Temos uma região geoeconômica uniforme.
Formada pelo norte fluminense e o sul do Estado
do Espírito Santo. O sul do Estado do Espírito
Santo é coberto por incentivos fiscais, há muitos
anos, como resultado de um empobrecimento
violento dos quatorze municípios do norte e no
roeste fluminense. Esse tipo de problema conhe
cemos muitíssimo bem, mas não é um problema
que a Federação do Rio de Janeiro possa levar
para a Confederação. A nossa capacidade de mo
bilização, de atuação, de lobby, etc, tem de ser
efetivada a partir da representação empresarial
do Rio de Janeiro.

O SR. CONSmUINTE PAULO ROBERTO 
Pediria a palavra apenas para uma colaboração
a mais, Sr. Presidente. Permite V.EX'?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não.

O SR. CONSTIT(JJNTE PAULO ROBERTO 
Gostaríamos, nesta oportunidade, de solicitar o
apoio dos senhores empresários, porque esta
causa a nossa Federação vem defendendo há
bastante tempo. Ainda mais, além desses absur
dos que são imputados ao meu Estado, Sr. Presi
dente, o mais gritante de tudo vamos exemplificar:
°empresaríado de Santarém, de ltaituba, que são
cidades vizinhas a Manaus, Belém do Pará - é
que toda a ímportação efetuada pelas grandes
empresas amazonenses, o percurso da merca
doria, tem que passar por São Paulo para chegar
a Santarém, que é vizinha de Manaus. Isso é s6
para lhes dar uma idéia, Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, desse manejo, desse critério, que invia
biliza qualquer processo dentro da nossa região.
Nesta oportunidade, solicito aos empresários, re
presentantes do Sul, região Centro-Oeste, que le
vem esses fatos ao conhecimento dos seus com
panheiros, pois a briga do Pará é antiga. O que
precisamos é do respaldo dos senhores para se
corrigir os defeitos dos critérios da nossa Consti
tuição atual.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
As palavras de V.Ex' ficam registradas.

O SR. CONSmU!NTE FERNANDOVELASCO
- Sr. Presidente, embora não inscrito, gostaria
de merecer a consideração de V. Ex' para uma
breve intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex' tem a palavra, nobre Constituinte Velasco.

O SR. CONSmUINTE FERNANDOVElASCO
- Sr. Presidente, Srs. empresários, iniciaria a mi
nha intervenção, recorrendo ao pronunciamento
do ilustre Constituinte José Teixeira. O compa
nheiro José Teixeira, com a eloqüência que lhe
é peculiar, ressaltou a V. S', com muita proprie
dade, a angústia que domina não somente ele,
mas a todos nós, constituintes, no tocante a essa
pressa com que se vêm processando os trabalhos
constitucionais. De repente, o Constituinte José
Teixeira parece ter toda razão. Parece que esta
mos num vácuo constitucional neste País, a exigir
que, a curto prazo. se elabore um texto constitu
cional. E aí vêm as discrepâncias. Num determi
nado momento, a sociedade brasileira exige dos
constituintes que a nova Carta Magna seja extre
mamente sintética, e o exemplo da Constituição
americana é citado quase que diariamente. Já
nos habituarmos a ouvir e a ler comentários, exi
gindo da Constituinte que se louve o modelo nor
te-americano. Constituição bicentenária e que so
freu, até hoje, o mesmo número de emendas que

. sofreu a Constituição de 1967. Mas, por outro
lado, a despeito dessa exigência que se faz para
que se elabore uma Constituição absolutamente
sintética, a sociedade brasileira está a en<:arninhar
para a Assembléia Nacional Constituinte um elen
co de problemas, inúmeros questionamentos, um
sem-número de proposições, uma gama de su
gestões, de tal sorte que, por mais concisos que
pudéssemos ser, este novo texto constitucional
não poderia ser nem mesmo igual ao texto consti
tucional atualmente em vigor. E esta pressa a
que se refere o Constituinte José Teixeira, que
é uma temeridade, pode levar esta Assembléia
Nacional Constituinte a se constituir numa frustra
ção. Concordo plenamente com isso, e grande
parte dos constituintes também, pois realmente
assim ela não pode subsistir. Os prazos são conta
dos pela própria sociedade dia a dia.

Na semana passada, abri um jornal e li uma
reportagem em que se dizia que, lamentavelmen
te, a Constituinte já havia perdido cinqüenta e
seis dias, pois paralisou suas atividades na Sema
na Santa, não funcionou nos finais de semana
e houve outros problemas da mesma ordem. En
tendo - e por isso faço esta observação à inter
venção do Constituinte José Teixeira - que a
Carta Magna de um país é coisa extremamente
séria; se quisermos uma Constituição duradoura,
não podemos absolutamente exigir que ela seja
elaborada de maneira açodada.

Outro ponto marcante no pronunciamento do
Constituinte José Teixeira foi a abordagem que
S. Ex' fez do Município de Araioses. S. Ex", ao
mostrar não a incompetência, mas a incapaci
dade ali existente de se cobrar os tributos próprios
de um Município, levou-me a lembrar dos Munid
pios do meu Estado, Pará, que se encontram em
condições idênticas às do Município aqui referido
pelo ilustre Constituinte. Têm essa mesma inca
pacidade de cobrar tributos que são as fontes
principais de receita das Prefeituras Municipais.

Tal incapacidade Mo atinge somente os Muni
dpios inexpressivos. A!é janeiro, ocupei o cargo
de Vice-Prefeito de Belém do Pará. A despeito
de toda a estrutura de Belém, de ser uma cidade
grande em comparação aos outros 76 Municfpios
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do meu Estado, ainda assim Belém também se
defronta com essa incapacidade no tocante ao
aparelhamento necessário para o bom desem
penho da máquina arrecadadora. Abordando esse
aspecto, o Presidente Amaury Temporal levantou
uma questão que reputo da maior profundidade,
quando questionou a existência de Municípios
que não detêm essa capacidade de exercer as
suas atribuições mais elementares.

Daí,surge um problema sobre o qual a Assem
bléia Nacional Constituinte deve refletircom extre
mo cuidado; exigir, cada vez mais, um número
maior de requisitos para a Constituição de novos
Municípios. Lamentavelmente, os Municípios hoje
- não diria isso de maneira geral, mas em grande
parte - são criados de maneira equivocada, de
maneira emocional, sem que se procure aferir
as condições desse Município para sobreviver
com recursos próprios.

Então, necessário se toma que os mecanismos
para a criação desses novos Municípios sejam
cada vez mais rigorosos para que não ocorram
problemas como os da cidade a que se referiu
o Constituinte José Teixeirae de vários Municípios
brasileiros, também do meu Estado.

Fmalmente, já que o nobre Constituinte José
Teixeira questionou o Presidente da Confedera
ção a respeito do modelo tributário então vigente,
pergunto ao ilustre Presidente: Como a Confede
ração está vendo a idéia que o economista Fer
nando Rezende vem defendendo há bastante tem
po e esboçada na Subcomissão pertinente, no
tocante à substituição de determinados impostos
por um imposto único, chamado de imposto s0
bre o valor adicionado, na medida em que já se
manifestam alguns segmentos da sociedade bra
sileira contrários a esse tributo, principalmente
os Estados produtores, desde que ele seria cobra
do nos Estados consumidores? Gostaria de saber
qual a posição da Confederação a respeito do
assunto.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Sr. Amaury Temporal.

o SR. AMAURY TEMPORAL - Nobre Consti
tuinte Fernando Velasco, em tese, seríamos con
tra o NA, porque o NA ê um reforço da idéia
de termos impostos indiretos, a origem primeira
dos recursos tributários. Parece-nos, todavia, que
o caminho é diametralmente oposto, e isso mere
ce uma pequena explicação; assim, talvez, fique
muito mais fácil de compreender.

Hoje temos uma estrutura tributária que quase
obriga à economia invisível. A diferença entre a
existência legal com o ICM-IPI e a economia sub
terrânea é, em média, de 17%, o que é um incen
tivoextraordinário à clandestinidade. Anossa idéia
é que devemos baratear, diminuir o custo de aces
so à legalidade, de permanência nela.

Estamos virando um país do abstrato, do sur
realista. Se V.Ex"s analisarem a estrutura de renda
no Brasil, verificarão que não existem brasileiros
com a renda suficiente para comprar automóveis,
geladeiras ou televisores, como compram. V.Ex'"
têm idéia de que a população economicamente
ativa do Brasil são 55 milhões de pessoas e no
entanto, só se consegue descobrir onde estão
28 milhões, que é o que está na Previdência, que
está contabilizado, que está na amostragem por
domicílio? Onde está a outra metade da força
de trabalho brasileira?

Temos uma estrutura burocrática formal tribu
tária que cria, alimenta a economia invisível. E
digo que a minha experiência, a minha vivência
de empresário ensina: deixa o cavalheiro abrir a
casa, deixa ele ganhar dinheiro; e, quando ele
ganhar, vamos buscar o dinheiro dele no Imposto
de Renda. Vamos fazer um uso social da renda,
mas se tentarmos pegá-Ia na entrada, o que va
mos conseguir é esse exército fantástico de meta
de da população economicamente ativa do Brasil
que não sabemos onde está. Como não sabemos
onde está, não sabemos o que produz; como não
sabemos o que produz, não está nas estatisticas
nacionais.

Qual é o Produto Nacional Bruto do Brasil?
Será 280 bilhões de dólares? Afianço-lhes que
é 400 bilhões de dólares. Se fosse este o mon
tante, a nossa dívida externa teria um outro signifi
cado, o nosso crédito intemacional teria outra
postura.

Então, vivemos numa abstração que é uma
fantasia estatística muito induzida pela estrutura
tributária e normativa brasileira.Asolução- insis
to - não me parece ser reforçar, aperfeiçoar os
instrumentos de tributação indireta, e sim nos
concentrarmos naquilo que há de mais modemo
na tributação no mundo todo, que é abandonar
o tributo indireto e passarmos gradativamente pa
ra a tributação direta.

O SR. PRESIDEÍ'lTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Sr. César Rogério Valente.

O SR.cÉSAR ROGÉRIOVALENTE -Sr. Presi
dente, pretendo ser sucinto.

Em relação às colocações dos Constituintes
Fernando Velasco e José Teixeira,sobre os aspec
tos de pressa na elaboração de uma nova Consti
tuição, partilho inteiramente desse tipo de preocu
pação. Mas gostaria, nobre Constituinte Fernando
Velasco, com o maior respeito que tenho pela
Assembléia Nacional Constituinte, de defender,
de certo modo, aqueles que fazem chegar a este
foro sugestões que são extemporâneas e que não
devem ser inseridas no texto constitucional.

Lembro-me - e tenho presente perfeitamente
na minha memória - que durante a campanha
que antecedeu a Assembléia Nacional Constítuín
te de 1986, milhares e milhares de candidatos
à Constituinte, com a maior demagogia possível,
vendiam ao povo brasileiro a ilusão de que esta
Constituinte permitiria a solução de problemas
com este grau de detalhe: todos os problemas
brasileiros.

Tivemos, evidentemente, a sorte e à felicidade
de verificar que V.Ex"', que foram eleitos, natural
mente não participaram desse expediente, mas
estão pagando o ônus pela demagogia utilizada
por grande parte de candidatos que venderam
essa ilusão ao povo brasileiro; ilusão, aliás, aliada
ao Plano Cruzado, de muita eficiência eleitoral.

r0rtanto, parece-me perfeitamente justificável
que essas distorções estejam agora ocorrendo.
V. Ex"" não são culpados, mas a classe política,
como um todo, semeou o que agora está aqui.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOVELASCO
-Gostaria de dizer a V.S' que nós, Constituintes,
não lamentamos absolutamente esta avalanche
de questões vindas da sociedade brasileira para
a Constituinte. Muito pelo contrário, estamos até
estimulando, tanto que ficou deliberado que ouvi-

ríamos a sociedade brasileira. Prova inconteste
disso é a presença de V.S's aqui, agora.

Nós, Constituintes, achamos extremamente
saudável a participação da sociedade brasileira.
A colocação que fiz é no sentido de mostrar que
isso denota que a Constituição- apesar da nossa
extrema boa vontade - não poderá ser, em hipó
tese nenhuma, absolutamente sintética; ela não
deverá ser detaIhista, mas, também, não poderá
ser tão sintética quanto se possa imaginar, quanto
se possa exigir.A participação da sociedade brasi
leira, nós, Constituintes, consideramo-Ia extrema
mente fundamental e a estamos estimulando.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Ficam registradas as palavras de V. Ex", nobre
Constituinte Fernando Velasco.

Não temos mais nenhum Sr. Constituinte que
queira fazer qualquer interpelação, de modo que
passaremos a ouvir o nobre Relator da Subco
missão, Constituinte Siqueira Campos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, nobres companheiros, expositores, o Re
lator adotou, como norma de sua ação, deixar
fluírem os debates sem interromper através do
expediente de aparte ou de levantamento de ques
tões de ordem, ou perguntando, como é de praxe,
inicialmente, tudo aquilo que o Relator achasse
por bem perguntar. Entendo que os nobres mem
bros da Subcomissão devem ter preferência nes
sas interpelações. O Relatorvai colher esses subsí
dios, porque não vai fazer um projeto sobre a
parte do capítulo que está afeto à Comissão.

Naturalmente, sempre há alguma pergunta a
ser feita, mas esgotadas todas as perguntas de
interesse dos demais membros da Comissão, aí,
ao final,o Relator procura, de forma sucinta, fazer
com que a sua curiosidade e o seu interesse pos
sam ser satisfeitos através de perguntas dirigidas
aos expositores, como é o caso agora.

Perguntaria, em primeiro lugar, ao Presidente
da Federação das Associações Comerciais do Es
tado de Goiás, que homenageio neste instante,
um jovem líder dos nossos empresários do setor
terciário, com um conceito muito grande no nos
so Estado, jovem com muito futuro, Cyro Gifford
Júnior; Em segundo lugar, ao Presidente George
Teixeira Pinheiro, da Associação Comercial do
Acre; em seguida, ao brilhante Presidente César
Rogério Valente, do Rio Grande do Sul; e, final
mente, ao Presidente da Confederação, que se
houve tão bem, em diversas exposições que fez,
ao responder interpelações dos nossos compa
nheiros.

Aprimeira pergunta: AOrganização das Polfcias
Militares deve ser de competência dos Estados
Membros ou da União? A segunda pergunta: A
competência de legislar sobre registros públicos
- e esse é um assunto que está bem relacionado
com a atividade - e Juntas Comerciais devem
ser dos Estados-Membros ou da União? E quanto
ao ITR, quem deve arrecadar é o Estado ou a
União? Anotaram as quatro perguntas! A todas
elas cada um responderá de forma sucinta, como
puder. Sr. Presidente, pela ordem, deve responder
em primeiro lugar o Presidente da Federação das
Associações Comerciais do Estado de Goiás. Por
tanto, peço a V.Ex"que dê a palavra a S. S'

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com a palavra o Sr. Cyro GiffordJúnior.
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o SR. Cl'RO GIFFORD JÚNIOR - Sr. Presi
dente, muito obrigado.

Sr. Relator, respondendo sucintamente, acha
mos que OiS três assuntos devem ser de compe
tência do Estado, porque ele sente - são regio
nais esses problemas - e sabe com que armas
pode combater esses três; e desfrutar o ITR tam
bém.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, peço a V.Ex"que dê a palavra ao Presi
dente Georqe Teixeira Pinheiro, da Associaão Co
merciai do Acre.

<O SR. GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO - Nobre
Relator, Constituinte Siqueira Campos, não estou
bem lembrado, mas sobre esse assunto da Polícia
Militar, especificamente, temos discutido alguma
coisa nos nossos encontros. Acredito que esse
é um assunto que devemos sugerir faça parte
integrante da nossa nova Constituição; então, não
seríe legislação estadual. Permito-me discordar
do companheiro de Goiás, mas, se não estou
enganado, temos alguma coisa que me permito
mandar a V.~ ...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, se V.Ex"me permitir, esclarecerei melhor
a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Poís não,

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pelo
princípio federativo, o Estado é autônomo. A Polí
cia Militar é uma instituição do Estado. Então
compete ao Estado, ou à Gnião, legislar sobre
a organízação das Polícias Militares do Estado.
Quer dizer, no entendimento de federalistas, de
pessoas que querem a reconstrução da Federa
ção brasileira dentro dos prir Jpios de autonomia
dos Estados, de fortalecimento da Federação, as
pessoas se dispõem a opinar favoravelmente à
competênc:ia dos Estados para a organização.
Não poderia ser de outra forma, embora existam
outras idéias.

o SR. GEORGE TEIXEIRA t'INHEIRO- Exata
mente por isso. Momen~s antes de vir para cá,
junto com os companheiros, estava a iniciar a
leitura de um trabalho que abordava exatamente
o assunto das PolíciasMilitares. Não lio teor inteiro
da proposição, feita por uma Associação Comer
cial do Rio de Janeiro, mas, se não estou enga
nado, sugeria a inserção de alguma coisa - não
sei determinar exatamente o que - na Consti
tuição. Naturalmente, não dava essa competência
ao Estado.

<O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Esta
parte - explíco - é de atribuição desta Comis
são, está na sua área de competência. Tem que
ser realmente escrito por esta Subcomissão nesse
capítulo sobre a organização, as demais funçôes
do Estado com relação às Polícias Militares.

O SR. GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO - Em
nossa opinião particular, isso seria de competên
cía do Estado. Não tenho ainda subsídios suficien
tes para esta minha colocação de agora, baseada
apenas em alguns dados já obtidos. Amanhã, es
talemos votando esta matéria. Eu não poderia,
hoje, afirmar que é da competência do Estado
e, depois, fazer uma contraposição dizendo como
deveria constar da Constituição esse assunto. Na

nossa Subcomissão, hoje à tarde, discutiremos
isto.

Com referência ao registro público e à junta
comercial, devem" naturalmente, ser da compe
tência do Estado. E assunto exclusivamente local
o registro público referente ao Município,ao Esta
do. A junta comercial, acredito, atualmente já é
da competência do Estado, tendo uma maior pos
sibüidade de arrecadar informações de empresas
que tenham ou não registro em outros Estados;
mas, como um todo, deve ser competência do
Estado.

Quanto ao último assunto, Imposto Territorial
Rural (ITR), a sua arrecadação deve ser determi
nada variando a quantificação, a percentagem.
Um Estado mais rico poderá determinar um ITR •
maior do que o nosso Estado, no caso. Então,
um Estado que seja exclusivamente agricultor po
derá determinar que o seu agricultor pague me
nos ITR.

OSR. RELATOR (Siqueira Campos)-Até por
isso. -

O SR. GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO - Até
por isso. Quando um Estado como São Paulo,
totalmente industrializado, ou outro Estado qual
quer passa a ter um percentual maior do seu
ITR devido a ocupação da sua área. Isso deve
ser competência do Estado. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Solicito
ao Sr. Presidente que conceda a palavra ao Sr.
César Rogério Valente, Presidente da Federação
das Associaçôes Comerciais do Rio Grande do
Sul.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com a palavra o nobre Presidente César Rogério
Valente.

O SR. CÉSARROGÉRIO VALENTE -A posi
ção do Rio Grande do Sul é inteiramente favorável
à manutenção da força pública estadual sob a
jurisdição e inteira competência de cada Estado,
como uma necessidade imprescindível para o for
talecimento do próprio Estado. Quanto às juntas
comerciais e aos registros públicos, nós não ape
nas entendemos que devem ser mantidos dentro
do Estado, como descentralizados tanto quanto
possível, utilizando os espaços comunitários que
podem ser acoplados às prefeituras locais. E o
ITR, também, dentro do Estado.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Pediria
finalmente ao Sr. Presidente que desse a palavra
ao Sr. Amaury Temporal, Presidente da Confede
ração das Associações Comerciais do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem a palavra o Sr. Presidente Amaury Temporal.

O SR. AMAURY TEMPORAL - Sr. Presidente,
Sr. Relator, sigo o norteamento político aprovado
pela Confederação e, como a política aprovada
é no sentido de manter no nívelmais baixo possí
vel a competência de organização de direção, evi
dentemente a opção lógica é pela competência
dos Estados.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, o Relator volta a pronunciar-se e, desta
feita, para finalizar sua interferência nos nossos
trabalhos. Pergunto ao Presidente Amaury Tem
poral, da Confederação Comercial do Brasil, se

o processo de desnacionalização no setor terciário
avança em índices muito altos e preocupantes.

É uma coisa que aparentemente nada tem a
ver com a nossa posição, mas é necessário que
marquemos nosso ponto de vista nos Anais da
Constituinte e deixemos registrada nossa preocu
pação com os avanços do capital estrangeiro em
setores muito importantes da nossa economia.

Pergunto, então, ao Presidente Amaury Tem
poral, que deve ter uma visão global do assunto,
como se processa desnacionalização do setor e
se isso vem preocupando a área empresarial, mais
propriamente a Confederação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Presidente Amaury Tem
poral.

O SR. AMAURY TEMPORAL - A análise fria,
lógica e estatística do problema pode ser feita
da seguinte maneira: há vinte e dois anos - digo
vinte e dois anos porque fizemos um estudo há
dois anos e nos referíamos a um período de vinte
anos - o crescimento nominal dos investimentos
estrangeiros no País foi alguma coisa como 80%,
ou seja, de doze para vinte bühôes de dólares.

Acontece que boa parte desse crescimento foi
feita por reinvestimento de lucros. E os números
de entrada de novos recursos externos foram bas
tante modestos, à exceção do período dos anos
setenta - com um pico no ano de 1975, quando
esses recursos chegaram a representar cerca de
35% do Produto Interno Bruto. Do ano de 1982
para cá, o volume de recursos novos de investi
mentos declinou até tonar-se negativo. Passou
a ser negativo no ano passado. quando houve
um desinvestimento maior do que o investimento.
Quer dizer, os números relativos estão caindo,
assim como os números absolutos.

Se analisarmos o problema na outra vertente,
a da participação do capital estrangeiro na com
posição dos investimentos globais do Brasil e se
pararmos os investimentos em três grupos - o
estatal, o privado, o nacional e o estrangeiro 
a participação do capital estrangeiro é fortemente
declinante a partir de 1982.

O que todas essas estatísticas indicam? Sem
nenhuma paixão ou emoção maior, ou conside
rações xenofôbícas, ou de qualquer outra espécie,
a análise fria dos dados mostra que não há risco
de desnacionalização. Pelo contrário, há uma
crescente nacionalização e um desinvestimento
do capital estrangeiro no Brasil.

Em que pese a que algum setor possa ter cres
cido; na totalidade a média mostra isso, o que
nos leva a uma consideração absolutamente fun
damentai. Ou seja, a sociedade brasileira tem,
como opção, todo o direito e mesmo a obrigação
de decidir soberanamente o que quer fazer.

A equação é extremamente simples. O Brasil
cresceu de forma extraordinária de 1945 até 1980
a um nível de 7% ao ano. Para isso teve níveis
de poupança e portanto de investimento, em nú
meros redondos - só para entender o problema
- da ordem de 21 % do Produto Interno Bruto,
o que dá uma elasticidade de 3 para 1. Isto é,
para cada 3% do Produto Nacional Bruto pou
pado crescemos 1% do produto.

Este número de 21 %foiobtido com poupanças
internas do Brasil da ordem de 18% e poupanças
externas numa média, também em números re
dondos, de3%. Significa que o aporte de pouoan-
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ças externas, valendo da elasticidade de 3 por
1 como foi de 3 nesse período todo, resultou
em que o Brasil majorou seu Produto Interno Bru
to em 1% a mais do que teria majorado a cada
ano se não fosse o aporte de capital estrangeiro.

O argumento é (alacioso, porque o capital es
trangeiro trouxe a modernízação da indústria bra
sileira, trouxe a modernização de métodos, trouxe
a modernização gerencial. O capital estrangeiro
trouxe mais do que tecnologia; trouxe, por exem
plo, o JTWXIemo sindicalismo brasileiro. Os traba
lhadores brasileiros devem a sua capacidade de
pressão e sua militância ao ABC de São Paulo
e às multinacionais lá estabelecidas.

Registre-se que quem está falando isso é um
empresário. A modernização é global. Quando
num setor entra uma companhia com métodos
mais modernos de administração, o resto do setor
tem que acompanhar ou morre.

Digo-Ihes que o crescimento do Brasil não teria
sido possível sem esse aporte de capital estran
geiro. Temos andado muito pelo mundo em mis
sões comerciais. Abrimos frentes de comunica
ção com o sudoeste da Ásia porque nos interes
sava conhecer a razão pela qual eles estavam
crescendo mais do que nós.

Em novembro de 1986 a legislação americana
de tributos foi alterada, o imposto de renda sensi
velmente diminuído nos Estados Unidos, o que
fezo investimento, lá, ficar competitivamente mui
to maior. O capital do mundo passou a fluir total
mente para os Estados Onidos. Malásia,Tailândia,
levaram trinta dias para modernizar e atualizar
suas legislações de capital estrangeiro, porque
achavam que não podiam ficar fora dessa compe
tição do mercado internacional.

Alguns brasileiros fazem uma pergunta retórica:
a nossa legislação sobre capital estrangeiro é boa
ou má, é muito favorável ou não, devemos aper
tar? Apergunta é rigorosamente retórica. Não tem
o menor interesse, é ociosa a pergunta.

Com a legislação que temos, não entra capital
estrangeiro - é zero. Não adianta as pessoas
dizerem que é boa, é má ou é ruim. O aporte
de capital estrangeiro é um mercado como outro
qualquer, competitivo, e a realidade é que, com
as atuaisregras do jogo, ninguém precisa se preo
cupar com desnacionalização da indústria brasi
leira. Não vai ocorrer, absolutamente, porque aqui
não vai entrar capital estrangeiro, pois o Japão,
a Malásia, a Tailândia, Hong Kong, Cingapura,
AlJstráIia,África do Sul, Espanha e México, têm
leis relativas ao capital estrangeiro mais atrativas
do que a nossa.

Aopçãoqueo Brasil tem de fazer é a seguinte:
existe um papel para o capital estrangeiro? Se
existe \.Ill papel para o capital estrangeiro, meus
senhores, temos que descobrir qual é o preço
do mercado, entrar no mercado, porque estamos
fora dele.

Sr. Relator, a resposta óbvia, clara é: não há
o menor risco de desnacionalização da indústria
brasileira. Pelo contrário, vai haver nacionalização
da indústria estrangeira no País, porque haverá
desinvestimento, pois esses Investimentos vão
procurar locais mais propícios para a sua insta
lação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
FICaregistRlda a resposta de V.S'

Srs. Constituiries, ilustres expositores e visitan
tes, antes de concluir as minhas palavras e encer-

ril" a reunião, eu me permitiria - até mesmo
numa homenagem aos ilustres expositores - fa
zer uma pergunta a cada um. Pergunta que pode
ria traduzir, se possível, o pensamento da entida
de, e, se a entidade ainda não tiver um ponto
de vista firmado, uma posição tomada sobre esse
assunto, o Presidente, querendo, poderia dar a
sua opinião pessoal.

Primeira pergunta, por ordem alfabética, ao
ilustre Presidente da Associação Comercial do
Acre.

Faço essas perguntas porque os senhores são
presidentes de associações. Existe associação
porque existe o direito de associação; continua
a haver no País, pelo menos nessa área, porque
existe liberdade de associação, e as associações
comerciais são as mais antigas, históricas, e de
uma importância relevante na comunidade.

Então, os senhores estão vendo que vivemos
numa atmosfera de liberdade, esta é uma Casa
política e também de liberdade; existimos porque
existe a liberdade política. Existem os partidos
e assim por diante.

Vejam os senhores uma conclusão que tirei:
o fortalecimento da Federação é importante co
mo fator de desenvolvimento no sentido mais lato
do termo. Quem diz Federação, dizliberdade para
os Estados, porque diz autonomia dos Estados
membros.

Dentro dessa ordem de considerações, eu per
guntaria inicialmente ao Presidente da Associação
Comercial do Acre, Sr. George Teixeira Pinheiro.
Acredita - pensamento de sua entidade se já
existe, ou o seu pensamento pessoal, caso queira
expressá-lo - no fortalecimento da Federação,
na existência de uma real Federação, persistindo
esse desnível, essa disparidade entre grandes e
pequenos Estados? Ou entende que para termos
uma real Federação, uma Federação forte, deve
remos lutar contra esse desnível, contra essa dis
paridade entre grandes Estados, uns fortes eleito
ral e economicamente, outros fracos eleitoral e
politicamente?

Essa a pergunta que dirijo ao Presidente da
Associação Comercial do Acre.

O SR. GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO- Cons
tituinte Chagas Rodrigues, somos de um País que
é um continente e é dificil fazer uma afírmaçêc
de que a Federação, os Estados brasileiros que
fazem a Federação do Brasil têm essa disponi
bilidade de recursos de um Estado grande com
a mesma condição que o Estado pequeno. Acre
ditamos no fortalecimento da Federação, desde
que essa Federação crie condições para que os
Estados menores, com menores condições de
desenvolvimento, cheguem ao desenvoMmento
mínimo necessário para a sobrevivência de suas
populações.

Essa é a posição da nossa Associação, que
defende o fortalecimento dos Estados. Mas, de
que maneira se fortalece o Estado se não se forta
lece a Federação? Épreciso que exista uma dispo
nibilidade de pensamento de quem dirige o País
para que os recursos dos Estados que de algum
modo já têm hoje disponibilidade, de que essa
disponibilidade seja razoavelmente dividida entre
os Estados de menor poder aquisitivo, como é
o Estado-pessoa.

Então, essa é a nossa posição que defendemos
com muita 'garra e queremos que a sua esta Sub
comissão também defenda.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Agradeço ao ilustre Presidente. Ao Presidente da
Federação das Associações Comerciais de Goiás,
Sr. Cyro Gifford Júnior, faço uma só pergunta,
na mesma ordem de idéias. O Estado-membro
deve legislar sobre Direito Comercial, de modo
geral, ou o Direito Comercial deve continuar a
ser legislado pela Federação, pela Onião e só de
modo suplementar pelo Estado-membro?

O SR. CYRO GIFFORD JÚNIOR - Nobre
Constituinte Chagas Rodrigues, achamos que o
Estado-membro deve legislar, porque cada um
tem uma razão diferente; cada um tem aspectos
e características diferentes que, entrando num
mesmo bolo, dificilmente pode-se aquilatar. Só
aquele que vive, que evidencia os fatos no seu
dia-a-dia é que pode defender os interesses.

A nossa casa tem esse princípio. Os empre
sários se associam, porque pedem que a associa
ção do seu Estado defenda os seus direitos e
interesses, a sua participação nos processos deci
sórios. Assim, também o Estado-membro deve
ter a mesma conduta ao legislar.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
O ilustre Presidente acha, assim, que sobre o Di
reito Comercial e sobre a organização de socie
dades anônimas etc., cada Estado deve ter sua
legislação.

O SR. CYROGIFFORDJÚNIOR-Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Está registrado o pensamento de V.S·

Agora a terceira pergunta, ao ilustre Presidente
da Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul, César Rogério Valente.

Os autores falam em democratização do voto,
da sociedade, e muitos falam em democratização
das empresas. O termo democratização, ato e
efeito de democratizar, pode ser tomado em vá
rios sentidos. Masperguntaria: a Associação Co
merciai do Rio Grande do Sul - e repito, o ilustre
Presidente pode expor seu ponto de vista sobre
o que alguns autores falam a respeito de demo
cratização de empresa, se a Associação não o
tiver-julga que as empresas comerciais, médias
e grandes deviam adotar essa participação através
da participação dos empregados na gestão, no
capital e nos lucros ou, em princípio, deveríamos
continuar com essa organização empresarili?

O SR. cÉSARROGÉRIOVALENTE-Entendo
que, em primeiro lugar, essa decisão não pode
ser imposta através de mecanismos legais, através
de uma legislação específica, porque é uma deci
são inerente ao princípio de liberdade, de iniciativa
da empresa. .

Em segundo lugar, em nenhum momento V.
Ex" pode ter constatado que fizéssemos referên
cias ou citações de modelos de funcionamento
dessa estrutura, por exemplo, nos Estados Uni
dos, naAlemanha ou na Europa, porque entende
mos e conhecemos bem esse funcionamento,
em termos de descentralização.

Temos observado e achamos que, embora fun
cione excelentemente bem, por exemplo, nos Es
tados Unidos, esta descentralização dos 50 Esta
dos, não caberia trazermos tal organização para
o Brasil nesta oportunidade, isto corno indicativo,
porque as nossas peculiaridades sãomuito gran
des e bastante específicas.
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Além disso, também não seria absolutamente
justo que neste momento trouxéssemos modelos,
notadamente da Europa, em que a co-gestão,
por exemplo, é existente, porque temos uma dife
rença cultural que nos afasta de maneira extraor
dinária desses centros. Não vale dizer, que a co
gestão - que mesmo em países europeus como
a Alemanha está sendo bastante diminuída e, di
ria, em muitos casos até abandonadas - pudesse
trazer resultados aqui.

Aposição da Federasul é inteiramente contrária
a que mecanismos legais façam esse tipo de im
posição, porque as empresas devem ter liberdade;
e a competitividade vai fazer com que isto acon
teça, naturalmente ou não, se houver interesse
das empresas,

A democratização, isto sim, acho que ela ocorre
com a pulverização cada vez maior do mercado
aclonárío, fazendo com que trabalhadores com
prem ações, participem dos resultados das em
presas, passem a ter maior interesse pelas empre
sas, mas, necessariamente, não no sentido - diria
até demagógico - que normalente se utiliza,
quando o empregado quer apenas participar dos
lucros das empresas, não imaginando que lucro
significa risco. Risco sigmfica liberdade: e quando
se coloca o patrimônio em jogo jamais o empre
gado, numa co-gestão, quer fazer com que isto
também sáia do seu bolso.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Obrigado ao ilustre Presidente César Rogério Va
lente. Finalmente, a minha pergunta ao nosso
ilustre Presidente da Confederação das Associa
ções Comerciais do Brasil, ilustre visitante Amaury
Temporal, que fez também uma brilhante expo
sição.

Temos, por uma série de razões, lutado no Bra
sil contra o centralismo; a Federação e a liberdade
das associações, tudo isso traduz uma luta contra
o centraãsmo, o Intervencionísrno, a concentra
ção de poderes.

Perguntaria ao ilustre Presidente Amaury Tem
poral; no nosso País, como regime de governo
- normalmente fala-se em sistema de governo,
mas os técnicos, usando a sua tecnologia, a sua
terminologia técnica, dizem que é mais regime
de governo - temos como regime de governo,
no Brasil, o presidencialismo, em que um cidadão
é ao mesmo tempo chefe do Estado, Presidente
da República e chefe do Governo. Tem aquelas
funções de Primeiro-Ministro ou de presidente de
conselho nos países- que são quase todos os
países do mundo - que adotaram o parlamen
tarismo, com exceção dos Estados Unidos que,
ao que parece, foi o único pais em que o presiden
cialismo deitou raízes e frutificou.

Perguntaria: a Confederação tem ponto de vis
ta? Não o tendo, acha V.S', que se adotássemos
aqui um regime mais descentralizado ou menos
centralizado, se passássemos do presidencialis
mo para o parlamentarismo - e aqui pouco im
portaria se misto, se maior ou menor, mas de
modo geral - acha que esse parlamentarismo
poderia concorrer para uma maior expansão, um
maior desenvolvimento das nossas associações,
corno a Associação Comercial, e um maior desen
volvímento econômico-social do Pais? .

() SR. AMI\URY.TEMPORAL - Realmente gos
taria muito, Sr. Presidente, que a nossa entidade
tivesse um ponto de vista formado a respeito e,
talvez no decurso desses congressos possamos

ter tempo de discutir o regime de governo. Eu,
não tendo o suporte de uma decisão a nível da
nossa entidade, posso, no entanto, dar a V. Ex'
a minha opinião pessoal.

Sou francamente um parlamentarista. Acho
que o parlamentarismo contribui para a estabi
lidade das instituições. Teríamos possibilidade de
gerenciar as nossas eventuais crises com mais
facilidade. E já que o Sr. Presidente mencionou
o caso americano, os Estados Unidos passaram
por uma crise extremamente importante na sua
presidência, ao tempo do Presidente Nixon com
o episódio Watergate e, agora ainda, não está
afastada a possibilidade de uma tormenta maior
para o Presidente Reagan, em tomo do escândalo
do Affair Irã.

No regime parlamentarista, não haveria maio
res problemas a esse respeito. O Primeiro-Ministro
teria sido substituído sem maiores traumas.

O que me preocupa, Sr. Presidente, é que o
Brasil só se lembra do parlamentarismo em mo
mentos de crise e só pensa no parlamentarismo
como a solução de um problema emergencial
e conjuntural, fazendo com que a própria idéia
do parlamentarismo fique estigmatizada por isso.
Daí, sou de opinião idêntica à do Constituinte
Jarbas Passarinho. Por ser parlamentarista, sou
contra o parlamentarismo agora.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Agradeço apenas para dizer que aqui está um
homem do Rio Grande do Sul; quando ainda a
Câmara dos Deputados funcionava no Rio de Ja
neiro, eu já era um deputado parlamentarista e
seguia o chamado "Papa do Parlamentarismo",
o grande Raul Pilla, também do Rio Grande do
Sul. Mas acolho as considerações de V. S', que
são altamente respeitáveis.

Meus senhores, em face do adiantado da hora,
quero em meu nome, em nome do Sr. Relator,
em nome do Vice-Presidente, em nome, enfim,
de todos os membros da Subcomissão, levar os
meus melhores agradecimentos aos Presidentes
de Confederações e ao Presidente da Associação
do Acre. Recebam V.S" os nossos melhores agra
decimentos.

Estamos certos de que suas contribuições enri
queceram os Anais, não só desta Subcomissão,
como também os Anais da Comissão e os Anais
da nossa Assembléia Nacional Constituinte. Há
um valiosíssimo repertório, que muito nos será
útil nos nossos trabalhos.

Usarei mais um minuto para comunicar-lhes
uma felizcoincidência. Fui informado de que hoje
é justamente a data do aniversário do nosso ilustre
visitante, o Presidente Amaury Temporal. (Pal
mas.) Ficam, então, estas palmas a aduzir os fer
vorosos desejos de felicidades a V. S' e votos
de crescentes êxitos na sua vida e de dias felizes
a todos os seus parentes.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar' os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã às 9:45h, ocasião em que ouviremos
o General-Comandante da Policia Militare o repre
sentante da Polícia Civil de São Paulo sobre o
tema "Competência dos Estados-membros na
Organização das Polícias Militares".

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE ORCÍÂl'tlZAÇÃO
DOS PODERES E SISErMA

DE GOVERNO
SUBCOMISSÃO00 PODER

JUDICIÁRIO E 00
MINISTÉRIO púBuco

Ata da 4- Reunião Orclfnmia,
reaUzada em 15/04/87

Aos quinze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às noves horas e trinta
minutos, em sala própria da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão do PoderJudiciário
e do Ministério Público, com a presença dos se
guintes Constituintes: José Costa, Presidente; Jai
ro Carneiro e Plínio Martins, Vice-Presidentes; Plí
nio Arruda Sampaio, Relator; Francisco Amaral,
Moysés Pimentel, Raul Ferraz, IvoMainardi, Michel
Temer, Ronaro Corrêa e Nilso Sguarezi. Havendo
número legal o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, passando à leitura da Ata da reunião
anterior, que foiaprovada sem restrições. ORDEM
DO DIA: O Senhor Presidente declarou haver con
vocado a presente reunião para submeter à consi
deração da Subcomissão o calendário das novas
audiências públicas. Ficou aprovado que se ouvi
ria os seguintes órgãos: Associação dos Defen
sores Públicos, Associação dos Delegados de Po
lícia, um Painel sobre a "Justiça Agrária", ouvindo
os seguintes órgãos: Contag, Comissão Pastoral
da Terra e os Sem Terras; um Painel-Sobre a
"Justiça do Trabalho", ouvindo os seguintes ór
gãos: CUT, CGT e USI; um Painel sobre "Corte
Constitucional"; um Painel sobre "Sistemas de
Ingresso e Promoções na Magistratura e no Minis
tério Público"; um Painel sobre "Unicidade ou
Dualidade da Justiça"; e finalmente, encerrando
as audiências Públicas, o Senhor Ministro Paulo
Brossard, expondo o tema: A "Justiça Brasileira
- Presente e Futuro". ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a presente, às doze horas e dez minutos, con
vocando nova reunião a realizar-se no próximo
dia 23 do corrente, às nove horas e trinta minutos,
quanto serão ouvidos, em audiências públicas,
a Associação dos Defensores Públicos, a Associa
ção dos Serventuários da Justiça e a Associação
dos Delegados de Polícia. A Presente reunião dei
xou de ser gravada por se tratar de matéria estrita
mente administrativa. E, para constar, eu Tasmâ
nia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, Deputado José Costa,
e publicada no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte.

Ata da 5' Reunião Ordinária,
reaUzada em 23 de Abril de 1987

Aos vinte e três dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala da Comissão de Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são do Poder Judiciário e do Ministério Público,
com a Presença dos seguintes Constituintes: Plí
nio Martins, Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência; Jairo Carneiro, Vice-Presidente; Leite Cha- '
ves, Leopoldo Peres, Silvio Abreu, Michel Temer,
Ronaro Correa, Wilson Martins, Plínio de Arruda
Sampaio, Nilso Sguarezi, Adolfo Oliveira, Raul
Ferraz, Paes Landim e Ivo Mainardi. Havendo nú-
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mero regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, passando à leitura da Ata, que
foi lida e aprovada sem restrições. ORDEM DO
DIA: O Senhor Presidente apresentou os senhores
Dr' Suley Plety Neder, Presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos; Professor An
tonio Carlos Leite Penteado, Presidente da Asso
ciação Nacional dos Serventuários da Justiça e
Dr. CyroVidalSoares da Silva,Presidente da Asso
ciação Nacional dos Delegados de Polícia. Em
primeiro lugar e de comum acordo com os senho
res conferencistas, falou o Dr, Cyro Vidal Soares
da Silva, que fez um minucioso relato da situação
da Polícia brasileira e apresentou proposta daque
la classe à Constituinte. Interpelaram o senhor
conferencista os senhores Constituintes: PlínioAr
ruda Sampaio, Relator; Leite Chaves, Nilso Sgua
rezi,Paes Landim, Raul Ferraz, Jairo Cameiro, Mi
chel Temer e Ivo Mainardi. Logo a seguir, a Dra.
Suely P1etz Neder apresentou ao plenário a pro
posta dos Defensores Públicos para o anteprojeto
da Constituição. E, fmalmente, o Dr, Antonio Car
los Leite Penteado dissertou sobre as dificuldades
e aspirações dos serventuários da Justiça. Inter
pelaram a representante dos Defensores Públicos
os senhores Constituintes: PlínioArruda Sampaio,
Relator; Leite Chaves, SílvioAbreu; Adoflo Oliveira,
Michel Temer e Paes Landim. Interpelaram o re
presentante dos serventuários da Justiça os se
nhores Constituintes: Plínio Arruda Sampaio, Re
lator; Leite Chaves, Nilso Sguarezi, Paes Landim
e Michel Temer. O Sr. Presidente congratulou-se
com os ilustres convidados pelos subsídios apre
sentados e agradeceu, mais uma vez, a presença
de todos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente
às catorze horas e trinta minutos, convocando
os senhores Constituintes para a próxima reunião
extraordinária às dezoito horas, para audiência pú
blica sobre a "Justiça Agrária". As notas gravadas,
depois de transcritas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu
Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Constituin
te PlinioMartins, e publicada no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte.

ConvldadolDepoente:
1) Dr. Cyro VidalSoares da Silva
2) DI"" Suely P1etz Neder
3) Prof. Antônio Carlos Leite Penteado

Qualificação:
1) Presidente da Associação dos Delega-
dos de Polícia .
2) Presidente da Associação dos Defen
sores Públicos
3) Presidente da Associação dos Serven
tuários da Justiça

Data da Reunião: 23-4-87

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número legal, está aberta a sessão.

Na Subcomissão do Poder Judiciário e do Mi
nistério Público serão ouvidas a Associação dos
Defensores Públicos, a Associação dos Serven
tuários da Justiça e a ASsociação dos Delegados
de Polícia.Por um entendimento entre as associa
ções presentes, vai falar primeiramente a Associa-

ção dos Delegados de Polícia, que tem como
Presidente o Dr. Cyro Vidal Soares da Silva, a
quem dou a palavra por 20 minutos.

Deverão participar da Mesa os demais repre
sentantes das associações presentes.

O SR. CONSmrnNTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSmUlNTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, e com
a permissão dos meus ilustres pares, para regis
trar, com muita felicidade para mim, a presença
de 68 advogados do Paraná nesta Casa. São re
cém-formados, estão em visitaa Brasília e à Cons
tituinte, e acompanhados pelos Professores New
ton Buci e Jucélia Staimberg, todos da Faculdade
de Direito de Curitiba. Fico muito feliz em vê-los
nesta Casa. Não tenho dúvida de que será um
instante também importante para eles assistirem,
pelo menos nesta quadra, a depoimentos de seg
mentos sociais muito importantes para esta Sub
comissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú
blico. Os delegados, os defensores públicos e so
bretudo os serventuários da Justiça, os oficiais
de Justiça, que constituem os braços e as pernas
da Justiça, foram, ao longo dos anos, esquecidos
e marginalizados, guardam uma grande margem
de esperança em relação a esta Constituinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Subco
missão do PoderJudiciário e do MinistérioPúblico
fica envaidecida com a presença dos advogados
índicados pelo Constituínte Leite Chaves.

Tem a palavra o Dr. Cyro VidalSoares da Silva.
Convido novamente o Sr. Antônio Carlos Leite
Penteado e a DI"" Suely P1etz Neder para que to
mem assento à mesa.

O SR. CYROVlDAL SOARES DA SILVA - Sr.
Presidente, Srs. membros da Subcomissão do Po
der Judiciário e do Ministério Público, Sr. Relator,
em nome das Associações da Polícia Civil de todo
o País, gostaria, em primeiro lugar, de dizer a
V. Ex" e aos Srs. Constituintes da grande honra
que a Polícia Civil do Brasil tem em comparecer
a esta Subcomissão e ter a oportunidade de mani
festar a sua voz, o seu objetivo e as suas aspira
ções.

Gostaria que V.Ex"também tomasse conheci
mento de que aqui estão presentes figuras repre
sentativas da Polícia Civil do Brasil, a saber: Dr.
Aderbal Silva, que por dez anos exerceu a Chefia
da Policia Civil do Distrito Federal e que hoje é
Presidente da Associação dos Delegados de Polí
cia do Distrito Federal; Dr. Thiers Montebelo, Pre
sidente da Associação dos Delegados de Polícia
do Rio de Janeiro; Dr. Ivo Dnievsky, Presidente
da Associação dos Delegados de Polícia do Para
ná; Dr.João do ValleNeto, Subsecretário de Segu
rança Pública e Presidente da Associação dos De
legados de Policia do Estado de Rondônia; Dr.
Reynaldo de Magalhães, Subcorregedor da Polícia
Civil e Presidente da Associação dos Delegados
de Polícia do Estado de Minas Gerais; Dr. Almir
Neves Ferreira Silva, Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo;
Dr,Miguel Batista de Siqueira, Diretor da Facul
dade de Direito de Goiânia e Presidente da Asso-

ciação dos Delegados de Polícia do Estado de
Goiás. Encontram-se também presentes o Dr.
Wilson Alfredo Perpétuo, Presidente da Associa
ção dos Delegados da Polícia Federal; Dr. Rivail
de Freitas Garcia, ex-Deputado Federal e que hoje
preside a Comissão de Estudos Constitucionais
da Polícia Civil paulista. Está aqui ainda, Sr. Presi
dente, toda a cúpula da Polícia do Distrito Federal,
em homenagem aos Srs. Constituintes e, em par
ticular, em homenagem a esta Subcomissão, que
nos chama para dar o testemunho dos nossos
interesses e das nossas aspirações. Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a Polícia tem a função primor
dial, dentro da coletividade, de assegurar a prote
ção do individuo e a proteção da sociedade. É
assim que entendemos a atividade policial. Enten
demos também que o segmento da polícia, espe
cificamente a Polícia Civil, é responsável pela sua
profissionalização, pela apuração de crimes, pela
apresentação dos seus autores ao Poder Judi
ciário e pela apresentação das provas da materia
lidade do delito ao mesmo Poder Judiciário.

Desta maneira, Sr. Presidente, tomo a liberdade
de dizer que nestas condições a Polícia Civil é
o braço armado do Poder Judiciário e está, por
tanto, vinculada, nesta atividade policial-judiciária,
de polícia repressiva e polícia preventiva especia
lizada, ao próprio PoderJudiciário. Todos os dele
gados de Polícia, na grande maioria dos Estados
da Federação, já são hoje profissionais com nível
de bacharel em Direito. São profissionais com
um formação técnica pr6pria adquirida nas aca
demias de polícia, e exercem o seu mister com
independência, mas fiscalizados pelas correge
dorias do Poder Judiciário e pelas próprias corre
gedorias de polícia.

A Polícia Civil, Sr. Presidente, recebe ainda a
fiscalização dos conselhos comunitários, das enti
dades classistas, da imprensa, de forma ampla
e de toda a coletividade, em sentido lato. Enten
demos que para a busca da verdade criminal,
para a busca da verdade na fase pré-processual,
o requisito indispensável, o mecanismo pr6prio,
o instrumento pr6prio é o inquérito policial, mas
o ínquérito policial é arbitrário na sua forma de
ser elaborado, mas jamais na sua forma de trata
mento à pessoa, na sua forma de tratamento ao
indiciado. Entendemos que no inquérito policial
deva existir, com toda a ressalva prevista na legis
lação ordinária, a própria proteção do indivíduo,
a própria proteção da sociedade. É na coleta de
provas, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que
o inquérito policial dará condições à Justiça de
entender o fato e conhecer o fato-crime, de elabo
rar a sua oplnio delk:tls e, em conseqüência,
o órgão acusatório oficial ter a necessária impar
cialidade para poder apresentar a peça acusatória
para o processo ser conhecido pelo Poder -Judí
ciário.

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
que o inqúérito policial,nestas condições, aprimo
rado que deve ser, e o está sendo através de
trabalhos específicos dos nossos profissionais, é
uma peça que, em sentido lato, se constitui até
em defesa do pr6prio indiciado. Aíele tem oportu
nidade de conhecer, nesta fase pré-vestibular,
nessa fase pré-processual, as condições da sua
imputação fática, que serão, posteriormente, for
malizadas através do procedimento persecutório
próprio.
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Gostaríamos de dizer aos Srs. Constituintes que
a PolíciaCivil,organismo do Poder Executivo, sob
fiscalízação do Poder Judiciário, já como tal é
hoje vista. O Código de Processo Penal, no art.
13, especificamente no inciso 11, prevê a possibi
lidade de o fiünistério e de a Magistratura de requi
sitarem díhgêncías, de requisitarem a instauração
do próprio procedimento, deixando ao profissio
nal da lnícíação criminal, deixando ao profissional
da policia o dlesenvoMmento dessa atividade, mas
sob a fiscalização do Poder Judiciário.

É: por estas razões que afirmo, maís uma vez,
entender que a PolíciaJudiciária é o braço armado
do Poder Judiciário naquilo que diz respeito à
Justiça Criminal. APolícia está presente, Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, em todas as pequenas
comunas de nosso País. Em quatro mil e quínhen

Itos, municípios o pronto-socorro social, durante
as .!4 horas do dia, é a delegacia de polícia. Nós
todos, Sr. Presidente, em todo o País em diversas
ocasiões, acolhemos, alta madrug~da, pessoas
qUE: procuram a unidade policial, não para delatar
fatos criminosos, não para trazer uma notícia cri
minosa, mas para pedir a proteção da autoridade
policial.

Colegas cio Estado de Goiás, do Mato Grosso,'
colegas da Polícia Federal de todo o País, na sua
utilidade de polícia prestam serviços públicos à
própria população: muitas vezes cedem o seu tele
fone, muitas vezes dão até comida, ou a passagem
de Irem, de ônibus, até com recursos do próprio
bolso, e acabam deslocando aqueles que os pro
curam para o local de seu interesse. A Polícia
é o pronto-socorro da sociedade. Nos grandes
centros ela trabalha com uma forma de atendi
n:ento social. Não há organização policial que
nao tenha o seu segmento de atendimento social,
embora essa não seja a nossa função precípua.
Mas entendemos que por sermos polícia, por ser
mos defensores da própria população, devemos
ter essa atividade de proteçãosocial. Ascondições
materiais e humanas da nossa instituição, na ver
dade, ainda deixam muito a desejar. Sabemos
perfeitamente, e V. Ex"5 também, que todos luta
mos com muitas dificuldades, tanto de natureza
material corno de natureza humana. E entre V.
Ex"" se encontra um Constituinte, um professor
do mais alto gabarito, do mais alto nível, que du
rante mais de um ano exerceu a atividade de
Secretário dle Segurança Pública do Estado de
São Paulo, Dr, Michel Temer, que pode, de viva
voz, dizer das suas dificuldades para conseguir
recursos para a própria Polícia.

Sr. Constituinte Plínio Arruda Sampaio, V. Ex",
cujo pai exerceu também com brilhantismo o car
go de Secretário de Segurança Pública, sabe per
feitamente, conheceu na sua infância e juventude,
as dificuldades de caráter material e pessoal que
a nossa organização ainda hoje enfrenta, na maio
ria dos Estados brasileiros. Nós não fugimos à
nossa responsabilidade. Entendemos que exis
tem mazelas, como mazelas existem também em
outras instituições. Entendemos inclusive que a
nossa atividade é deformada, é mal formada e
isto ocorre não pela instituição em si, mas por
deformação e má forrnaçâo do próprio homem.

Por isso, Sr. Presidente, por isso, Sr. Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, por isso, Dr. Michel, por
isso Sr. Constituinte I.!.eite Chaves, por isso, Srs.
Constítuíntes, há unia preocupação cada vez
maiior e cada vez mais premente na nossa institui-

ção, no sentido de alijar aqueles elementos que
nodoam a corporação e ofendem o nome da pró
pria Policia Civilbrasileira. Exemplo disso nós tive
mos recentemente em grandes Estados da Fede
ração e na própria Polícia Federal. Não estamos,
de maneira alguma, mancomunados com qual
quer tipo de corrupção em nossa instituição e
até nos batemos, como provado está pela impren
sa, de forma viva e severa, de forma permanente,
contra isso.

Sr. Presidente, a Polícia entende, por tudo isso,
que por ser uma instituição profissional, prepa
rada em todos os seus segmentos, ela vem humil
demente, através do Presidente de sua entidade'
máter, dizer aos Srs. Constituintes que não neces
sitamos de tutela, que temos competência para
desenvolver a atividade investigatória sob a fiscali
zação evidente, sob a correção do Poder Judiciá
rio, porque nessa atividad~SOmoso braço-ar
mado do Poder Judiciário. as entendemos que
a avocatura do inquérito poli ial por qualquer ou
tra instituição criará um descompasso, inclusive
na perseguição criminal, criará um desequilíbrio
entre o princípio bionatum perlIollllJ'Umdo pró
prio processo, o ato de três pessoas: o magistrado,
acusador e o defensor. Entendemos que na inves
tigação, na apuração da autoria do delito, na apu
ração da naturalidade do fato deve haver um pro
fissional de polícia, que vem dos bancos da sua
academia e que chega aos cargos de cúpula por
méritos pessoais, por desenvolvimento intelectual
e por preparação profissional. Não necessitamos,
Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, da
tutela de qualquer outra instituição.

Na verdade nesses longos anos da tradição do
Direito brasileiro, tem sido o inquérito o instru
mento necessário para a apuração do fate crime
e para a apuração e demonstração da prova em
juízo. Os órgãos técnicos de apuração, a Polícia
Criminalística, a Polícia Técnico-Científica e a Polí
cia de Medicina Legal são organismos vinculados
à própria polícia. Mas - repito - não quer dizer
que ao chamarmos a responsabilidade integral
para nós estejamos pretendendo ser, de alguma
forma, independentes do Poder Judiciário. Enten
demos que somos braço do Poder Judiciário e,
portanto, entendemos também que a fiscalização,
no próprio cometimento das provas, deve ser atri
buição do Poder Judiciário. Em momento algum
queremos, podemos dizer assim, navegar em ber
ço esplêndido e em mar aberto como se não
tivéssemos nenhum controle. Entendemos que
esse controle deve existir em qualquer instituição,
em qualquer organização. É: o Tribunal de Contas
que controla as contas, é o Poder Legislativo que
controla as arbitrariedades do Executivo, é o Po
der Judiciário que controla os erros do Legislativo
e do Executivo; é o Executivo que govema sob
a tutela, posso assim dizer, com toda a certeza,
do próprio Poder Judiciário. É a Polícia que inves
tiga, é a Polícia que apura, é a Polícia que apre
senta provas - e o faz pelos seus técnicos e
seus profissionais, sem necessidade de tutela. En
tendemos, portanto, Sr. Presidente, Srs, Consti
tuintes, que a avocatura do inquérito criará, caso
seja aceita essa forma pretendida desde 1972,
o desequilíbrio entre as partes. Colocará, inclusive,
a Magistratura numa posição, diante do processo,
que quase que de inferioridade, porque o órgão
que acusa é o órgão que pretende investigar. Ca
beria aqui uma pergunta: e a parcialidade? E a

parcialidade do órgão acusador, como ficaria em
relação à própria defesa? Deve existir a indepen
dência da acusação, do julgamento, a indepen
dência da defesa. E para isso a Polícia deve mili
ciar naquilo que diz respeito à acusação criminal,
naquilo que diz respeito à perlIecutlo crlmlnls,
à lide penal, para proporcionar ao Estado-Justiça
os elementos necessários à aplicação do Direito
certo e concreto.

Sr. Presidente, supervisionar - como se pre
tende em determinada proposta, significa-se bas
ta um estudo semântico do termo supervisio
nare para verificar - visar sobre, estar sobre,
controlar sobre; supervisar significa olhar sobre
- e a Polícia tem os seus órgãos de chefia, e
está vinculada ao Poder Executivo. Isso seria, de
alguma maneira, a quebra da hierarquia da pró
pria instituição policial.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
não há organização que sobreviva, não há organi
zação que consiga manter-se na sua atividade
precípua, seja ela de natureza pública, seja ela
de natureza privada, se não houver disciplina, se
não hovuer hierarquia, se não houver respeito à
chefia. Na empresa particular, por exemplo, o em
pregado obedece a seu empregador, a seu chefe
de seção, a seu engenheiro, a seu médico, a seu
arquitete. O policial obedece a seu delegado. O
policial encontra-se dentro de uma escala hierár
quica onde a chefia máxima da Polícia é exercida
pelas delegacias gerais ou pelas superintendên
cias de Polícia. A supervisão dessas atividades
por outro órgão propiciará a quebra da hierarquia
e, sem dúvida alguma, um abatimento direto so
bre a própria insütuição.

Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, estou aqui representando as Polícias Civis
do Brasil, com muita honra, por delegação da
Polícia Federal dos vinte Estados filiados à nossa
entidade. Sr. Presidente, fui eleito no ano passado,
por voto secreto, num pleito eivado de demo
cracia, na qual vários candidatos tivemos oportu
nidade de expor também as nossas idéias. Porten
to, para a Polícia Civildo Brasil é muito honroso,
digníãcante e estimulante que o Presidente de
sua entidade representativa, acompanhado de
mais sete presidentes de associações classistas,
de inúmeros colegas da Polícia Federal, da Polícia
de Goiás, do Mato Grosso, do Distrito Federal,
de São Paulo, de Minas Gerais venha a esta Co
mis~ão. Aproveitamos a oportunidade para dizer,
de Viva voz: estamos aptos a exercer nosso mister.
Nós entendemos que a vocatura do inquérito pro
vocará um desequilíbrio na relação processual
acusatório, e que a supervisão de nossas ativida
des por outro organismo que não seja o nosso
provocará, sem dúvida, Sr. Presidente, Sr. Relator
e Srs. Constituintes, um abatimento quase que
completo sobre a nossa instituição.

Ao encerrar gostaria de fazer a entrega ao Sr.
Presidente, em nome das Polícias Civis do Brasil,
de um trabalho executado por um mestre do Di
reito e nosso colega, o Delegado de Policia Dr.
Murilo de Macedo Pereira, como homenagem da
Polícia Civil- a história da nossa instituição. Verá
V.Ex"que entre os muito antigos existia a figura
do comissário, a do pretor e a do delegado, que
apurava os delitos e apresentava o autor dos fatos.

Gostaríamos que V.Ex"recebesse este trabalho,
que é de peso cientifico, um trabalho de valor
do colega Murilo Macedo Pereira, numa horne-
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nagem da Polícia Civil do Brasil a esta Comissão
que nos deu a honra de viraqui e a oportunidade
de expor as nossas idéias.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Houve
um entendimento anterior no sentido de .que os
interpelantes farão chegar as suas dúvidas aos
oradores após ouvirmos os representantes das
três associações. Desta forma, agradecemos, por
ora, a participação do Dr. Cyro Vidal Soares da <

Silva e solicitamos que S. Ex"espere no recinto
para responder às interpelações.

Concedo a palavra aos representantes da Fede
ração Nacional das Associações de Defensores
Públicos. Informo que essa associação far-se-á
representar por três pessoas.

ASR" S<JELY PLErZ NEDER-Exm° Sr. Cons
titlÍinte José Costa, digníssimo Presidente desta
Subcomissão do Poder Judiciário e MinistérioPÚ
blico da Comissão de Organização dos Poderes
da Assembléia Nacional Constituinte, Exmss Srs,
Constituintes, representantes da vontade do povo
brasileiro, nesta assembléia, reunidos para elabo
rar a carta de direitos e deveres que consolidará
a ordem democrática em nosso País, Exm".Auto
ridades que nos honram com a sua presença
nesta audiência pública que debaterá um dos te-

,mas mais palpitantes da realidade brasileira, qual
seja, o dereito de acesso do pobre à justiça; meus
senhores, minhas senhoras, defensores públicos,
a federação nacional das associações de deferi- .
sores públicos, entidade que congrega, em âm
bito nacional, as representações federais e esta
duais dos defensores públicos para a defesa dos
interesses da defensoria pública, (instituição que
assegura o cumprimento de dever-função do Es
tado de garantir o acesso do juridicamente neces
sitado a Justiça), sente-se honrada em compa
recer a esta audiência pública da Assembléia Na
cional Constituinte que debaterá um dos direitos
fundamentais absolutos do homem, o que lhe
garante a tutela jurisdicional para a proteção de
seus direitos sem distinção da fortuna de que
disponha. ,

Manifesta, a entidade, G seu reconhecimento
aos Srs. Constituintes que, comprometidos com
a mudança social desejada pelo povo brasileiro,
incluírama defesa dos direitos individuais do juri
dicamente necessitado no temário desta Subco
missão.

Externa ainda, por oportuno, as suas homena
gens ao povo brasileiro, que por sua luta histórica
permitiu que vivêssemos este momento de reen
contro do Estado com a Nação, e em especial
a majoritária parcela da sociedade brasileira, que
embora desprovida das condições mínimas de
sobrevivência digna, tem depositado nas institui
ções democráticas, máxime nas que administram
a justiça, as suas esperanças de que juntos possa
mos erigir uma ordem jurídica justa.

Na qualidade de defensores dos direitos dos
que não dispõem de recursos para constituir ad
vogados, bem como dos revéis, dos encarcera
dos, do consumidor, do menor, entre outros, diri
gimo-nos aos Exrrr's Constituintes do povo para
requerer a institucionalização da Defensoria Públi
ca, em Sede Constitucional, não mais apenas co
mo promessa inserta no capítulo dos direitos e

,garantias individuais da Carta Magna, mas como
realidade concreta, instrumentalizando-a como
orgão do Estado que é dotado de autonomia ad-

ministrativa'e financeira, integrado exclusivamen
te por agentes concursados para a carreira espe
cífica de defensor público e agasalhados pelas
prerrogativas necessárias ao exercício pleno e in
dependente das suas funções até contra o próprio
Estado, na defesa dos direitos do juridicamente
necessitado.

Tem esta Federação Nacional das Associações
de Defensores Públicos a convicção de que a
matéria por sua relevância social, merecerá a
atenção dos Srs. Constituintes e para expô-la fala
rão os professores doutores José Antonio Neves
Cesar e Roberto Vitagliano, defensores públicos
dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro
e autores de inúmeras obras sobre o Direito a
Assistência Judiciária Pública,
Muitoobrigada.

o SR. ROBERTO VITAGLIANO - Sr. Presi
dente e demais membros da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público, Srs.
Constituintes e demais presentes, a nossa função
é tentar expor objetivamente para V. Ex"5 o que
é na verdade a Defensoria Pública e qual é a
atuação do Defensor Público, bem como a possi
bilidade de essa instituição ter, ou não, um enfo
que ideológico do ponto de vista das mais varia
das correntes dentro da política brasileira.

Defensoria Pública ~ o órgão do Estado encar
regado de prestar assistência legal ao juridica
mente necessitado. Os juridicamente necessita
dos, em princípio, são aqueles que não têm condi
ções de arcar com as custas do. processo e de
pagar os honorários de advogados. Tem-se en
tendido, no entanto, porque a própria necessidade
social assim obriga, que também no caso do con
sumidor, desde que se trate de um interesse indivi

.dualmente considerado, cabe ao defensor público
atuar em sua defesa. Tem defendido também
questões do inquilinato, independentemente da
condição financeira do inquilino,haja vista a gran
de necessidade social surgida exatamente nos
momentos que correm, com a possibilidade de
uma nova edição da Lei do Inquilinato.

Se formos examinar a posição dos partidos po
líticos brasileiros, quer sejam partidos conserva
dores, quer sejam de centro ou progressistas, ve
remos ~ necessidade imperiosa de existir, no seu
programa, a instituição de Defensoria Pública. Do
ponto de vista do partido conservador, do partido
liberal, essa instituição terá o fim precípuo de pres
tar assistência aos pobres. Se for elo ponto de
vista de um partido progressista, a Defensoria PÚ
blica será a própria função do Estado. Portanto,
'é uma instituição que atende plenamente ao pro
grama de qualquer dos partidos políticos existen
tes no Brasil.

É importante, também, declinar aqui a condi
ção da Defensoria Pública do ponto de vista da
rrecessidade social. Temos, para nós, que a insti
tuição SÓ é legítima na medida em que nasce
de uma necessidade social. Hoje, sem dúvida ne
nhuma, o homem do campo e as pessoas mais
humildes da cidade necessitam urgentemente de
advogados competentes, do mesmo nível, por
exemplo, dos promotores de justiça, dos procura
dores de Estado, que ingressem na carreira após

.percorrer o curso normal de Direito, através de
um concurso de provas e títulos. Cabe ao defensor
público, essencialmente, a defesa desses interes
ses da grande maioria do povo brasileiro, tanto
do campo quanto da cidade.

É importante procurar distinguir o Ministério
Público e a atuação dos membros do Ministério
Público, a atuação dos defensores públicos ou
dos membros da Defensoria Pública. Enquanto
o Ministério Público procura atuar como físcal
da lei - e atua como fiscal da lei - e em defesa
dos direitos indisponiveis da sociedade, o defen
sor público atua em defesa dos interesses indivi
duais, se bem que sempre do ponto de vista do
interesse social. Vamos a um exemplo típico que
ocorre no caso do consumidor: se existe algo •
lesando o consumo como um todo, cabe ao Mi
nistério Público atuar. Mas se comparece uma
pessoa, individualmente considerada, reclaman
do da compra de um determinado produto que
lhe foi vendido com defeito ou sem as garantias
oferecidas na propaganda, cabe a atuação do de
fensor público. Em suma, a Defensoria Pública,
que hoje se afirma, com grande nitidez, como
instituição já bem delimitada, já bem caracteri
zada, inclusive a nível constitucional estadual 
no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Rio
de Jaheiro e em mais alguns Estados é neces
sária, hoje, sem dúvida nenhuma, dentro da pró
pria organização da Justiça Federal. Não pode
mos deixar de considerar o novo Estado demo
crático brasileiro, o Estado que pretende ser, o
Estado que garanta a igualdade, a liberdade e
a fraternidade, que era o ideário da Revolução
Francesa e que vem sendo pregado sistemati
camente em nosso País ao longo dos anos e
das Constituições, mas que não conseguimos al
cançar.

Temos certeza de que a atual Constituinte sabe
rá fazer uma Constituição que assegure concreta
mente os direitos de liberdade no âmbito do Judi
ciário e no âmbito da cidadania em geral. E no
âmbito do Judiciário, para que ele se democratize,
para que se desbufocratize, é essencial a existên
cia de uma Defensoria forte, eficiente e, como
acontece onde ela funciona com eficiência, elimi
ne até do conhecimento do Judiciário dezenas,
centenas, milhares de questões que são resolvidas
no gabinete do defensor público, antes de se ini
ciar um processo caro, demorado e com fim in
certo.

Portanto, Srs. Constituintes, temos certeza ab
soluta de que ao inserir na Constituição a Defen
soria Pública, V. Ex'" V. EX' estarão atendendo
ao anseio do povo brasileiro e atendendo a uma
necessidade social à qual não nos podemos mais
furtar, sob pena de continuarmos vendo lesados
os direitos do homem do campo, do homem hu
milde da cidade, da criança, da mulher, enfim,
das grandes minorias que vêm sendo sacrificadas
ao longo da nossa História. .

Agora passo a palavra, para concluir, ao nosso
colega do Estado de Minas Gerais, Dr.José Neves
César, que procurará dar um enfoque mais prático
a respeito da atuação da Defensoria Pública.

Muito obrigado.

O SR.JOSÉ NEVEScÉSAR- Exm" Sr. Presi
dente da Subcomissão, Sr. Relator, Srs. Consti·
tuintes e demais autotidades nominadas, a nossa
participação, como conclusão das explicações
dadas, tem o objetivo de expor os problemas e
as finalidades da Defensoria Pública. Esta sala,
tenho certeza, está repleta de bacharéis, de advo
gados militantes e de alguns defensores públicos
que perguntariam: qual a diferença que existe nis
so? Muita diferença. Muitos colegas, advogados
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rnílítantes e brilhantes, quando conversamos so
bre () assunto, dizem: n6s também já fizemos de
fensoria pública, já atendemos a pobres sem co
brar honorários. Mas há uma diferença funda
mentaI em fazer isso esporadicamente, uma vez
na vida, para atender a um amigo ou a empregada
doméstica da nossa casa, e fazê-lo diariamente,
para vinte pessoas. Temos de ver que a Defensoria
Pública é um preceito constitucional que tem de
ser cumprido em beneficio da população brasi
leira, da qual 80% são carentes, no sentido legal.

O triângulc) da Justiça tem muito bem apare
lhado o orqanísmo invértice, que é o Ministério
Público e o Judiciário, e o vértice da defesa está
quebrado, precisa ser solidificado, precisa ser-lhe
dado o verdadeiro poder de defesa. Vejam V.Ex'"
que no juízo criminal, por exemplo, o povo diz
comumente que cadeia e prisão foram feitos para
o pobre. Por que pensam assim? Émuito simples.
Quando um cidadão de posse comete um crime,
procura o seu advogado, é orientado como deverá
defender-se, é acompanhado no inquérito policial,
é marcado o dia para se apresentar ao delegado
- o que geralmente fazer no dia anterior, para
eviteI'a Imprensa e as perguntas indiscretas dos
delegados. O defensor público acompanha o po
bre no momento em que ele já foi preso, muitas
vezes violentado, porque confessou, algemado,
na frente do Juiz. Aicomeça a atuação do defen
sor público. Precisamos acabar com isso. Não
pode haver duas justiças: uma para o rico e outra
para o pobre'. A Justiça é uma só. Nem a Defen
soría Pública pode ser laboratório de experiência
jurídica, nem o pobre pode ser cobaia no exercício
dos seus díreítos, É preciso que se faça uma Jus
tiça una. A justiça do rico e do pobre tem que
ser igual. Temos de evitar - como aquele belo
quadro que emoldura essa sala, em que o proto
mártir da Independência está recebendo a senten
ça -- que ao lado do pobre só haja o poder de
acusação, o poder de sentenciar e a ausência
do defensor. A Justiça ampla e plena tem que
ter ai presença do defensor público.

O ilustre Deputado Sílvio Abreu, que foi Secre
tário, de Justiça de Minas Gerais, havia feito pro
messa - e a cumpriu - de que onde estivesse
um juiz, um promotor, colocaria um defensor pú
blico. O nosso Estado-é muito grande, com 251
comarcas e 722 municípios. Mais de 400 muni
cípios têm assistência judiciária funcionando. Mas
isso é uma exceção. O Brasil todo carece disso.
Em cada Estado existe uma fórmula, um modo,
um privilégio, como se fosse favor assegurar o
direito individual ao carente.

É por esse motivo, nesse modo simples mas
sincero, que apelo a V.Ex'" para que tenham sensi
bilidade para esse problema, que atinge 80% da
população brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Dando
seqüência aos depoimentos, concedo a palavra
ao Prof Antônio Carlos Leite Penteado, represen
tando a Associação dos Serventuários da Justiça.

O SR. ANTONIO CARLOSLEITE PENTEADO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
minhas senhoras e meus senhores, meus colegas,
em primeiro lugar, os serventuários da Justiça,
hoje por mim aqui representados, querem mani
festar de público o seu agradecimento pela opor
tunidade que lhes é concedida de apresentar pe
rante a Assembléia P'lacional Constituinte a sua

proposta para a nova Constituição. Isso revela que
a tranqüilidade há de ser o nosso estado de espí
rito, porquanto é tranqüila a situação daquele que
espera, de uma Assembléia democrática, a sua
Carta máxima.

Nessa proposta apresentada pelos serventuá
rios consta, em primeiro lugar, a sugestão de que
se deixe permanecer na Constituição a ser elabo
rada por V. Ex"s a norma que hoje dá à União
Federal a competência para legislar, em caráter
privativo,a respeito do Direito Notarial e do Direito
Registral. A Constituição em vigor, estabelece que
é da competência privativa da União legislar acer
ca de registros públicos e do notariado. Essa dis
posição necessita, a nosso ver, ser mantida na
nova Carta Magna. A retirada dessa competência
privativa iria consagrar procedimentos completa
mente díspares. Posso exemplificar com casos
concretos. O Brasil, como todos sabemos, é um
Pais de grande extensão territorial, não obstante
hoje os meios de comunicação estarem aproxi
mando os seus extremos, ainda assim, em muitos
casos, a comunicação imediata torna-se total
mente impossível. Ao retirar-se essa disposição
da Carta máxima, ao outorgar-se aos Estados
membros da Federação a competência para le
gislar também acerca dessa matéria, teremos
consagrado a possiliilidade da prática de um ato
ser feito de determinada forma no Estado do
Amazonas e de forma completamente diferente
no Estado do Rio Grande do Sul, tirando do povo,
do cidadão usuário dos serviços, que se socorre
desses profissionais, a possibilidade de saber se
aquele ato que praticou e cuja prova lhe é entre
gue foi praticado de forma certa ou de forma
errada. Também a retirada desse dispositivo irá
dificultar em muito o exercicio profissional para
o advogado. Um advogado militante, em determi
nado Estado, não seberá de pronto se um ato
praticado em outro Estado, regido por legislação
estadual diferente, estará correto ou não. Tam
bém propugná-se, nessa sugestão oferecida, que
permaneça na Constituição o dispositivo, hoje
existente, que dá à União Federal competência
para ditar, editar e estabelecer normas gerais, prin
cípios gerais acerca de emolumentos remune
ratórios dos serviços notorais e dos serviços regis
trais. O mesmo principio que nos leva a defender
a idéia da manutenção do dispositivo anterior na
nova Carta da Nação consagra, a nosso ver, pelo
nosso entendimento, a necessidade da perma
nência desse dispositivo existente na Constituição
em vigor. Editada pela União Federal, editada a
nível nacional a norma geral, aos Estados, sim,
caberá adaptá-la às suas realidades regionais. Mas
essa unidade de critério, segundo entendemos,
há de ser estabelecida na Constituição Federal.
Vou citar um exemplo do que poderia acontecer;
um ato poderá ser ou poderia, considerado one
roso pela legislação de um Estado e gratuito pela
legislação de outro. Então, entendemos ser ne
cessária a existência de normas gerais que fixem
preceitos, que delimitem competências e que de
finam com precisão, com exatidão, quais os atos
onerosos e quais aqueles que deverão ser neces
sariamente gratuitos.

Prosseguindo, a Associação dos Servidores do
Brasil sugere que seja inserido na nova Consti
tuição dispositivo existente em todas as Consti
tuições brasileiras até o advento da Carta de 1967,
segundo o qual os notários, os oficiais registra-

dores e os titulares de serventias judiciais só serão
demissíveis por sentença condenat6ria transitada
em julgado. Esse dispositivo aparentemente pode
ser a consagração de um privilégio. Mas se analí
sarmos bem o que ele realmente significa, verifi
caremos que não se trata de um privilégio, mas,
sim, de uma prerrogativa de função. O notário,
o registrador e o serventuário em geral desempe
nham as suas funções da seguinte maneira: os
dois primeiros, num universo negociai - o notá
rio e o registrador; e o serventuário judicial no
meio das situações controvertidas, no meio dos
litígios surgidos no convivio social. Evidentemen
te. a sua atuação é de molde a sempre possibilitar
o descontentamento de alguém. E este é o motivo
segundo o qual, pela tradição do Direito Constitu
cional brasileiro, sempre foi outorgada a esse pro
fissional a garantia da estabilídade automática,
não o sujeitando às paixões humanas, dando-lhe
sempre a oportunidade de defesa ampla, de gran
des e latos meios de defesa, e s6 então. após
essa produção exaustiva de provas, através dos
procedimentos legais próprios, ser a ele imposta
a pena da perda da função.

Em outro dispositivo, os serventuários brasi
leiros falam acerca das serventias judiciais, e nes
se particular adotam o pronunciamento que o
egrégio Supremo Tribunal Federal fez à Nação
no dia 14 de julho de 1986,quandotomoupúblico
o teor das sugestões que, à guisa de colaboração,
encaminhou ao eminente Constituinte Afonso Ari
nos, à época Presidente da Comissão de Estudos
Constitucionais, provisórios - se não me falha
a memória, é este o nome daquela Comissão.
Naquela oportunidade, o nosso Pretório Excelso
defendia a tese da estatização das serventias judi
ciais e dizia que assim o fazia em virtude de enten
der que essa estatização seria uma forma de aten
dimento aos pr6prios interesses do Judiciário. Os
serventuáríos brasileiros adotam a posição do Su
premo Tribunal Federal. No entanto, o próprio
Pret6rio Excelso estabelece no seu pronuncia
mento, constante do "Diário Oficia). da União",
dessa data, que propugna a ressalva aos direitos,
garantias e vantagens dos atuais titulares de ser
ventias judiciais. Também é uma posição confor
me o Direito pátrio. Em todas as Constituições
brasileiras e, de resto, em todas as leis brasileiras
há sempre o conceito, a noção do respeito ao
direito adquirido. Aliás, dizem os mestres do Direi
to que a evolução hist6rica da ciência juridica
trouxe para nós, contemporâneos, duas grandes
conquistas - a primeira é o conceito do juiz natu
nsagrado em todas as Constituições, de ver-se
julgado por um juiz, recrutado em qualquer das
camadas sociais. Ao contrário do que se fazia
antigamente, onde o homem do povo tinha que
ser julgado pelo aristocrata - o juiz era sempre
uma figura da aristocracia. Esta é uma grande
conquista da evolução do Direito. E a segunda
é a do respeito ao direito adquirido, a do respeito
que as novas legislações. as novas Cartas Máxi
mas, fixam em relação aos direitos, às situações
definitivamente estabelecidas, sob a égide da le
gislação ou da Constituição.

Em prosseguimento, sugerem os serventuários
brasileiros que a Assembléia Nacional Constituin
te encampe a proposta, que lhe é 'apresentada
nesta oportunidade, segundo a qual consegui
ríamos, no Brasil, recuperar o atraso de algun:
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séculos em relação à legislação dos demais países
ocidentais.

Aqui caberia uma ligeira explicação, porque o
assunto é importante - e quando digo ligeiro,
eu o faço sinceramente. Existem no Brasil dois
tipos de serventias, ou, como se diz no linguajar
popular, dois tipos de cartórios: o judicial, aquele
onde se pratica qualquer ato de natureza judicial,
e o "extrajudicial" - entre aspas - em que se
praticam atos que não pertençam ao elenco dos
atos judiclais e, por isso mesmo, entre aspas, fora
do judicial;extrajudicial. Apenas a título de ilustra
ção, seria bom frisar, nesta oportunidade, que o
Brasil é o único País do mundo ocidental, ou
do mundo, cujo direito é de inspiração latina, em
que a atividade estrajudicial é considerada como
de serventia da Justiça. Devemos isso a uma he
rança do antigo Direito lusitano. Alguns séculos
atrás, em Portugal, os tabeliães, que são a origem
de toda a atividade estrajudicial, eram conside
rados serventuários da Justiça. Com a proclama
ção da Independência do Brasil, essa herança,
esse resquício da organização judiciária lusitana
permaneceu entre nós. Eram os dois únicos paí
ses do mundo que tinham isso. No entanto, hoje,
Portugal já não mais assim considera a atividade
notarial, nem a atividade registral.Portugal já evo
luiu, já progrediu no enfoque dessas funções, e
hoje dá ao notário e ao registrador a mesma con
ceituação que lhes dá a legislação dos países eu
ropeus cujo direito é de inspiração latina; toda
a América espanhola, desde o Méxicoaté a Argen
tina, inclusive a Província Canadense de Quebec,
que, como todos sabemos, é de colonização fran
cesa e, como tal, tem o seu Direito inspirado no
francês. Aqui caberia uma explicação preliminar
sobre a verdadeira natureza jurídica da função
notarial e registral. Muitasvezes se fala:o cartório,
a serventia, mas sem se perquirir, sem se pergun
tar qual a natureza da função que aquele profis
sional exerce, desempenha. O Estado fornece ao
cidadão dois tipos de tutela: a tutela jurisdicional
e a administrativa.Atutela jurisdicional é exercida
em seu próprio nome. Amelhor definição de tute
Ia jurisdicional que conheço é a do mestre Chio
venda, do Direito italiano.Ao dirimiraquela velha
controvérsia sobre a distinção entre a função juris
dicional e a função administrativa, leciona que
na função jurisdicional o Estado substitui, a1ija
a vontade das partes quando há um conflito de
interesses no convíviosocial, e fomece a solução
para aquele conflito, que ele, Estado, não pode
suportar. É uma definição, a meu ver, sintética
e perfeita. Já na tutela administrativa, o Estado
fomece proteção aos direitos subjetivos privados.
No regime espanhol a definição da função notarial
e registral é feita de uma forma muito precisa.
Eles estabelecem que a função é pública, o servi
ço é público, mas sua estrutura há de ser profis
sional. É exatamente isso o que esperam os ser
ventuários brasileiros;que consigamos dar ao no
tário e ao registrador - e quando me refiro ao
registrador é a todo tipo de registro que o direito
brasileiro permite - essa estrutura profissional
que muito interessa à classe e ao povo. Ao povo
em virtude dos progressos, das vantagens que
a sua organização profissional poderá trazer.

Deparamo-nos aqui, também, com um proble
ma crucial, q~ tem apaixonado muita gente, e
que, inclusive,já está submetido à consideração
de V. Ex", Srs. Constituintes. Trata-se da estati-

Zê\,Ção da função notarial e da função registraL
Em nenhum desses países que citei, o notariado
e a função registral são estatizados. A função e
o serviço são públicos; a sua prestação é feita
por profissionais autônomos do Direito,que exer
cem essas atividades sob sua própria responsa
bilidade.Aqui caberia uma ligeira digressão. Para
que se justifique uma norma estatizante, tenho
a impressão de que há necessidade da ocorrência
de um desses três pressupostos: primeiro, que
haja interesse do Estado; segundo, que haja inte
resse público ou social; terceiro, que se vislumbre
a possibilidade ou a perspectiva de uma melhoria
na qualidade da prestação de serviços. Tenho vis
to, em manchetes de órgãos de divulgação, a
situação caótica em que se encontram os cofres
públicos estaduais. Tenho ouvido, e V. Ex's tam
bém, que em alguns Estados a despesa, exclusi
vamente com a folha de pagamento de seus servi
dores, chega a ultrapassar a arrecadação. Eviden
temente, a estatização das atividades notarial e
registral traria ao Estado um ônus insuportável.

Em 1980, quando o Poder Executivo remeteu
ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei
complementar que regulamentaria o § 1° do art.
206 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n9 7, aquela que fala
va que lei complementar regulamentaria a forma
de admissão, de nomeação, as serventias , o Esta
do de São Paulo fez ver ao Congresso Nacional
que não suportaria os ônus decorrentes da estati
zação das atividades notarial e registral, porque
a sua despesa com o pagamento do pessoal do
Poder Judiciário saltaria abruptamente de 3 para
8% de sua arrecadação. Notem bem, Srs. Consti
tuintes, que não me referi a um Estado pobre,
mas à situação do Estado mais rico da Federação,
que asseverou ao Congresso Nacional que seria
para ele insuportável esse ônus. E por que isto?
E porque quando se fala em atividades notarial
e registral vem à nossa mente, muitas vezes, que
o tabelião, o oficial de registro é um marajá. Já
ouvi isso muitas vezes. No entanto, sabem V. Ex"s
que há no Brasil cerca de vinte mil serventias
notariais e registrais, e na maioria delas o serven
tuário consegue sobrevíver porque trabalha sozi
nho e em outras porque é coadjuvado exclusiva
mente por familiares seus.

Outro aspecto importantíssimo - pediria a pa
ciência do Exm- Sr. Presidente, do Sr. Relator
e de V. Ex'" - é o aspecto social da medida.
Vejo hoje desfraudada pelas confederações de
trabalhadores, pela CGT, pela cm e por outros
congêneres, a bandeira de uma reivindicação da
classe trabalhadora: partícípeçãodos lucros. Pois
bem, Srs. Constituintes. E na atividade notarial
e na atividade registral que a classe trabalhadora
já adquiriu esta conquista, há muito tempo. Os
auxiliares, no desempenho das funções notarial
e registral são comissionados, têm participação
no valor dos emolumentos recebidos pela prática
de seus atos. Conseqüentemente - e aqui eu
me permito comparar receita e lucro para fim
de demonstração - eles adquiriram para si aquilo
que o resto dos trabalhadores brasileiros ainda
luta para conseguir e nem sabe se vai conseguir.

Para terminar - estou sendo advertido delica
damente de que meu tempo expirou e quero sub
meter-me, disciplinadamente, ao regulamento
desta Casa que tão simpática e democraticamen
te nos acolheu - pediria licença apenas para

relembrar que a Associação dos Serventuários
também propugna a reparação de uma ligeira
injustiça que se cometeu com os trabalhadores
brasileiros nas áreas notarial e cartorária, que foi
a Emenda n°22, que estabeleceu uma data, alea
toriamente flxada, para que os serventuáriossubs
titutos pudessem ver-se efetivados nos cargos de
titulares. A proposta da nossa Associação é que
essa injustiça seja reparada. E digo injustiça por
que, se estabeleço uma data aleatoriamente prefi
xada, quem completou 5 anos um mês depois
ficou alijado daquele permissivo constitucional.

Agradeço mais uma vez a oportunidade que
foi dada aos nossos colegas serventuários e a
mim também e fico à inteira disposição de V.
Ex" para eventuais perguntas.

O SR.PRESIDENTE (José Costa) - Srs. Cons
ti!Untes, vamos ingressar na fase em que os parti
cipantes da reunião poderão interpelar os confe
rencistas.

O eminente Relator-Geral abriu mão do seu
direito de fazer um relatório a respeito de cada
uma das manifestações dos Srs. participantes.
Dessa forma, solicitaria ao Sr. Representante dos
Delegados de Polícia, o Dr. Cyro Vidal Soares da
Silva, que tomasse assento à mesa para se sub
meter à sabatina, inicialmente através do Relator
PlínioArruda Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Primeiramente, Sr. Presidente, meus caros cole
gas, queria dizer que essas audiências tem um
caráter inclusive simbólico. Elas são uma de
monstração do respeito da Comissão por todas
as pessoas que trabalham na tarefa dificil de distri
buir justiça, de uma forma ou de outra. Mas o
nosso tempo é muito curto. O nosso tempo é
limitado pela própria exigência do Regimento In
terno. Então, é por isso que essas audiências não
podem ser exaustivas.Preferíamos inclusivedimi
nuir o tempo de exposição e o tempo de pergun
tas para dar a todos os grupos a oportunidade
de falarem aqui formalmente, para ser registrado,
para ficar na História e para ficar marcado esse
desejo nosso de ouvira todos. Mas,evidentemen
te, essas exposições são incompletas. Imagino
que os expositores se sentem mal porque não
conseguem dizer tudo e os colegas se sentem
mal porque não conseguem perguntar tudo. Isso
quer dizer o seguinte: é apenas a abertura de
um diálogo. Os colegas da Comissão e o Relator
pessoalmente estão à disposição de cada um des
ses grupos para aprofundarem aquilo que não
puder ser totalmente esclarecido aqui.

A segunda advertência que gostaria de fazer
antes de fazer uma pergunta ao Dr. Cyro VIdal
Soares da Silva é a de que tenho procurado, no
exercício dessa tarefa, despir-me das minhas con
vicções pessoais. Realmente coloquei-as em sus
penso para fazer de fato um trabalho de verifica
ção, para que nenhum viés da minha formação
ou da minha ideologia ou da minha experiência
possa perturbar um trabalho que - como se pen
sa de toda Constituição - é para o tempo futuro.
Então, por isso, não gostaria que ninguém visse
nas minhas perguntas nenhuma intenção e ne
nhuma antecipação do sentido do meu relatório,
porque seguramente ficariafrustrado e muito sur
preso à hora em que o recebesse. Estou fazendo
perguntas para suscitar questões delicadas e difí
ceis que têm vindo à minha informação por diver
sas fontes.



Junho de 19:87 DIÁRIODA ASSEMBLÉIANAOONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Quarta-feira 17 103

Queria fazer uma pergunta ao DI'. Cyro Vidal
Soares da Silva. Estou muito preocupado com
o formalismo da atuação do Ministério Público
em juízo. Ele recebe um inquérito feito de uma
realidade que eleconhece pouco e que realmente
prejudica a acusação, Sei que há uma distinção
muito grande entre um inquérito policial feito nu
ma pequena comarca onde a relação promotor
delegado é até pessoal. Quando fui promotor pú
blico no ínteríor, eu conversava pessoalmente
com o delegado praticamente todos os dias, e
quando havia um caso mais difícilera quase sem
pre certo que C) delegado me chamava à delegacia
para acompanhar o inquérito, e infonnalmente,
para qjudá-lo. Quando chegava a prova em juízo,
tinhamos uma convicção clara. Agora, em São
Paulo, nos grandes centros, no Rio de Janeiro
e em Belo Horizonte, o que chega é uma pilha
de papéis, e realmente o promotor se sente em
grande dificuldade de consciência. Então, a pri
meíra pergunta que eu faria ao DI'. Cyro Vidal
Soares da Silva é: qual é a reflexão da sua corpo
ração a respeito dessa falha dos nossos inquéritos
policiais?

A segunda pergunta - acho que o DI'. Cyro
Vidal Soares da Silva responderá depois - é a
seguinte: tenho notado, ultimamente, que quem
chega na ocorrência, para o famoso B.O., é a
Policia Militar. É a Policia Militarque faz a ocor
rêncía e que, portanto, surpreende o delito no
seu momento de execução. Gostaria que o DI'.
Cyro VidalSoares da Silva desse uma explicação
à Casa de como ele vêessa relação entre a Policia
Judiciária e a Policia Repressiva, a Policia Preven
tiva, que é a que na verdade chega ao fato.

Gostaria de saber uma terceira coisa do DI'.
Cyro VidalSoares da Silva. Evidentemente ele vai
falar em forrna de manchetes, porque não vai
ter tempo de responder tudo. Qual é a sua idéia
sobre se MinilltérioPúblico e Policia se fundissem
numa grandE: instituição de promoção da lei pe
nai? i:lual seria a reação dos delegados se a policia
fOSSE: colocada como um órgão absolutamente
civil ne Secre:taria da Justiça dos Estados e não
ao lado do aparelho policial? Essas seriam as
perguntas que eu teria a fazer.

o SR. CYROVIDAL SOARES DASILVA - Sr.
Constituinte PUnio Arruda Sampaio, antes de res
ponder as perguntas de V.Ex-, permite-me dizer
que II1ÓS, policiais civis, conhecemos V. Ex- há
muitos anos E!sempre lhe.tríbutamos um caráter
irretorquivel, lima postura incondicional. Portanto,
quero que V.Ex· sailia que já nos primeiros conta
tos, desde esta sel}lana, como convidados que
fornos para virmos aqui, todos nós sabiamos da
sua postura, da sua imparcialidade, da sua inde
pendência, da sua soberania de propósitos e, aci
ma de tudo, da sua formação pessoal, moral e
intelectual. Então V.Ex-pode ficar absolutamente
tranqüilo, porque a PoliciaCivildo Brasil tem plena
certeza e convicção de que V. Ex- agirá dentro
do melhor príncípío de Direito na formação do
seu relatório.

Q,lanto à falha do inquérito, concordamos em
parte com V.Ex- Muitas vezes o inquérito é buro
cratizado. Muitas vezes o inquérito é f6nnalizado
em excesso, Ma6 essa falha, DI'. Plínio Arruda
Sampaio, remonta a certos vícios de origem. Po
deríamos dízer inclusive que são oriundos da pró
pria formação lusitana, onde muitas coisas são
feitas em sentido cartorário e poderiam ter uma

agilização maior. E na realidade, nos estudos que
se desenvolvem nas nossas academias de policia
- e temos aqui três diretores de Academia da
Policia, inclusive um que é também Diretor da
Faculdade de Direito de Goiânia, DI'. Miguel Ba
tista Siqueira - estamos propugnando pela des
burocratização do inquérito, por um fonnalismo
menos acentuado, que o inquérito realmente seja
o repositório das provas a serem apresentadas
em juizo, que o inquérito realmente contenha não
tantos carimbos de datas de conclusão, de assen
tada, de certidão, de vista, de juntada, mas que
contenha realmente algo mais substancial para
ser apresentado ao Ministério Público. O inquérito
é uma peça de investigaçã.:> que, nos crimes de
autoria conhecida, caminha de forma bastante
simples, com os instrumentos de natureza técnica
- a oitiva da vitima, a oitivada prova testemunhal
e, finalmente, o indiciamento do próprio imputado
e, ao final, nos termos do art. lOdo Código de
Processo, o relatório da autoridade. Mas,nos dis
positivos e nos mecanismos de autoria desco
nhecida, realmente o inquérito se toma o reposi
tório de peças muito importantes. É nos relatórios
de investigação, nas ordens de serviço, nas aca
ou por fotografia, na campanha do policial, tudo

isso traduzido para a expressão escrita do inqué
rito, que realmente vai ser apresentado em juízo.

Concordamos com V. Ex- Entendemos que o
procedimento deva realmente ser modernizado,
como entendemos que a Justiça deve ser moder
nizada. Entendemos que o procedimento deva
ser realmente agilizado, embora hoje já tenhamos
prazos muito curtos para a sua elaboraçêo, Em
caso de autuação em flagrante - V. Ex- sabe
muito bem - o prazo é reduzido às vezes de
10 dias, o que não é suficiente para a apresen
tação das provas em juizo. No caso de réu preso,
o prazo é de 30 dias, e dificilmente, nas nossas
comarcas, nas nossas entidades policiais, esse
prazo é superado e, quando o é, há o castigo
imediato, há a resposta pronta do próprio Estado
na punição administrativa em relação ao servidor.
Concordamos inteiramente com V. Ex-, da mes
ma forma que entendemos que a Justiça criminal
deva ser desburocratizada e mais ágil, que as pe
ças de investigação também sejam mais rápidas
e menos burocratizadas.

A segunda pergunta que V. Ex' faz, sobre o
atendimento da Policia Militarà ocorrência, enten
do que essa não é uma atividade da Policia Militar.
Esse é o primeiro segmento da Policia Judiciária.
No momento em que ocorre o fato crime, quem
ali deve compareceré a PoliciaJudiciária. APolicia
Militardeve, como atividade de policia preventiva,
tão-somente resguardar, preservar o local e ali
comparecer a autoridade policial e os seus agen
tes para o levantamento do local, para a busca
das infonnações necessárias à elucidação da au
toria. Essa não é a atividade da Policia Militar.
Há uma distorção desse tipo de atividade, quando
a Policia Militar chama a si a responsabílidade
da realização dessas diligências e, muitas vezes,
ao entregá-Ias na unidade policial, as diligências
já chegam quase que todas elas atropeladas.

O atendimento de ocorrência, o serviço de rá
dio-patrulha é o primeiro segmento da Policia Ju
diciária. Policia Militaré policia de natureza preven
tiva, não policia para atendimento de ocorrência.
Quanto à terceira pergunta de V. Ex', a fusão do
Ministério Público e da Policia numa Secretaria

de Justiça ou uma Secretaria que outro nome
pudesse ter...

O SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio) 
Não fui claro.

O SR. CYROVIDAL SOARES DASILVA - En
tão, perdão.

O SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio)
Uma das idéias seria que a Policia Judiciária e
o Ministério Público formassem um grande órgão
destinado a colher provas e a acusar em juizo.
Essa é uma idéia. A outra idéia que está sendo
aflorada aqui - são idéias que vêm à Comissão
- é a seguinte: permanecer a Policia no Poder
Executivo, porque, no primeiro caso, ela pratica
mente não seria do Poder Executivo, mas de um
órgão autônomo fiscalizador. Num segundo caso,
hoje as polícias tradicionalmente judiciárias per
tencem à Secretaria de Segurança Pública... Há
uma sugestão que surgiu aqui e gostaria de ouvir
a sua opinião; o que acha de as Policias Judiciárias
ficarem sob a jurisdição, a supervisão do Secre
tário da Justiça?

O SR. CYRO VIDAL SOARES DA SILVA - A
policia é una, indivisivel. Ela tem atividade de poli
cia preventiva, repressiva, administrativa, de segu
rança e judiciária. Estive recentemente em Portu
gal e conheci o funcionamento da policia portu
guesa, estruturada inclusive em termos de uma
policia bem organizada na Europa.

Lá a Policia Judiciária, Sr. P1inio Arruda Sam
paio, pertence ao Executivo e está exatamente
locada numa Secretaria, que se chama Secretaria
de Negócios de Administraçã.:>. A Policia de Segu
rança também pertence ao Executivo, locada nu
ma outra espécie de Ministério, porque ela atua
tanto no interior como na Capital.

A Policia é um complexo de atividades, onde
o primeiro momento é de administração, o segun
do de segurança e o terceiro da apresentação
das provas em juízo e da investigação. Tudo isso
é o contexto que chamamos de Policia é - uma
unidade indivisivel. Parece-me que a repartição
de suas atividades, colocando a Policia Judiciária
sob uma detenninada unidade administrativa e
a policia de natureza administrativa.tric:to aenau
numa outra atríouíçâo, numa outra vinculação de
competência, seria a quebra da índívisibílídade
da nossa estrutura.

Quanto à alocação dentro de um grande orga
nismo de Policia e MinistérioPúblico, sendo abso
lutamente repartidas ou bipartidas as atribuições
- a Policia com a função investigatória, com a
sua independência de investigação, mas, como
sempre disse a V. Ex', sob a tutela inclusive do
poder correcional do próprio Poder Judiciário,
quando recebe o inquérito policial e tem condi
ções de verificar da materialidade do fato e da
autoria do delito - entendemos que é uma idéia
a ser estudada. V.Ex' me pegou de surpresa com
essa opinião. Nós não discutimos isso a nivel na
cional, mas tenho a impressão de que haveria
o aprimoramento de toda a estrutura social no
momento em que se tivesse a Policia e o Ministério
Público numa outra instância, acusando perante
o Poder Judiciário e a Policia sendo responsável
pela apuração dos delitos. Tenho a impressão
de que essa é uma idéia viável, colocada dentro
de uma estrutura, dentro de uma organização,
separadas as suas atribuições, a Policia investi-
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gando, apurando, exercendo a administração, e
o MinistérioPúblico como fiscal da lei, como cus
tos legIs e como parte do processo.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos
iniciar a interpelação por parte dos Srs. Consti
tuintes,lembrando que cada um deles tem quatro
minutos para fazer a sua indagação e o expositor
quatro minutos para a resposta. Já estão inscritos
oito Constituintes. Lembramos que se forem es
gotados os oito minutos para a pergunta e respos
ta, utilizaremos 64 minutos nesse período. Daí
a necessidade de que cada um use apenas o
tempo estabelecido.

Dou a palavra, neste instante, ao ilustre Consti
tuinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Dr.
Cyro VicIaI Soares da Silva, qual a opinião de sua
corporação acerca da possibilidade de o Minis
tério Público, toda vez que convier sobre a natu
reza da infração, a sua gravidade, as circunstãn
cias do fato, as pessoas envoMdas, ter autoridade
para requisitar o inquérito e ele mesmo concluí-lo
perante o juiz?

Essa é a minha única indagação, e talvez não
a formulasse se não tivesse conhecimento de um
ponto muito interessante que o nosso Relator,
o Sr. PlinioArruda Sampaio, trouxe hoje a debate:
essa possibilidade de virmos futuramente a fundir
o órgão acusador num único que vá desde o
Delegado até a Promotoria Pública. Saiba V. S'
que realmente os delegados exercem um grande
papel, mas a função precípua do inquérito que
eles presidem é a peça informatória para o promo
tor público. Ele é um órgão auxiliar da acusação.
E, toda vez que ele se comportar de tal sorte
a não tomar esse inquérito viável e eficaz para
uma denúncia, para a formalização de uma peça
acusatória, evidentemente começa a haver confli
tos. Então, existe o inquérito judicial para a Promo
toria, para servir de base à instauração do inqué
rito, e não ao delegado ou a polícia judiciária,
como um organismo autônomo, sem dependên
cia alguma.

Então, a pergunta a V.S', depois dessas consi
derações, cinge-se a isto: como veriam os delega
dos essa possibilidade de o Promotor, a todo ins
tante, quando houvercircunstãncia, poder requi
sitar o inquérito?

O SR. CYROVlDAL SOARES DA SILVA - Sr.
Constituinte Leite Chaves, aceite V.Ex" também
as homenagens de todos os delegados de polícia
do Brasil, em especial dos nossos colegas do
Paraná, que vieram em grande número prestigiar,
inclusive, esta Comissão. Entendemos que a avo
catura do Inquérito pelo Ministério Público, esse
poder avocatório do inquérito, além de manter
a sobrevalência da acusação sobre a defesa, aten
taria, sem dúvida, contra o poder corregedor natu
ral do juiz e dos órgãos superiores da Polícia.

Entendemos, ainda, que a lei processual atual
assegura ao Ministério Público o poder, a facul
dade de requisitar da Polícia a instauração do
procedimento. O art. 13, inciso ll, do Código de
Processo Penal atuaI permite isso, Sr. Constituinte
Leite Chaves. E, na verdade, essa atividade do
Ministério Público é exercida hoje regularmente
na grande maioria das nossas comarcas. Quando
a notJtJa crlmJm. chega ao conhecimento do

órgão acusador, ele requisita à Polícia a instau
ração do inquérito. Quando o inquérito é encami
nhado ao parquet, ele pode entender que, na
verdade, as peças a ele apresentadas não são
necessárias ainda para a formulação da acusação.
Poderá, depois, através do juízo, encaminhar à
Policia, com a sua cota. A Policia Civil do Brasil
entende que são duas atribuições distintas: a in
vestigação criminal e a acusação criminal. A per
secutio criminis é una. Ela se inicia a partir do
fato crime ocorrido, mas se divide numa fase pré
processual, numa fase vestibular e, a posterlorl,
numa fase processual. Dar ao Ministério Público
a condição de exercer a investigação policial seria
- eu já disse aqui - a quebra do princípio do
trlum aáum personnamm do processo, dando
a sobrevalência do MP sobre a defesa e sobre
o próprio Juiz.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, a minha pergunta não foi exatamente
esta. E como a corporação se comporta: ela se
sente diminuída ou chocada? Ela acha que isso
deve continuar numa futura legislação ordinária?
Quer dizer, como é que se sente a corporação?
Digamos: se um delegado está envolvido no in
quérito, então o promotor, rapidamente, requisi
ta-o, quer dizer, avoca-o. Então, como é que a
Polícia se sente diante disso? Ela se sente dimi
nuída? Acha que essa é uma tarefa que lhe diminui
a majestade ou a autoridade?

O SR. aRO VlDAL SOARES DASILVA- En
tendi o que V.Ex"quis dizer.APolicia Civil entende
que esta não é uma atribuição do MinistérioPúbli
co. É para isso que ela tem os seus órgãos de
corregedoria, que têm sido atuantes - sobre isto
há fatos, aliás, amplamente noticiados pela im
prensa do Pais e também do mundo. Peço, inclu
sive, desculpas por fazer menção - mas ocorreu,
recentemente, nos Estados do Rio de Janeiro e
de São Paulo. A Polícia Civil entend~ que esta
não é atribuição do Ministério Público. Se real
mente alguma autoridade policial ou qualquer
agente deve ser acusado, ele o é, hoje, perante
o juízo comum, sem qualquer privilégio.Não tem
organismos ou tribunal especial, Excelência. Ele
é simplesmente acusado como se fosse cidadão
do povo.O Delegado de Polícia,chefe de qualquer
instituição policial, comparece ao banco dos réus
como se fosse um cidadão ordinário, comum.
Entendemos que esta não é a função do Ministério
Público, e não aceitamos - digo bem claro a
V.Ex"- esse tipo de chamamento administrativo
do Ministério.Entendemos ao contrário, que esta
função devaser lançada aos órgãos corregedores,
que hoje, repito, têm sido de natureza bastante
atuante.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte Nilso Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
Dr. Cyro, eu gostaria de fugir um pouco dessa
parte processual para ouvir a sua opinião, já que
V.S', realmente representa aqui a figura do nosso
policial civil, acredito que não só do delegado,
mas do escrivão, do perito, do agente. E são exata
mente essas figuras - do escrivão, do agente,
do perito, e do investigador - que hoje, perante
a sociedade civil, no meu entendimento, recebem
o primeiro impacto dessa cobrança que vemos
da população, a contestar e a desacreditar a Jus-

tiça corno um todo. Se tivermos o cuidado de
perscrutar, analisar e investigar as causas dos lin
chamentos freqüentes que têm ocorrido no Brasil,
em muitos deles, veremos que a população, des
crente da efetivação, eficiência e eficácia da Justi
ça, tem feito justiça com as próprias mãos. E
temos assistidos ao depoimento da Policia, cla
mando por mais recursos, por maior conside
ração das autoridades, enfim, a polícia se deba
tendo para organizar-se. V. S' mesmo, em sua
exposição, disse das dificuldades que a Polícia
tem. No conceito da população, a maior desgraça,
às vezes, para um pai, por exemplo, é admitir
que seu filhovenha a ser policial,quando acredito
que o conceito correto, existente em muitos paí
ses, é de que o policial é um cidadão que exerce
uma atividade tão digna, necessária e fundamen
tal como um deputado, um juiz, um médico, ou
qualquer outra atividade. Mas,talvez até por uma
tradição histórica a atividade policial é subesti
mada e desprezada pela nossa sociedade. E vejo
que uma das causas que levam a esse descrédito,
a esse mau conceito, está exatamente na maneira
como são recrutadas as pessoas para essa ativi
dade do escrivão, do perito e até do próprio dele
gado.

V. Ex' afirmou que existem algumas academias
de polícia, e sabemos que existem também algu
mas escolas de polícia. No meu entendimento,
a formação de um policial tem que ser calcada
em conhecimentos de direitos humanos, em co
nhecimentos jurídicos, de psicologia de massa
e numa série de requisitos que podem realmente
dar aquela formação capacitada a enfrentar deter
minadas situações que o dia-a-dia requer. E, data
venia, entendo de que os nossos policiais, em
muitos Estados, são recrutados sem esses cuida
dos mínimos.

É esta a minha colocação, e acredito que seja
unânime o entendimento de que boas academias
e escolas de polícia, para a formação dos nossos
policiais, seriam o começo de um redimensio
namento do conceito do policial,até para o recru
tamento das pessoas a exercerem essa ativiclacle.

V. S', que tem o conhecimento, neste Brasil
inteiro, da realidade do que é hoje a nossa Polícia,
o que teria a sugerir a esta Subcomissão? Q.le
deixássemos como autonomia dos Estados, de
per se, dentro de suas possibilidades, tentarem
resolver isto através de exigências aos Estados,
ou que fizéssemos constar da Constituição exi
gências minimas para um efetivo recrutamento
dos policiais, através de academias ou escolas
de polícia? Ou seja, exigimos constitucionalmente
a formação e o recrutamento policial? Gostaria
que V.S' discorresse um pouco sobre isto.

O SR. CYROVlDAL SOARES DA SILVA - Sr.
Constituinte Nilso Sguarezi, agradeço a V. Ex',
inclusive, a menção bastante clara e evidente so
bre o conceito que tem o policial. E V. Ex" pode
acreditar que a Polícia Civil Brasileira não tem
vergonha da sua atividade. Muito pelo contrário,
tem muito orgulho. muita honra e a exerce com
muita dignidade. Mas sabemos perfeitamente que
V.Ex" tem absoluta razão. Muitas vezes, para um
pai, é um grande despropósito que seu filho seja
policial.Mas isso existe também em razão da pró
pria formação, de 25 anos para cá, de nossos
policiais. A Revolução de 1964 priorizou o com
bate à subversão e simplesmente colocou em
segundo plano a segurança pública, de tal ma-
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neíra, Sr. Conlrtituinte, que, hoje, em qualquer en
quere realizada em qualquer capital do Brasil, V.
Ex"vaí encontrar como objetivo primeiro, como
aspiração primacial da população, melhor segu
rança pública. Inclusive em seu Estado, o Paraná,
uma recente enquete determinou que a aspiração
de 60% dos entrevistados era por melhores condi
ções de segurança pública. Só há uma solução:
a profissionalização do policial, e que o ingresso
na corporação seja feito através de concurso pú
blico compulsôrío, Através de concurso público
cons1eguirá fazer-se a seleção adequada do pes
soal, inclusive com requisitos, com pré-requisitos,
para que o exercício de determinada função rece
ba a formação intelectual adequada àquela ativi
dade.

HáEstados, Deputado Nilson Sguarezi, em que
escrivães de policia foram nomeados sem que
soubessem bater à máquina; há Estados em que
agentes policiais, colocados como motoristas de
viatulras, não tinham carteira de habilitação. E a
única maneira de resolver esse problema - e
V.ExP tocou-C)de maneira magistral, permita-me
inclusive esse: entusiasmo pelas suas palavras 
é a colocação de dispositivos claros na Consti
tuição, dizendo que uma lei orgânica nacional
da polícla estabelecerá os direitos, as vantagens,
as obrigaçõel; e os deveres dos policiais civis.

Lembro a V. Ex"que nôs, os delegados de polí
cia, bacharéis, em Direito em grande número, di
plomados em grande número, com curso de
meslrado, com curso de doutorado, professores
eleescolassuperiores, recrutados na própria advo
CacH!I, não temos oportunidade de participar do
quinto constitucional. Somos discriminados co
mo la1. Partic:ipam advogados, participam mem
bros do Minhtério Público, participa a magistra
tura de carreil'a, mas não participam os delegados
de Polícia, que são bacharéis em Direito, com
os mesmos requisitos de advogados, de juízes
e de promotores, na formação do quinto constitu
cional. E garémto a V.Ex"que esta repulsa a que
o Delegado de Polícia ingresse no quinto constitu
cional é uma repulsa em razão, exatamente, dos
problemas colocados por V.Ex"Defendemos essa
idéia...

E essa proposta elaPolícia Civil- permita-me
depois entregá-Ia pessoalmente a V. Ex"- é no
sentido de que haja um mecanismo na Consti
tuição, um Capitulo próprio, destinado ao trata
mento desse assunto: que a Polícia Civilserá orga-

•nizada e estruturada numa lei única, lei esta que
estabelecerá 1:>5 deveres, as garantias, as obriga
ções e as vantagens do policial civil.É a formação
proflssíonel. E esta lei deverá, sem dúvida, flxar
também que o ingresso nas carreiras policiais
seja feito atrllvés de concurso público compul
sório, obrigatÓrio.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palllvra ao ilustre Constituinte Paes Landim, re
presentante di:> Piauí.

O SR. COf'lSmUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Srs. Relator, Srs. Constituintes e Srs.
Expoisitores, perdi a oportunidade - e lamento
_ de assistir 11 exposição oral do ilustre represen
tante da Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil. Encontrava-me, com alguns colegas desta
Subcomissão - os Constituintes Jairo Cameiro
e Raul Ferraz .-numa audiência com o Sr. Presi
dente da República, razão por que pedimos des-

culpas pelo nosso atraso.Aqui,na justificativa que
a Associação dos Delegados de Polícia fez, vimos
as sugestões e criticas ao texto constitucional refe
rente ao Ministério Público. Ele condena exata
mente a presença do Ministério Público no inicio
da instauração do inquérito policial.

Acho que o nosso ilustre Relator, Professor Plí
nio Arruda Sampaio, disse muito bem da sua
preocupação de que fosse aventada a possibi
lidade constitucional da criação de uma grande
instituição promotora de ação penal e que envol
vesse toda essa estrutura da polícia e a do Minis
tério Público desde o início do inquérito, da notí
cia-crime, digamos assim.

Discordo do ilustre representante dos delega
dos de polícia quando diz que o Ministério Público
apareceria na qualidade de parte, porque acho
que o Ministério Público estaria ali também como
interessado, em nome da sociedade, para que
os fatos fossem imediatamente, o mais rápido
possível, esclarecidos; fossem protegidos os inte
resses da sociedade, do próprio réu, ou de quem
quer que fosse. E isso em nenhum momento
diminuiria o grande papel que as polícias civis
têm desempenhado neste Pais, apesar das suas
dificuldades salariais, de recrutamento etc.

Aliás, o Constituinte Sguarezi foi muito feliz
quando mostrou aqui a sua preocupação, dizendo
que deveria haver uma lei - lei complementar
ou lei ordinária - regulando a formação dos qua
dros da Polícia Civilbrasileira, para que realmente
tenham aquela grande respeitabilidade que lhes
é inerente.

E lembro que a Academia Nacional de Polícia,
organismo da Polícia Federal, tem realmente de
sempenhado um papel excepcional na formação
desses quadros. E não sei até que ponto seria
possível isso, abordando já aqui interesses extra
constitucional, ela servir de modelo, ou, através
de convênios, servir às próprias instituições das
Polícias Civis. Louvo a intervenção que ouvi do
ilustre Presidente da Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil, lamentando - repito - não
ter ouvido a sua exposição oral. Mas creio que
a função do Ministério Público seria muito impor
tante, e acho até que ela ajudaria a prestigiar e
a valorizar o papel das Polícias Civis, da Polícia
Judiciária nos inquéritos.

O SR.CYROV1DAL SOARESDA SILVA- De
putado Paes Landim, ainda não tive a oportu
nidade de visitar a Polícia Civil do Piauí, um dos
poucos Estados em que ainda não estive, mas
prometo desde já a V. Ex' que antes do mês de
julho estarei lá, e gostaria de ter a honra de me
avistar com V. Ex", exatamente para mostrar as
preocupações que temos em relação à própria
Policia Civildo seu Estado.

A Polícia Civil não deseja e não quer o Ministério
Público afastado do acompanhamento das inves
tigações. O que a Polícia Civil não quer é que
o Ministério Público chame a si a responsabilidade
e a avocatura do exercício das investigações. E
posso dizer a V. Ex' que esse acompanhamento
é perfeitamente possível hoje. Se V. Ex"me per
mite, a Lei Complementar rr 40, de 1981, do
Ministério Público, estabelece, com todas as letras,
que são atribuições do Ministério Público acom
panhar atos investigatórios junto aos organismos
policiais. Então, realmente, Deputado Paes Lan
dim, há essa possibilidade de acompanhamento.

Não sei se me fiz claro a V. Ex': aceitamos o
acompanhamento, entendemos inclusive que
possa otimizar a peça acusatória, mas entende
mos também que a investigação é atividade nos
sa, como a apresentação ela peça acusatória é
atividade do Ministério Público. Hoje o Código
de Processos estabelece inclusive a forma de um
processo especial para as contravenções - V.
Ex"o sabe muito bem - é o processo sumário,
previsto no art. 531, pelo qual o delegado de polí
cia exerce uma função tripla: é, ao mesmo tempo,
o investigador, o presidente ela peça e o órgão
acusador, quando oferece a portaria ou no auto
de prisão em flagrante das contravenções. Ali já
há lide processual, com o contraditório. A polícta
entende que essa atividade não é íncita sua, a
sua é a investigação, é a apuração do fato, é a
apresentação de provas, é a materialidade do de
lito perante a justiça, é a apresentação do autor
do fato. Então, gostaria que V. Ex"soubesse que
comungamos da sua idéia. Entendemos que o
acompanhamento é perfeitamente viável, mas a
vocatura, o chamamento e a supervisão não se
riam lícitos, porque seriam próprios da entidade
civil.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmCJINTE RAUL FERRAZ - É
verdade que o nosso Delegado Cyro VidaI não
fez aqui nenhuma apologia da polícia paulista,
mas temos de reconhecer que, infelizmente, o
Brasil, no todo, não pode ser igual a São Paulo,
pelo menos por enquanto.

Tenho muito receio de que todos os conceitos
levantados aqui não sejam válidos para o Brasil
inteiro, onde temos problemas graves, como o
mandonismo, o abuso de autoridade, problemas
de ordem principalmente política. Vejo esse pro
blema todo que eu tenho discutido aqui - sobre
o direito, sobre o problema da polícia - não só
como um problema jurídico, mas, sobretudo, co
mo um problema político. Precisamos resolver
tudo isto, porque está em jogo uma coisa muito
importante para o brasileiro: a cidadania. Não es
tamos legislando para n6s. É mais bonito: esta
mos legislando para cento e tantos milhões de
brasileiros, para quem a justiça não existe, em
quem a polícia apenas mete medo.

Existe um conceito muito difundido de que
quem manda mesmo é quem nomeia e demite,
recebe e paga, prende e solta. M.estaria concen
trado o poder, o mandonismo a que me refiro.
Então, perguntaria ao nosso Delegado: dentro
desse conceito, quem mete mais medo? Quem,
dentro desse conceito, deveria nomear? O dele
gado se sentiria mais seguro se fosse nomeado
pela área municipal, pela área estadual ou pela
área federal? Qual dessas esferas do poder dá
mais garantias, oferece mais segurança ao dele
gado de polícia, para que ele possa ter melhores
condições na sua atuação?

O outro ponto que levanto aqui é que se reco
nhece, talvez não em São Paulo - estou dizendo
que existe um outro Brasll diferente de São Paulo,
existe um Nordeste e outras regiões que também
se queixam muito... Conheço regiões em que a
presença de um delegado não significa nada, a
presença de soldado de policia não significa nada,
mas no dia em que se diz que vai chegar a Polícia
Federal, até os mandões começam a consertar
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a gravata, começam a se preparar, porque alguma
coisa diferente vai chegar. Então, eu gostaria que
V. S' fizesseesta avaliação.Estou defendendo aqui
uma tese, desde o início:a federalizaçãoda justiça,
a unificação da justiça brasileirapela qual a Policia
também entraria neste ramo na área federal, seria
unificada. .

Foi citado pelo nosso conferencista, o caso de
escrivães sendo nomeados sem saber datilogra
far, motoristas sem carteira. Existe até um caso,
para encerrar, num Estado do Nordeste brasileiro,
onde o Governador mandou que o Secretário de
Estado nomeasse dona Fulana professora. Ele
recebeu como resposta do Secretário que não
podia nomear porque dona Fulana era analfabeta.
O Governador, então, respondeu que aposentasse
a professora.

O SR. CYRO V1DAL SOARESDASILVA - De
putado Raul Ferraz, o Estado de V.Ex-, a Bahia,
tem nomes preeminentes na PolíciaCivil: Jurandir
João Moisés, ilustre Professor de Direito,uma au
toridade que V. Ex- conhece muito bem, das mais
Integras, das mais preparadas; Armando Campos,
Prellidente da Associação dos Delegados de Polí
cia da Bahia, também um profissional de alto
nível. V. Ex- contou esta história e me permita
também contar uma Não faz muito tempo, em
São Paulo - e este muito tempo não passa de
um qüinqüênio - foram nomeados diversos sal
va-vidas de piscinas, que não sabiam nadar. De
forma que é um problema que V. Ex- abordou
muito bem, um problema de natureza politica.

Parece-me que a federalização da Polícia é o
ponto pelo qual V. Ex-luta, pleiteia e postula. So
mos um País. Continente com 8 milhões e 500
mil km2

, uma população de 130, 140 milhões
de habitantes, um encargo pesadíssimo para a
própria Federação. Entende também que haveria
uma ofensa à autonomia dos Estados. Entendo
eu que é o contrário: os Estados devem ter a
sua atividade de Polícia, subordinada - como
conversamos com o Constituinte Nilso Sguarezi
há pouco - a uma estrutura constitucional. Fica
ria entregue à economia própria dos Estados, a
estrutura policialinterna corj»orls, mas subordi
nada a princípios constitucionais onde certos di
reitos, certas vantagens, certas garantias, certos
deveres, certas obrigações fossem absolutamente
garantidas em todos os Estados. Não ocorreriam
fatos 'como estes que V. Ex- e eu citamos. Acho
que este é o caminho. Para um País que tem
4.700 municípios, uma polícia de natureza muni
cipal não seria, no momento atual, nesta década,
ou talvez neste século, ainda a solução. Talvez
o seja quando atingirmos um estágio de desenvol
vimento como o de outros países. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a polícia é eminentemente
municipal - é o xerife, é o condado. Mas lá a
estrutura é bem diferente da nossa. Lá o xerife
é eleito, o promotor é eleito, o xerife de condado,
o marshall de condado também é eleito. Então,
parece-me que neste exato momento, ou talvez
neste século, nos anos 1900, a federalização da
polícia é uma idéia um tanto quanto utópica. De
ve-se deixarà economia dos Estados a nomeação
do policial,afastando-se a influênciadireta de mu
nicípio. Mas, no futuro, sem dúvida alguma, a
municipalização da polícia deverá ocorrer, para
se atribuir ao município o exercíciodas atividades
do seu próprio interesse.

Quanto à Polícia Federal, ela é realmente res
peitada. Ela o é, para nossa alegria, porque é
uma polícia profissionalizada,é uma polícia emi
nentemente civil, porque tem uma academia mui
to bem estruturada e porque, nestes vinte anos,
recebeu apoio maçiço da própria estrutura gover
namental, o que não aconteceu com os Estados.
A PolíciaFederal está atingindo o estágio de uma
das melhores polícias do mundo ocidental, exata
mente pela profissionalizaçãodos seus membros,
pelo interesse do Estado em provê-Ia de meios
materiais e, acima de tudo, pela exigência inequí
voca de concurso público. Nenhum policial in
gressa na PolíciaFederal sem passar por um con
curso público e sem se sujeitar a um curso na
Academia.APolíciaFederal é ferocíssima, é fortís
sima na apuração de suas mazelas. Em ocorrendo
qualquer mazela, imediatamente o funcionário é
suspenso, é punido, é demitido dos quadros da
Polícia Federal. Ela atingiu o grau de profissio
nalização que queremos para as polícias esta
duais. Mas entendemos que o momento presente
ainda é esse, dos Estados tendo a estrutura que
têm para suas polícias.

OSR. PRESIDENTE (José Costa)-opróximo
orador é o Constituinte Jairo Carneiro. Tem a
palavra V.Ex-

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Senhoras e Senhores presentes, gostaria de insis
tir em um ponto, além de fazer duas outras refe
rências.

Eu pediria que o ilustre orador pudesse consi
derar-se, neste momento, não um delegado de
polícia, nem um defensor credenciado da Polícia,
mas um empregado do povo a serviço e em defe
sa da sociedade. Entendo que a função da polícia
- e aqui situo em particular a Judiciária - bem
como a missão do Ministério Público são missões
excelsas, que não devem estar submetidas ao ju
go do poder, à Interferênciado poder, ao império
dos interesses das classes dominantes. São fun
ções essenciais ao exercício da prestação jurisdi
cional. Então, não será como delegado que falará,
e se emitir uma opinião distinta da que já expôs
não haverá contradição para nós. Insisto naquele
ponto, que me parece lúcido, da necessidade de
se instituir uma organização, um organismo que
possa cuidar da perseguição ao crime, até a reali
zação da justiça, juntando políciajudiciária e ação
do MinistérioPúblico,parece-me que tanto a ação
de investigação como a fase acusatória são inter
dependentes: elas mantêm um vinculo essencial
de convivência, porque o agente do Ministério
Público tem de entrar em todo o âmbito da investi
gação para que possa exercer com eficiência e
propriedade a sua missão acusatória. Não pode
mos segmentar e dizer: isto é competência da
PolíciaJudiciária; daí em diante é que o Ministério
Púb'lico começa o seu trabalho.

Acredito que será em desfavor, em detrimento
da ação, em defesa da sociedade e da aplicação
da lei e da prática da justiça insistirmos - e me
perdoem - com o ranço, o preconceito da tradi
ção que está influindono posicionamento de hoje.
Temos necessidade de modificar e inovar.Temos
uma grande responsabilidade com o presente e
com o futuro, com a democratização, com a des
centralização, com o ganho de eficiênciae eficácia
na aplicação da lei, na prática da justiça neste
País. E somos uma multidão de desafortunados.

Este é um aspecto que quero insistir, para ouvir
a opinião do ilustre orador.

Quero, mais uma vez,consignar minha opinião
pessoal: sou contra a discriminação, contra o pre
conceito, também, da tradição, que impede ao
homem da polícia, ao delegado concursado, de
carreira, com tantos anos de efetivo exercício, o
ter acesso aos tribunais. Deixo aqui, de público,
consignado meu ponto de vista de que sou a
favorde que este profissional também possa pon
tificarem um tribunal,porque ele tem tantas quali
dades, virtudes, conhecimento e experiência
quanto um bacharel, quanto um membro do Mi
nistério Público, para ter direito e oportunidade
de acesso aos tribunais.

Por fim,quero repetir minha grave preocupação
com a vinculação da ação da polícia judiciária,
como já fIZ com o MinistérioPúblico,com o poder.
Não podem estas instituições estarem vinculadas
ao poder. Têm que estar eqüídístantes do poder,
porque sua missão maior e fundamental é em
defesa do interesse supremo da sociedade. Alegi·
timação da ação desses agentes vem do povc
diretamehte, e o poder, às vezes, é apenas uma
parcela da expressão do povo, mas pode ter ínte
resses que conflitem com o interesse geral de
coletividade.

Ademais, pediria que houvesse uma manifes
tação sobre como exercer-se um controle demo
crático e a fiscalização da atividade da polícia.

Muitoobrigado.

O SR. CYRO V1DAL SOARESDASILVA - Ilus
tre Professor, Constituinte Jairo Carneiro - que
tive a honra de conhecer, no ano passado, na
Bahia - manifestei a V. Ex- o agrado pela sua
exposição e pelo sentimento das coisas que envol
vem nossa organização.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer seu
apoio à manifestação"sobre o nosso ingresso no
quinto constitucional e pediria permissão a V.Ex
para invertera resposta, começar pelo fim:o pro
blema do controle das atividades policiais. Esse
controle,Sr. Constituinte,deve ser exercido, como
o é, através dos órgãos de corregedoria. Entendo
eu, como entendemos nós, da Polícia Civil, que
não existe instituição sob maior vigilãnciado que
a própria Polícia. Temos exemplos claros e evi
dentes no País inteiro.Tivemos aqui, há três anos
no Distrito Federal, um exemplo de como a im
prensa conseguiu fazer valer o direito do próprio
cidadão, e sabemos que até mesmo um Secre
tário de Segurança acabou sendo denunciado por
crime contra a vida.Sabemos que na Bahia, tam
bém, os órgãos de comunicação trouxeram à luz
denúncias contra arbitrariedades policiais; em
São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande
do Sul acontece o mesmo. Somos, na verdade,
a instituição mais fiscalizada no País e, poderia
dizer a V.Ex', mais fiscalizadano mundo inteiro.
Jornais do mundo mantêm seções especiais de
polícia onde qualquer arbitrariedade policial é
imediatamente denunciada e cobrada a sua apu
ração. V.Ex- não encontra, contrario senso, arbi
trariedades cometidas no âmbito da justiça, em
qualquer de seus segmentos, com tanta publici
dade como acontece na área policial.Alei,portan
to, das corregedorias próprias da Polícia Civil 
e me permito apenas lembrar a V. Ex' que em
alguns Estados essas unidades de Políciasão alta
mente fortalecidas.Além da Corregedoria da pró
pria Policia Civil está ainda a Polícia Judiciária,
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sob o crivo do Judiciário, através das Correge
dorias de Polícia Judiciária e dos presídios. Além
dos órgãos de comunicação, há as comunidades
locais, os conselhos comunitários, as comissões
de defesa dos direitos humanos, a Comissão de
Justiça e paz e inúmeras outras comissões. Acre
dite V. Ex", Dr,Professor Jairo Carneiro, a Polícia
Civildo Brasil, como um todo, condena, combate
e não aceita 10 quisto de violência. Queremos,
realmente, exercer nossa atividade, e não digo
isso aqui a V. Ex" como uma afirmação tópica
ou apenas ufanística, muito ao contrário, nos reu
nímos com muita freqüência e isto tem sido a
tôníce de nossos chefes: o afastamento absoluto
de qualquer tipo de violência, para que nós nos
transformemos, realmente, em defensores do po
vo, em prestadores de serviço à população. Se
acontecer um fato na via pública o primeiro grito
é "chama a polícia". Se alguém cair doente na
via pública, chama a polícia. Se cair um prédio,
chama a polícia. Se cair um poste, chama a polícia
- V. Ex' .sabe disso perfeitamente. O chamar
a polícia queremos que signifique: chame aquele
que nos possa proteger. E acredito que é este
o ínteresse de V. Ex' Então, esta correção nas
nossas atividades é exercida diutumamente pelos
órgãos de comunicação de massa, pelos Srs. Par
lamentares que têm denunciado nesta Casa e nas
Casai; estaduais as arbitrariedades porventura
ocorridas.

No que diz respeito à Polícia Judiciária, vou-me
despir, Professor Jairo Carneiro, da função de de
Iegadio, mas é muito dificil. Gostaria que V. Ex"
entendesse que é muito dificil. Para quem está
vinculado à Polícia há 25 anos, desde os 22 anos
de idade, não fica tão fácil tirar o distintivo, a
roupagem e.ser um cidadão comum, um cidadão
comwn não investido do cargo, mas sim que
analisa a Polícia sob outro ângulo. Para qualquer
fato que ocorra na vida pública, que incorra num
atrito social ninguém apela senão para a polícia.
Isto acontece no Brasil e no mundo inteiro. Para
qualquer fato que possa provocar um desconforto
social, chama-se a polícia, a emergência é a polí
cia, seja ela na forma de bombeiro, de ambu
Iâncial, judícíária, preventiva etc. É por isso que
entendo que a ação de polícia não pode ser vista
apenais num segmento deaua atividade judiciária
- esta é impclflantíssima, a mais importante, tal
vez, porque esta é a apresentação das provas.
Mas V. Ex' tem ainda outras atividades que ins
traem esta atívídade para o Judiciário. Então, eu,
como povo, se me visse envolvido num crime
como vítima, chamaria a polícia. Eu, como povo,
a primeira coisa que faria seria chamar a polícia,
que é o pronto-socorro. Nós, como policiais, já
somos o próprio pronto-socorro ambulante e,
muitas vezes, esquecemos dessa nossa atividade.
Em relação a nós, desprezamos até esse chama
os, como cidadãos comuns; policiais que são viti
mas de furto, como cidadãos comuns; policiais
que em suas famílias tiveram estupros, como têm
os cidadãos comuns, não se valeram do distintivo
para apurar ou ter alguma vantagem em razão
de sua atividade. Acho muito dificil,portanto, se
parar esses segmentos da polícia de prevenção,
da polícia de repressão, da polícia judiciária. Ela
é como um todo. É a polícia de segurança, que
pode ser vista dentro dos seus segmentos varia
dos, chegando ao fim dentro da Polícia Judiciária.

Essa idéia cio Constituinte Plínio Arruda Sam
paio, no sentido de colocar dentro de um orga-

nismo absolutamente apartado, quer dizer, a polí
cia na investigação e o Ministério Público na acu
sação, realmente precisa ser pensada, porque isso
seria - parece-me - a profissionalização abso
luta do persecutio criminis dentro de um orga
nismo apartado: nem o Judiciário, nem o Execu
tivo...

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Dr, Cyro, V.S' me permite um breve aparte? Não
é a idéia, mas a pergunta do Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.

O SR. CYROVIDAL SOARES DASILVA- Des
culpe-me, Constituinte Plínio Arruda Sampaio. A
pergunta de V.Ex", colocada dentro dessa circuns
tância, realmente seduz um pouco a gente. Não
podemos negar isso.

A pergunta do Constituinte Jairo Cameiro tam
bém. é tão sedutora quanto essa. Quer dizer, a
Políciacolocada dentro de um organismo, com
toas as prerrogativas no quinto constitucional,
com seus direitos garantidos, com meios mate
riais e humanos, com rádios, viaturas, etc.

Ora, se conseguirmos Isso, acho que virei de
joelhos até Brasília.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O tempo
reservado à Associação dos Delegados de Polícia
já se esgotou, mas ainda há dois Constituintes
inscritos, e não desejamos privar a Subcomissão
das idéias que evidentemente surgirão das per
guntas dos colegas. Apenas pedimos que o tempo
seja respeitado.

Concedo a palavra ao Constituinte Michel Te
mer.

O SR. CONSTITUINTEMICHELTEMER - Sr.
Presidente, quero fazer três observações rápidas.

A primeira diz respeito à circunstância de que
a Polícia Civil de todo o Brasil tem prestado ex
traordinário serviço à comunidade brasileira e, es
pecialmente, às comunidades mais carentes, aos
mais necessitados.

Quando Secretário de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, constatei que a delegacia
de polícia era, na verdade, a porta de acesso e
o meio de comunicação dos mais carentes com
o Governo, com a idéia do Poder Público.

Aquilo que o ilustre expositor salientava com
a expressão "Chame a polícia!" não ocorre apenas
no instante da prática do crime. Na verdade, o
dirigir-se à política, para o pobre, para o miserável
social, significa buscar, muitas vezes, um amparo
que nem diz respeito a aspectos delituosos de
natureza penal.

Tanto isso é verdade que, por proposta da Polí
cia Civil de São Paulo, no Governo passado, insta
laram-se inúmeros plantões sociais exata e preci
samente em função dessa idéia de que a convic
ção do que o pobre tem de poder, de autoridade,
de govemante é a idéia do delegado de polícia.

Quero, neste instante, prestar este depoimento
e, ao mesmo tempo, incorporar-me à manifes
tação do Constituinte Jairo Cameiro para aplaudir
a idéia da participação dos delegados de polícia,
bacharéis que são, nos tribunais. A idéia do quinto
ou do terço constitucional, ou do que venha a
ser criado na nova Constituição, há de contar 
não poderá deixar de fazê-lo - com a partici
pação dos delegados de polícia.

Sr. Presidente, conheci delegados de inequí
voco peso intelectual e moral, que poderiam, da
mesma forma que os advogados e promotores
públicos, enobrecer os nossos tribunais.

A terceira e última observação - desta feita
uma pergunta ao expositor - parte de um elogio
que faço ao nobre Relator, Constituinte Plínio Ar
ruda Sampaio, que tem sabido, nesta Subcomis
são, compatibilizar, com sugestões novas, ainda
que por meio de indagações, as mais variadas
tendências, tanto desta Subcomissão como das
associações e categorias profissionais interessa
das no assunto. Pela primeira vez ouço aventar-se
a hipótese de um Ministério Público ao qual se
incorporem os delegados de polícia. Portanto,
quero parabenizar o Relator, neste instante.

Quero também indagar do Dr, Cyro Vidal o
que, exatamente, ele pensa à respeito do direito
de defesa, porque, num dado momento, o proble
ma central é o do inquérito policial e quem o
tutelará. Em que seria prejudicado - é esta a
pergunta - o direito de defesa, se houvesse a
tutela do Ministério Público? Mais ainda: como
o Dr, Cyro vê a idéia desse encontro, dessa aproxi
mação entre o delegado de polícia e o Ministério
Público?

No geral, o grande problema entre o Ministério
Público e o delegado de polícia é o distanciamento
que pode ocorrer momentaneamente. Há a idéia
de que o Ministério Público vai fiscalizar, quando
ela deve ser a de que ele vai colaborar.

Então, quando o delegado de polícia exercita
a sua atividade tem de fazê-lo na sua plenitude,
como o entrelaçamento das atividades entre os
vários órgãos que vão buscar a justiça.

Quero, com essas breves palavras, embora já
esgotando o meu tempo, pedir a V.S's que alon
gue o seu tempo regimental, expondo suas idéias
sobre a figura do direito de defesa. Como se patro
cina isso por meio do delegado de polícia?

O SR. CYROVIDAL SOARES DASILVA-Ren
do nossas homenagens ao Constituinte Michel
Temer, principalmente com a observação da As
sociação dos Delegados de Polícia, porque S. Ex"
foi responsável, em São Paulo, pela criação e ins
talação das delegacias de defesa da mulher, reco
nhecidas hoje no mundo inteiro como uma das
grandes idéias no sentido de que os delitos prati
cados contra a mulher tenham um tratamento
investigat6rio especial.

V.Ex"ao defender, de maneira pioneira no mun
do inteiro, a criação da delegacia de defesa da
mulher, para apuração dos delitos contra a mu
lher, sem sombra de dúvida percebeu que a pro
fissionalização da polícia é que daria condições,
num determinado momento, de apurar os delitos
especiais.

Aceite V.Ex", Constituinte Michel Temer, as ho
menagens de toda a Polícia Civil, bem como os
nossos agradecimentos pela gentileza, pela fidal
guia, pelas honrarias que V. Ex", através de suas
palavras, bem como todos os Constituintes, nos
dispensaram. Tenho certeza de que a Polícia Civil
do Brasil sairá daqui profundamente emocionada,
porque o seu Presidente está emocionado com
o tratamento recebido.

Gostaria de dizer a V.Ex" que o direito de defesa
exercido pelo advogado deve ter a mesma pleni
tude do direito de acusação. Se já apurada a infra
ção e epresentado o fato em juizo, se houver o
período acusat6rio, não o simples acompanha-
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mento, não a simples colaboração, mas a avoca
tura e a supervisão, sem sombra de dúvida haverá
prejuízo para a defesa. Entretanto, entendo que
o advogado também, em havendo o acompanha
mento, em havendo a diligência do próprio órgão
acusatório, deveria ter o direito de participar.

Embora o Código de Processo atual, no art.
20, estabeleça o sigilono inquérito - que, eviden
temente, não se estende ao órgão acusador nem
à magistratura, mas se estende ao advogado 
entendo~ toda vez, ocorrendo esse acompa
nhamento por parte do órgão acusador, a defesa
deveria ter o pleno direito de acompanhar essa
diligência,para que se estabelecesse absoluta pa
ridade entre a acusação e a defesa. Repito mais
uma vez, Constituinte MichelTemer, que se deve
estabelecer o principio do biumaetum penema
YUII1, o principio do ato de três pessoas e não
uma com sobreval,ência~bre a outra.

Esse é o nosso entendimento na fase investiga
tória.Aliás, chego ao ponto de dizerque, os delitos
de pequena monta, as chamadas contravenções,
ou até os crimes apenados com detenção e não
com sanção superior a seis meses, deveriam ter
um ritoquase imediato, o ritoda prestação pronta:
apresentação direta pela autoridade, dentro de
um documento circunstanciado com o fato, com
as testemunhas, com o indiciado a juízo e à deci
são pronta e imediata do julz. Isso, na realidade,
é até possível para os delitos de pequena monta
e para os delitos de autoria conhecida, mas é
assegurado, em qualquer hipótese, o direito de
defesa do indivíduo.

Não aceito a prevalência da Ministério Público
sobre a defesa, porque aí se estaria, simplesmen
te, descaracterizando esta regra, que deve ser a
do equilibrio.

Não sei se respondi a pergunta de V. Ex" Mas
é necessário que se mantenha essa devida pro
porção e que a autoridade policial pense que,
como um servidor do Estado, ela não é um carras
co do povo, muito ao contrário, pertence a um
6rgão de apuração criminal, um 6rgão de investi
gação policial. Ela é, num primeiro momento,
ac:tio penequendl, mas jamais um carrasco do
povo. Ela deve fazer a investigação para que seja
prestado um serviço à comunidade, e que esse
"marginal" (entre aspas) - porque é um marginal
da própria sociedade - seja apresentado à Jus
tiça para que lhe seja aplicada a justiça. A autori
dade policial jamais deve ser vista como um car
rasco.

Agradeço a V.S' e cumprimento-lhe, de públi
co, nesta Casa Constituinte, pela iniciativadas de
legacias de defesa das mulheres, pois V.Ex" possi
bilitouà PolíciaCivil do Brasil resgatar, em grande
parte, a sua imagem perante a opinião pública.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte IvoMianardi.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Sr.
Presidente, inicio pedindo escusas a V. Ex", ao
nosso Relator e, de modo especial, aos exposi
tores porquanto aqui cheguei atrasado, eis que
pertenço à Subcomissão da Política Agrícola e
aqui sou apenas suplente. Mas, como sou um
apaixonado pe/aJustiça, estou aqui presente sem
pre que posso,sempre que consigo compatibilizar
os encontros das duas Subcomissões.

Delegado Cyfo, eu estava examinando a pro
posta que a Adepol nos traz aqui à Subcomissão

do Poder Judiciário e do Ministério Público, e la
mento não ter tido a felicidade de tê-lo ouvido
falar a respeito dos conceitos e da proposição
que a Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil está a fazer.

Mas o que me preocupa, Sr. Delegado, Sr. Ser
ventuário da Justiça, Dr,Penteado, e Srs represen
tantes da Defensoria Pública, é que tenho medo
de sair desta Assembléia Nacional Constituinte,
de voltar ao meu Estado, o Rio Grande do Sul,
sem conseguirmos resolver o problema da Jus
tiça no Brasil. Digo isso principalmente quando
tomo conhecimento, caro delegado, de que na
capital do meu Estado, Porto Alegre, o Diretor
do Foro recebe vinte mil inquéritos de trânsito
prescritos por ano; quando tomo conhecimento
de que, se no seu Estado e na sua Capital, São
Paulo, acontecesse um milagre e não ocorressem
mais crimes da competência do Tribunal do Júri,
levaríamos dezenove anos e oito meses para jul
gar esses delitos. E preocupo-me quando vejo
a proposta que os delegados de Polícia trazem
para esta Subcomissão - aqui não vai uma críti
ca, mas uma preocupação -, pois vejo que aqui
os delegados de Polícia, a quem presto também
a minha homenagem, estão mais preocupados
em refutar o que o Ministério Público ofereceu
por intermédio da Confederação Nacional do Mi
nistério Público, do que apresentar uma proposta
que venha a agilizar, que venha a transformar,
que venha a mudar, que venha a fazer com que
possamos distribuiro suum cu1que bibuere que
todos querem, que todos desejam, aquilo que
possa agilizar a nossa Justiça, os servidores e
os defensores. Então, fico preocupado, a não ser
que haja uma outra proposta que os delegados
tenham trazido.

Eu, que sou admirador dos nossos delegados,
dos nossos serventuários e dos nossos defen
dores públicos, acho que temos de trazer alguma
coisa que mude, que transforme, que agilize e
que resolva não só o problema de Porto Alegre
e de São Paulo, mas de todo o País. Então, é
por isso que eu dizia que tenho medo de sair
da Assembléia Nacional Constituinte e, especifica
mente, desta Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público, sem corresponder, sem
poder resolver.

Por isso, delegado, acho que essa proposta é
pálida. Esperava dos delegados de Polícia algo
que avançasse mais, algo que agilizasse. Não sei
se é esta a oportunidade de fazer com que se
instrumentalize a nossa nova Constituição a ponto
de mudar a nossa Constituição; dar mais poderes
aos nossos delegados, fazer com que os nossos
delegados, como disse aqui um Constituinte, par
ticipem desse quinto da Justiça para que possam
representar os nossos delegados, porque hoje,
para ser delegado, tem que ter curso superior.
Então, por que o delegado também não pode
participar desse quinto? Espero, desejo e quero
ISSO, estou preocupado em fazer com que possa
mos mudar, transformar, avançar. Como resolve
remos o problema da Justiça se não trouxermos
aqui propostas avançadas, que realmente modifi
5JUe~? Não concebo mais um inquérito policial,
e COIsa da Idade Média. Por que não se pode,
num inquérito policial,ter a participação da Defen
soria Pública e do Ministério Público, mostrando
que ali se fazem coisas transparentes, para, de
pois, o ~elegado de Polícia não ser acusado de

corromper, de submeter a vexame aquela pessoa
que se diz violentada? Não vejo por que desse
inquérito policial,que é da Idade Média- perdoe
me delegado - não poder participar o defensor
e o Ministério Público. Até estou de acordo com
a proposta que foi apresentada aqui no sentido
de acabar com o inquérito policial e partir para
o inquérito preambular, onde outras pessoas par
ticipem.

Não posso permanecer no recinto por causa
da reunião da Subcomissão da qual sou titular,
e devo voltar para lá. Mas gostaria que o nosso
representante dos servidores da Justiça respon
desse a uma pergunta. Embora, talvez, eu não
possa ouvir a resposta, gostaria de examinar de
pois as notas taquigráficas, porque domingo te
nho de estar em uma reunião em Santa Cruz
do Sul, onde estarão todos os notários e registra
dores do Rio Grande do Sul, e preciso dizer a
eles a resposta que tive. Dr. Penteado, ontem eu
conversava com o Presidente da Associação da
Justiça do Rio Grande do Sul e ele, infelizmente,
não tinha conhecimento desta reunião, ele não
sabia que hoje V. S' seria ouvido aqui perante
esta Subcomissão da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Então, a primeira pergunta que formulo...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre
Constituinte, V. Ex" argumenta de uma maneira
brilhante, cativante, mas gostaria que fosse rápido,
porque estamos muito atrasados.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAlNARDI- Vou
encerrar, Sr. Presidente. Perguntaria se a Associa
ção dos Serventuários da Justiça não têm uma
associação nacional.

Em segundo lugar, queria dizer que estou de
acordo com V.S', Dr.Penteado:acho que nenhum
Estado tem condições de suportar os extrajudi
ciais, eles não podem ser oficializadosagora. Con
cordo com V.S'Mas,gostaria que V.S' se t1profun
dasse no assunto para mostrar à Assembléitl Na
cional Constituinte e, de um modo especial, a
esta Subcomissão, que nenhum Estado - estão
todos quebrados - tem condições de suportar
ônus da oficialização dos extrajudiciais. Gostaria
que V.S' se aprofundasse no assunto. Eu, talvez,
Sr. Presidente, Sr. Delegado, tenha apenas o pra
zer de ouvir V. S'; os demais eu não posso, por
causa da sessão a que terei de comparecer.

O SR. CYRO VlDAL SOARES DA SILVA - Sr.
Constituinte, antes de mais nada, gostaria de pas
sar a V. Ex' a proposta da Polícia Civil. Realmente,
eu fIZ menção a ela, logo no início, e queria que
V. Ex" aceitasse essa proposta, em homenagem
ao seu espírito, que conhecemos desde o Rio
Grande do Sul e em homenagem à sua pessoa,
por parte de toda a Polícia do Brasil.

Acho que V. Ex" deu a resposta necessária à
sua própria pergunta. O número de procedimen
tos que prescrevem no Rio Grande do Sul, tam
bém estão prescritos em São Paulo, principal
mente contravenções que são enormes - rarissi
mamente contravenções ligadas ao jogo são jul
gadas em São Paulo, porque elas têm um prazo
de prescrição, a chamada prescrição retroativa,
que está no § 2° do art. 110, do C6digo Penal,
e tem um período muito pequeno. O número
de processos no Rio Grande do Sul, o número
de processos em julgamento nas Varas do Júri,
em São Paulo, que são váritls, demorará cerca
de 20 anos para serem julgadas, o que demonstra
que a ineficiência não é da Polícia.A Polícia apre-
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sentou a prova em juízo, a Policia levou o fato
material em juízo, a Policia apontou a autoria em
juízo. Parece-me, portanto, que essa prescrição
não cabe à Polícia Civil, em termos de culpa, seja
ela de qualquer espécie.

Quanto ao anacronismo do inquérito policial,
quanto a essa colocação feita por V. Ex", com
um espírito e uma lucidez por todos nós conhe
cida, de que () inquérito policial remonta à Idade
Média, gostaria de dizer a V. Ex' que em todos
05 países da IEuropa existe a figura do inquérito
poIícial. E gostaria de lembrar ainda aos nossos
Constituintes que nos delitos de autoria desco
nhecida, quando a prova deve ser amealhada,
não existe outro repositório que não o inquérito,
seja ele o inquérito preambular, seja ele o inquérito
vestibular, seja ele feito por um juiz de instrução,
que, na Itália, é o delegado - o juiz de instrução,
na Itália,tem (I nome de juiz,mas ele é um policial
seja eíe feito pelo comissário, na França, seja ele
feito pelo inspetor, na Inglaterra, seja ele feito por
comissário-inspetor, na Rússia comunista, seja ele
feito pelo tenente, pelo capitão, ou pelo xerife nos
Estados Unidos, ou seja ele feito por delegado
ou comissário ou inspetor, na Argentina.

O que temos de fazer é assegurar ao inquérito
o mecanismo de defesa necessário, como o Dr.
Michel Temer muito bem lembrou, para que haja
um equilíbrio, inclusive no que diz respeito ao
próprío cidadão. Mas, essa peça necessita existir
para que seja um repositório da prova apresen
tada em juízo.

Queria cumprimentar V.Ex', a quem já conhe
cia de nome, bem como sei de sua estima pela
Polícia Civil -- e o sei através de contatos que
tenho com o Dr. Caio Brasil, no Rio Grande do
Sul. Queria agradecer a V.Ex', inclusive, pela for
ma afetuosa como se dirigiu à nossa instituição.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Srs. Cons
títuíntes e demais participantes, o questionamento
ao Dr. Cyro está terminado. Agradeço a sua parti
cipação, que trouxe esclarecimentos aos Srs. Par
lamentares que têm a tarefa de fazer uma Consti
tuíção para o Brasil.

OSR CYRO VlDAI. SOARES DASILVA-Permi
te-me V.Ex' que me retire, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.

O SR. CYR()\IDALSOARES DASILVA - Agra
deço a V. Ex', em nome da Policia QviI, pela opor
tunidade concedida. Colocamo-nos ao inteiro dis
por de V. Ex" Foi uma honra estar presente a
esta Comissão, na cpmpanhta de V. Ex" dos de
mais Constituintes e do Dr. Plínio, porque, real
mente, tivemos a oportunidade de trazeras nossas
aspírações e os nossos objetivos. Muito obrigado
a V. EX' e a todos os Constituintes desta Subco
missão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Srs. Cons
tituintes, não podemos suspender a sessão por
alguns lnstantes, porque, às 14 horas iniciar-se-á
a sessão da Constituinte, e a nossa não pode
ser realizada conjuntamente. Por isso, vamos con
tinuar os nossos trabalhos.

Têm a palavra qjl que se inscreveram para inter
pelar a Associação dos Defensores Públicos.

Cem a palavra o nobre Relator, Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Repetindo aquelas observações iniciais, quanto

ao caráter desse tipo de questionamento, queria
dirigir aos defensores públicos apenas duas per
guntas. Depois, poderemos completar as infor
mações através do diálogo direto e pessoal.

A Constituição oferece garantias a órgãos, fixa
competências e garante prerrogativas a integran
tes desses órgãos. A minha pergunta é a seguinte:
haveria, para garantir 05 defensores, necessidade
de tratamento constitucional? E neste caso, em
que consistiria o tratamento constitucional da De
fensoria? Qual é o tipo de competência que ela
quer? Privativaou exclusiva das demais - porque
é isso o que faz a Constituição, ela atribui a um
órgão uma competência, concorrente ou exclu
siva, mas ela, de certa maneira, exclui 05 demais.
Ela fixaaquelas atribuições, fixa prerrogativas que
são próprias, fixa sistemas de funcionamento, em
geral, para evitar abusos, seja do exercício do pró
prio poder, seja de particulares. Então, a Consti
tuição estabelece aquelas garantias que são fun
damentais para o exercício da democracia. Mas,
por exemplo, não há na Constituição um capítulo
que disponha sobre o médico sanitarista, sobre
o engenheiro de obras dos ministérios; sobre 05

geólogos, que são, também, profissões extrema
mente importantes.

O que se garante na Constituição àquelas pro
fissões que são muito sujeitas à pressão, muito
sujeitas às injunções, muito sujeitas a fatores ex
ternos que obstaculizam o seu pleno exercício?
Então, nesse sentido, queria perguntar à Dra. Sue
Iy em que consistiria a regulamentação constitu
cional. Esta é a primeira pergunta.

A segunda pergunta é a seguinte: Aqui foi colo
cada a necessidade de uniformizar a Defensoria.
Em alguns Estados, por exemplo, ela está a cargo
dos procuradores. Em outros Estados, ela é feita
em repartições específicas. Qual seria a neces
sidade dessa uniformização? Aqui, por exemplo,
foi explicado por um serventuário da Justiça que,
se num cartório se trata de determinado ato, se
faz um registro de uma forma, e no outro Estado
se registra esse mesmo ato de outra forma, isso
pode gerar para o advogado uma dificuldade. Mas
qual seria a dificuldade se em São Paulo por
exemplo, estivesse o serviço judiciário na Procura
doria-Geral do Estado - que é prestado por um
advogado do Estado, dado que este é serviço
do Estado, que recebe do Governador do Estado
uma procuração e que realiza esse serviço para
o Estado - e em Minas Gerais, ou no Rio de
Janeiro ou no Paraná fosse organizado como uma
repartição própria?

Acho que esses dois esclarecimentos são im
portantes porque esta é uma atividade que se
desenvolve agora, é uma atividade nova, pouco
conhecida. Nos meus tempos de lides judiciárias,
essa atividade era exercida pelo próprio corpo
de advogados - o chamado advogado dativo.
De modo que acho importante que a Associação
faça a sua explicação diante dos Constituintes,
para muitos dos quais esse fato é absolutamente
uma novidade.

A SR" SUELY PLETZ NEDER -A Federação
Nacional dasAssociações de Defensores Públicos
fica muito agradecida pela oportunidade "que o
ilustre Relator desta Subcomissão nos concede
de dirimirmos algumas dúvidas que não puderam
ser suficientemente esclarecidas no momento da
nossa exposição, considerando-se a exiguidade
do tempo concedido aos expositores.

O ilustre Relator quer saber em que consistiria
a regulamentação constitucional necessária à De
fensoria Pública.

E faz uma introdução, no sentido de que a
Constituição tem assegurado, prerrogativas a de
terminadas carreiras, quando elas estão sujeitas
a pressões maiores e externas, que irão coibir
a independência do seu exercício e suas funções.

Constituinte Plínio Arruda Sampaio, eu gostaria
de dizer a V.Ex' que parte do debate que antece
deu a nossa palestra agora e que se refere aos
delegados de polícia, já nos esclareceu sobre essa
razão.

Nós, defensores públicos, somos antes de mais
nada, advogados. Advogados com uma missão
específica: somos advogados apenas de pessoas
pobres, daqueles que não tiveram condições de
constituir advogados, sem que isso prejudicasse
o seu sustento próprio ou o de sua família; somos
advogados do revel, daquele que não quis cons
tituir advogado, e, nesse sentido, garantimos a
aplicação do princípio de ampla defesa.

Sendo assim, no processo integramos a triade
processual, integramos a parte processual que
representa a defesa: de um lado, temos o Minis
tério Público, defensor da sociedade e, conse
qüentemente, fiscal da lei;de outro, temos o advo
gado, no caso específico, o defensor público, de
fensor dos direitos individuais da pessoa humana;
e temos, como outro vértice desse triângulo, o
Poder Judiciário, que é o Poder a quem incumbe
dirimir o litígio.

A tutela jurisdicional se faz, necessariamente,
com a participação desses três agentes politicos
do Estado. Essa participação não envolve qual
quer relação de hierarquia e sul:>ordinação; são
instituições que se intercomplementam, pois a
ausência de qualquer uma delas inviabilizaria o
devido processo legal.

Se os defensores públicos, advogados que são
da grande e injustiçada maioria do povo brasileiro
que, na distribuição dos frutos produzidos por
todo o grupo social, recebeu o menor quinhão,
se esses advogados não estivessem protegidos
por todas as prerrogativas, direitos e vantagens,
com que se protegem a sociedade, com que se
protege o poder que decide o litígio, na verdade,
estaríamos condenando, especialmente o pobre,
a receber uma justiça discriminatória.

Em que se consistiria a regulamentação, por
tanto, da proposta constitucional da assistência
judiciária ou, como é chamada, Defensoria Públi
ca? Entendemos que certos princípios deverão
ser observados. Em primeiro lugar, precisamos
da instrumentalização, na Carta Magna, para que
não haja mais no País a situação com que temos
convivido, por todo esse período, isto é, que a
Carta assegure, no Capítulo de Direitos e Garan
tias Individuais, que, no futuro, jamais se tradu
zirão em atos concretos, especialmente se essas
promessas forem beneficiar a parte fraca da distri
buição do poder e dos bens produzidos pela so
ciedade. Será a garantia de que a Assembléia
Nacional Constituinte, de forma conseqüente
com a aspiração do povo brasileiro, pretende am
pliar 05 direitos e garantias individuais daqueles
que jamais tiveram sequer assegurado o mínimo
de condições de sobrevivência digna.

Precisamos, então, de uma instituição que te
nha normas que sejam uniformes, a nível nacio
nal. Entendemos as disparidades regionais exis
tentes no País, mas entendemos que essas dispa-
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ridades jamais foram entrave a que o Ministério
Público se organizasse de maneira uniforme, a
nível nacional; a que a magistratura observasse
uma certa linha de organização. Por que o direito
do pobre deverá ser o único campo da Justiça
tratado com criatividade, a nível de Estados? É
preciso que se diga que esse direito é fundamen
taI, é absoluto, é supralegal, é supra-estatal. Mes
mo que não fosse integrado à Carta Magna, ainda
assim não se poderia negá-lo, porque, se todos
são iguais perante a lei,cabe ao Estado assegurar
a igualdade de oportunidade de todos.

A nossa proposta, portanto, é no sentido de
que fique constando do texto constitucional, em
capítulo próprio, a institucionalizaçãoda assistên
cia judiciária como órgão do Estado, obrigação
do Estado, que é atividade, a nível extrajudicial
e judicial,na defesa dos direitos dos juridicamente
necessitados, inclusive contra o próprio Estado.
Que sejam assegurados aos membros da assis
tência judiciária os direitos, garantias e prerro
gativas que são assegurados aos membros dos
demais órgãos que integram a administração da
Justiça. E que haja uma organização da assis
tência judiciária a nívelnacional, em carreira pró
pria, integrada por cargos providos, inicialmente,
em caráter de exclusividade,por concurso público
de provas e títulos.

E por que a necessidade de carreira própria
e de concurso para o provimento desses cargos?
Porque, em primeiro lugar, não existe até hoje,
conhecida nas sociedades contemporâneas,
qualquer forma de acesso ao serviço público,
mais democrática, que o concurso público. Ela
permite o ingresso do rico, do pobre ou de qual
quer pessoa que, realmente, se habilite técnica
e moralmente ao exercício do cargo. Isso permi
tirá que o pobre tenha garantido, efetivamente,
o seu direito de acesso à Justiça, através da me
lhor defesa técnica, e não de uma forma ficta
que, na verdade, faz parecer que o pobre está
assistido legalmente, durante o processo, quando,
na realidade, há uma participação apenas formal
da defesa.

Queremos que haja defesa do direito do pobre,
mas defesa efetiva,feitapor agentes concursados,
habilitados para o exercício do cargo, cercados
das prerrogativas que assegurem a sua indepen
dência funcional,porque o pobre, necessariamen
te, não ajuíza contra pobre; o pobre ajuíza contra
rico e, principalmente, contra o Estado que, em
grande parte das vezes, é quem lesa seu direito.
E nós seremos agentes políticos do Estado. Se
não estivermos cercados dessas prerrogativas,
qualserá a pressão que iremos sofrer? E, pressio
nados, quem será lesado no seu direito?Não será
o defensor público, será o seu cliente, o seu assis
tido, o pobre.

Creio que, desta forma, respondi às duas per
guntas em uma única questão.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
- Sr. Presidente, peço licença para me ausentar
por alguns instantes. Um dos nossos convidados,
o Prof. Lamartine, do Paraná, está ao telefone,
com um recado urgente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Leite Chaves. V. Ex
se inscreveu em segundo lugar, mas passa a ser
o primeiro.

O SR. CONSmCIlNTE LEITE CHAVES - Df'
Suely Neder, foi uma grande satisfação nossa ou-

vi-Ia, bem como a seus acompanhantes, na defesa
do mister que os trouxeram aqui.

A Comissão, realmente, ainda não tem uma
definição sobre a Defensoria Pública. Ela está-se
formando e se constituindo no País. Não há uma
idéia generalizada, pelo menos a nívelde maioria,
para que nos possamos comportar, em relação
a ela. Ela tem, como pressuposto, o fato de haver
fortes e fracos de um lado, e pobres e ricos de
outro. Estamos fazendo uma Constituição que
busque justiça e, nisso, há uma incompatibilidade
muito grande, porque jamais a justiça, quando
admitimos, previamente, que existem fortes de
um lado e fracos de outro, e ricos de um lado
e pobres de outro, será igual. Parece-me que,
a exemplo do que a Constituinte está procurando
fazerao definirpreviamente o regime, se constitu
cionalista ou presidencialista, talvezvá surgir, tam
bém, a angústia de saber que tipo de sociedade
vamos querer, a capitalista que permite isso; a
socialista que tem outros inconvenientes, mas que
oferece tamanhas margens de injustiças?

Por outro lado, nos níveis atuais a Defensoria
Pública recolheria os advogados mais modestos,
aqueles que não tiveram acesso à advocacia re
muneratória, particular, no MinistérioPúblico. En
tão ela recolheria aqueles mais modestos, com
algumas exceções.

Então, frágeis como são, eles teriam realmente
expressão para servir de intermediários válidos
entre as forças que se antepõem: de um lado
os excessívamente afortunados, e, de outro os
esquecidos e marginalizados? Mas dificilmenteo
País, a não ser por uma constante e permanente
luta pela democratização econômica, chegará a
níveis de justiça.

Então, a minha pergunta: a ser criada a defen
soria, deveria ela ter os mesmos níveis qualifi
cativos do Ministério Público,os mesmos estágios
profissionais e a mesma margem de remunera
ção, já que perante a sociedade passariam eles
a exercer funções similares? É a minha pergunta.
Muitoobrigado.

ASR' SUELY PLETZNEDER- Senador Leite
Chaves, tentarei dirimiralgumas das dúvidas que
V. Ex'·apresenta. Em primeiro lugar, acho, não
existe exatamente atribuições de funções simila
res entre o MinistérioPúblico e a Defensoria. Che
gam, a nível processual, até a se apresentarem
de forma antagônica. Se analisarmos o Ministério
Público, com sua visão popular, um representa
a acusação e outro a defesa. É lógico que sabe
mos que esta é a visão popular do processo, por
que o Ministério Público é tão defensor quanto
nós, e a nossa origem histórica é a mesma, uma
única. Originamo-nos do procurador do rei, do
cobradordeimposto~quedepoissetran&ormou

em duas instituições antiqüíssimas: a Assistência
Judiciária e o Ministério Público. O Código de
Organização Judiciária da França data de 1800,
e não existe inovação na matéria. E o Brasil tem
a advocacia de oficio na Justiça Militar federal
há 67 anos. Não é nenhum instituto novo, nenhu
ma inovação, nenhuma proposta que se pretenda
introduzirna Históriabrasileira.

Quanto à hábilitação para o exercício do cargo,
não creio que o defensor público seja o advogado
menos dotado para ingresso na carreira do Minis
tério Público ou na magistratura, ou na advocacia
privada. Não creio, e posso fazer prova disso 
com grande freqüência perdemos membros da

Assistência Judiciária em concursos promovidos
para essas carreiras. E verifique V. Ex-: com fre
qüência acontece que nessas carreiras a sua clas
sificação é superior àquela que obteve para in
gresso na Assistência Judiciária, o que mostra
que o nosso processo seletivo é sério, e o nosso
pessoal, que ingressa por concurso, é sério. Isso
existe nos Estados em que a Defensoria é estrutu
rada da forma como se pretende em todo territó
rio nacional. Posso citar como exemplos o Estado
do Riode Janeiro, onde existem defensores públi
cos em todas as Varas, em todas as Comarcas
do Estado, habilitados em concurso público, ajui
zando em segundo grau de jurisdição; no Estado
de MatoGrosso do Sul, o mesmo processo: defen
sores públicos concursados em cada Vara, em
cada Comarca de Estado; onde existe um juiz
de Direitoe um promotor de justiça há um defen
sor público também habilitado por concurso pú
blico; no Estado de Minas Gerais existe a mesma
situação.

A qualidade técnica para o exercício do cargo
não é que determina a nossa escolha. Nossa op
ção é vocacionada e ideologizada.Entendo, como
adovogada que sou, que existem duas posições
da realidade injusta com que convivemos: a pri
meira, é alterá-Ia, através dos métodos históricos
da mudança - e gostariam os muito que a nossa
função fosse extinta, porque teria sido alterada
a causa que lhe deu origem. Seria para nós a
maior felicidade estarmos aqui dizendo para os
senhores: extingam o cargo de defensor público
no Brasil,porque aqui inexiste pobreza. Mas infe
lizmente sabemos que vivemos em uma socie
dade capitalista, de acumulação de riquezas, e
que essa disfunção da sociedade capitaIista, de
capitalismo acumulativo, espoliativo,fezcom que
surgissem categorias subordinadas e categorias
dominantes, sendo que as subordinadas repre
sentam a maioria da sociedade brasileira e são
aqueles que têm, no dia-a-dia, na hora-a-hora,
os seus direitos lesados em todos os campos.

O acesso à Justiça é instrumento indispensável
para assegurar as conquistas que a sociedade
pretende ver insertas na Carta Constítuclonal, Se
não estabelecermos o instrumental de acesso de
80% do povo brasileiro ao Poder que decide os
litígios,à tutela jurisdicional,tudo que se fizerhoje
na Assembléia Nacional Constituinte irá, na me
lhor das hipóteses, beneficiar apenas 20% do p0

vo brasileiro.
V. Ex" pergunta se ao ser criada a Defensoria

Pública esta deveria ter os mesmos níveis qualifi
cativos, os mesmos estágios do MinistérioPúbli
co. Acredito que sim. Acredito que nós, como
ex-adverso na ação, precisamos ser dotados de
todas as prerrogativas que a outra parte tenha.
Precisamos ser tão qualificados tecnicamente
quanto eles. Não nos interessa criar um órgão
que faça uma defensoria ficta. Essa é a resposta.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITCIlNTE SfLVlO ABREU - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Expositores,
conta hoje o nosso País com esse grande ínstru
mentaI que vem objetivar o encontro e o reen
contro da própria nacionalidade consigo mesma:
a Assembléia Nacional Constituinte. Nesta Casa
existem mais de duas dezenas de Comissões tra
balhando incansavelmente, díuturnamente, na
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procura das ~Irandes soluções esperadas e alme
jadas. pela própria Nação, soluções institucionais
calcadas, fundamentadas nos parâmetros da li
berdade, com a grande opção pelo regime demo
crátic:o. E estas Comissões se empenham sobre
tudo no reencontro dos direitos individuais, por
tanto tempo vítimas do tumulto e até da trucu
lência institudonal neste País. E nestes direitos,
que haverão de estar assegurados daqui a pouco
com a promulgação desta Nova Constituição, os
direitos que dizem de perto à vida de cada ser
humano, de cada cidadão, ao trabalho com salá
rios justos, à educação, à saúde, à segurança e
tantos outros, se inclui, fundamentalmente, o di
reito à Justiç.a. E a partir do momento em que
entendemos o risco de não darmos à Defensoria
Pública a dimensão que se faz necessária, estaria
mos podendo chegar ao absurdo de estarmos
construindo uma justiça para funcionar apenas
a favor de 20'% da população brasileira.

Com base nesses parâmetros é que aqui estou
para cumprimentar a Dr" Suely Neder pela sua
brilhante exposição e reafirmar o nosso desejo
de que exista, ou que venha a existir, neste País,
uma justiça, não somente capaz de proteger os
ínteresses dos fortes, dos poderosos, daqueles
capazes de movimentá-Ia com seus próprios
meios, com seus próprios recursos, mas de uma
justiça que, fundamentada em uma Defensoria
Pública bem estruturada, possa estar facultada
também aos marginalizados, aos carentes, aos
pobres em geral, que, na realidade, constituem
80% da população, aqueles que, caso fossem
movimentar a Justiça, estariam subtraindo recur
sos indispensáveis ao seu próprio sustento e ao
de seus farnílíares.

Com estas manifestações, pretendia solicitar à
Dr"SuelyPle12: Neder que expusesse a esta Subco
rníssãoa necessidade de que a Defensoria Pública
venha a ser estruturada nos mesmos parâmetros,
na mesma hierarquia do Ministério Público, para
que pudesse permitir o equilíbrio e a igualdade
da justiça entre ricos e pobres. Esta pergunta já
foi sabiamente formulada liminarmente pelo emi
nente Relator Plínio Arruda Sampaio e posterior
mente pelo ínclito Constituinte Leite Chaves. Co
mo já me dou por satisfeito quanto aos esclareci
mentos trazidos pela Dr' Suely, eu pediria, então,
à eminente expositora que, valendo-se de seus
conhecimentos e de suas experiências, transmita
a esta Subcomissão as experiências alusivas e
atinentes à própria Defensoria Pública, no sentido
de significar o clima de estabilidade social, o clima
de equilíbrio social obtido por uma determinada
comunidade ou por todas as comunidades, a par
tir do momento em que se sentem dotadas deste
importante mecanismo: a Defensoria Pública.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - Agradeço ao
Constituinte Sílvio Abreu, ex-Secretário de Justiça
do Estado de ~l\inas Gerais que, no exercício desse
cargo, priorizou a Defensoria do Estado e viabi
lizou a sua efetiva institucionalização.

Srs. Constituintes, temos experiência bem dis
tintas. dependendo da situação de cada Estado.
Algumas instituições funcionam bem, trazem
bons resultados, têm uma prática que demonstra
que o caminho foi encontrado. Outros, infeliz
mente, não tanto. Existem métodos e outros tipos
de métodos. Eu poderia falar com mais conheci
mento de causa a respeito da instituição, que te-

nho a honra de chefiar, no Estado do Mato Grosso
do Sul. Ela é das mais recentes a nível nacional.
Temos quatro anos de existência. Nesses quatro
anos - funcionamos a partir de fevereiro de 1983
- os defensores públicos do Estado de Mato
Grosso do Sul atuaram judicial e extrajudicial
mente, dando uma ênfase muito grande à solução
extrajudicial dos conflitos, fazendo um trabalho
de orientação e de divulgação de direitos, porque
entendemos que não basta existir o instrumento
do Estado que assegure o acesso à Justiça, é
preciso que o povo saiba da existência dele, é
preciso que as pessoas saibam da existência dos
seus direitos. Em todos os movimentos em que
se debate direitos de qualquer cidadão, a assis
tência judiciária do Estado de Mato Grosso do
Sul está presente, participando ora como entidade
promotora do evento, ora como entidade debate
dora dos temas. Assim é que participamos, desde
o início, da programação feita pelo Governo esta
dual com todos os municípios, na defesa dos
direitos do consumidor. Celebrou o Sr. Gover
nador, que até há pouco nos honrou com a sua
presença, o hoje Constituinte Wilson Martins, um
convênio com todos os municípios do Estado,
assim que foi instituído o Plano Cruzado, colo
cando à disposição do município, na defesa dos
direitos do consumidor, o Ministério Público e a
assistência judiciária para integrarem uma comis
são municipal de defesa do consumidor. Temos
esse exercício constante. O defensor público de
Mato Grosso do Sul atua em caráter de absoluta
exclusividade. A Lei da Assistência Jurídica do
Estado de Mato Grosso do Sul veda expressa
mente o exercício da advocacia fora da assistência
judiciária. Somos advogados exclusivos de pobres
em dedicação exclusiva por oito horas diárias no
minimo. Cada um de nós acompanha cerca de
trezentos a quatrocentos processos. Comarcas
existem no Estado em que 90 ou 100% dos feitos
criminais estão a cargo do defensor público. Te
mos, além disso, uma política institucionalizada
no Estado. Uma vez por semana o defensor da
área criminal, lotado na Vara de Execuções Pe
nais, dá expediente dentro dos presídios do Esta
do. E nesse expediente analisa caso a caso a
situação do preso e pleiteia todos os benefícios
da execução da pena. Isso já impediu, por suces
sivas ocasiões, ocorrências de motins em presí
dios. Toda vez que há necessidade, inclusive, de
um levantamento exaustivo da situação, como
ocorreu agora em Campo Grande, Capital do Es
tado, os defensores foram convocados pelo Cor
regedor-Geral da Justiça para efetuar o levanta
mento de todos os processos do Cartório da Vara
de Execuções Penais, para verificar exatamente
a situação de processo a processo, colaborando
com a Justiça e evitando que os direitos fossem
lesados. Assim age a Defensoria Pública do Esta
do de Mato Grosso do Sul. Temos amplos carta
zes que dizem o que é a Defensoria Pública, onde
pode ser encontrado o defensor público, que direi
to ele defende, o que é preciso para fazer uso
desse direito. Esses cartazes são afixados em dele
gacias de polícia, em órgãos públicos e nas rodo
viárias.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu pediria
à nobre expositora que concluísse, porque, apesar
da tristeza desta Presidência, que gostaria de con
tinuar a ouvi-Ia, é necessário que se cumpra o
tempo estabelecido para cada um.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - Nada há a
acrescentar, além do que foi dito. Essa é a expe
riência de Mato Grosso do Sul e com certeza
é a experiência, porque temos consciência disso,
de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, dentre outros
Estados.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, congratulo-me
com o nobre Presidente pela oportunidade que
esta Subcomissão tem de ouvir exposições e de
bater assuntos tão oportunos e relevantes. Eu de
veria estar acamado, mas nunca vou-me arre
pender de ter aqui comparecido de ter perma
necido até agora. Quero cumprir também um
dever de justiça; ao realçar a iniciativa do ilustre
Constituinte Silvio Abreu, que foi incansável na
justíssima ênfase dada à imperiosa necessidade
de a Defensoria Pública ser institucionalizada e
instrumentalizada pela nova Carta Magna. Desde
a primeira hora coloquei-me a seu lado defen
dendo esta posição. Sem surpresa ouvi o relato
da Dr"Suely sobre a experiência de Mato Grosso
do Sul. Digo sem surpresa porque a implantação
da Defensoria Pública no Estado do Mato Grosso
do Sul deveu-se a um grande Governador, a um
grande homem público que honra esta Consti
tuinte e que sempre mostrou no passado aquilo
que realiza no presente, o velho companheiro de
lutas gloriosas da resistência no MDB, o Consti
tuinte Wilson Martins. Posso trazer um testemu
nho do funcionamento da Defensoria Pública no
meu Estado, o Rio de Janeiro. Ouso dizer que
a Defensoria surgiu no Rio de Janeiro por uma
reivindicação social. Ela surgiu porque era neces
sário que assim fosse. E funciona de maneira
extremamente eficiente, razão por que tenho a
certeza de que será muito útilnos aprofundarmos,
depois de nossos debates, sobre as experiências
dos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais
e do Mato Grosso do Sul. E eu adiantaria logo
uma pergunta: quais são os Estados onde já está
estruturada e organizada a Defensoria Pública?

Há uma breve referência que não posso deixar
de fazer sobre uma conceituação que merece
meu respeitoso protesto: foi enunciado por um
dos ilustres defensores que os partidos progres
sistas deveriam ser favoráveis à iniciativa, e, logo
em seguida, ele disse que os partidos conserva
dores e liberais também deveriam aceitar a pro
posta. Gostaria de lembrar que não posso separar
minha condição de integrante desta Subcomissão
e de Líder do Partido Liberal na Constituinte e
na Câmara dos Deputados. Nosso Partido, o übe
ral, passa pelo social e dele não abre mão. Pratica
mos o neoliberalismo e o social-liberalismo e nos
enfileiramos entre as correntes mais autentica
mente progressistas deste País, razão por que ja
mais aceitaremos o rótulo, que não nos cabe,
de conservadores. Apresento, minhas homena
gens à Defensoria Pública e a esta Subcomissão.
Qualquer uma das três entidades mereceria uma
audiência pública exclusiva.

Era o que tinha a dizer.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - Obrigada, no
bre Constituinte. Gostaria de passar a palavra para
o Dr. Roberto VItagliano, um dos expositores, por
que foi ele quem faz a alusão e por isso deve
responder a questão.
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o SR. ROBERTO VITAGLlANO - llustre Cons
tituinte, talvez eu não me tenha feito entender,
quando me referi à ideologia possível da institui
ção. Nossa intenção era dizer que a Defensoria
Pública não tem ideologia e que se permite colo
car dentro de um programa de um partido conser
vador ou de um partido liberal. E não estamos
tentando definir qual o programa do Partido Líbe
ral ou de um partido conservador, nem estamos
fazendo juizo de valor se o partido conservador
é um bom partido para o País, se o Partido Uberal
é melhor ou pior, ou se os partidos progressistas
são melhores. Não entramos no mérito da ques
tão, simplesmente tentamos transmitir a V. Ex"
que a Defensoria Pública encontra abrigo em
qualquer posicionamento ideológico, inclusive
nos chamados partidos de esquerda - não va
mos entrar no mérito se a esqueda, a direita ou
o centro têm a melhor resposta para a realidade
brasileira. O que pretendemos dizer é que, em
qualquer partido, tenha ele qualquer tipo de pro
grama, doutrina ou ideologia, certamente abrigará
instituição da Defensoria Pública como válida. Se
o ponto de vista é qe que realmente essa institui
ção visa a atender ao pobre, é uma visão assisten
cialista válida e perfeitamente positiva. Se essa
visão é a de que a Defensoria Pública exerce uma
função essencial ao Estado para manutenção da
ordem democrática, como a Magistratura, o Mi
nistério Público e a própria Procuradoria, essa vi
são é diferente da anterior, mas também justifi
cável. Foi essa nossa posição. Não pretendemos
dizer que o partido conservador ê pior ou melhor
do que o progressista. Não enframos nesse mé
rito. Esperamos ter conseguido esclarecer nosso
ponto de vista. Muito obrigado.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - Sr. Presidente,
ainda disponho de tempo para responder à outra
parte da pergunta?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) -Sim, ainda
dispõe.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - O Sr. Consti
tuinte perguntou-nos quais são os Estados e co
mo se organiza neles a assistência jurídica.

Devo dizer a V.Ex'que existem formas de orga
nização, é mais fácil do que listar para V.Ex' os
Estados, porque corro o risco de esquecer algum,
mas existem basicamente três formas de organi
zação: uma é essa que prevê o órgão próprio,
com Carreira própria, prestando um serviço espe
cífico; há outra que prevê atribuição das funções
de defensor público, a agentes políticos do Esta
do, que têm, na sua formação básica e na sua
área de competência, atribuições diversas daque
las da defesa dos direitos. do pobre; a terceira
é a forma que prevê um repasse de recursos fínan
ceiros àOrdem dos Advogados, para que ela re
munere o profissional liberal, a fim de que ele
preste assistência juriciária. Quais são os óbices
a que se referem as duas outras formas? Já foi
demonstrado, através de esperiências, que a atri
buição da função de defensor público a um mem
bro de carreira diversa daquela que ele tem não
é a forma correta. De início, atribuía-se isso ao
Ministério Público, era início da carreira do Minis
tério Público. Veja o preconceito que existe. O
direito do pobre é defendido pelo profissional no
início da carreira daquele órgão que fará a acusa
ção. Portanto a sociedade será sempre defendida

profissional mais experiente e antigo, enquanto
o neófito defenderá o pobre, sem contar as pró
prias conivências processuais que ocorriam quan
do o defensor passava a promotor de Justiça.
Quanto à atribuição da Procuradoria de Estado,
existe em São Paulo e agora não mais em Alagoas.
Mas essa é uma fórmula que também não tem
respondido bem, porque o Procurador do Estado
é o representante judicial e extrajudicial do Estado
e, sendo assim, ele tem compromissos ideoló
gicos e éticos com a função específica que de
sempenha. Como se posicionará o Procurador
de Estado quando defender o interesse do pobre
contra o próprio Estado? Por isso, advogamos
uma carreira própria, já que se trata de obrigação
do Estado exercida por um agente próprio.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSmUlNTE MICHELTEMER - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Sr' expositora, a
Constituição é um repositório de valores funda
mentais. Só vão para o texto constitucional aque
las regras que dizem respeito aos fundamentos
mesmo do Estado. Portanto, quando se fala em
Defensoria Pública, Procuradoria Pública, Minis
tério Público e Magistratura, esses não são os
valores fundamentais albergados pelo Constituin
te. Por trás deles há sempre um valor motivador
que faz com que determinada categoria ou profis
são seja mencionada no texto constitucional. Mas
esse não é, volto a dizer, o valor fundamental,
que no particular e no caso em debate é a assis
tência judiciária aos necessitados, dado que esse
ontologicamente, antes mesmo do surgimento
da Constituição, é um valor que os povos enten
deram prezar, quer dizer, algo que deve serdispos
to na Constituição como um direito de cada um
dos indivíduos. Por isso mesmo, as Constituições
brasileiras e as de quase todos os povos costu
mam - a não ser, como lembrava a sr-expositora
quando se trata de um pais economicamente frá
gil, socialmente desprovido de recursos - conce
der assistência judiciária aos necessitados como
um valor fundamental e, como tal, é preciso viabi
lizar esse valor que o Constituinte incorporou no
momento da criação do Estado. Por isso mesmo,
quero, neste momento, louvar o gesto adminis
trativo do ilustre Constituinte SílvioAbreu, quando
S. Ex', em Minas Gerais, criou a Defensoria Públi
ca, tendo outros Estados como Rió de Janeiro
e Mato Grosso do Sul também desempenhado
com muito vigor e eficiência essa atívídade que
dizrespeito a um direito individual. Portanto, quan
do se fala em Defensoria Pública-aqui estou-me
dirigindo ao nosso Relator - talvez haja uma ra
zão lógica para que se manifeste - não talvez
de uma forma analítica, como têm feito todas
as organizações que têm vindo a esta Constituinte,
para dispor regras as mais variadas sobre a insti
tuição, uma breve palavra sobre ela, o que me
parece logicamente viável em face do valor maior,
o da assistência judiciária. A única preocupação
que tenho, Sr' expositora, e sobre isso gostaria
de voltar a ouvi-Ia, é a expressa pelo nobre Relator,
Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. Por que
só a Defensoria Pública? Não seria o caso de
dizermos que a assistência judiciária, valor funda- ,
mental, valor altamente prezável pelos povos de
verá ser prestada, preferencialmente, nos Esta
dos? Note-se que utilizo a expressão preferen-

cialmente pelas defensorias públicas, podendo,
entretanto, ser atribuída a outros órgãos da admi
nistração, porque creio, Sr' expositora, que esta
seria uma homenagem ao princípio federativo,
ao princfpio da autonomia dos Estados. O Estado
se organiza e presta a sua administração de acor
do com as suas possibilidades. Então, é muito
provável que em um Estado a Defensoria Pública
seja criada, mas em outro - e aqui trago o exem
plo de São Paulo e outros Estados - a Procura
doria do Estado presta esta assistência também
com muita eficiência, em que os advogados dati
vos de alguma maneira prestam um desempenho
muito acentuado e profícuo em relação à assis
tência judiciária, porque - repito - volto a dizer,
este é o valor de que o Constituinte está efetiva
mente homenageando. Então, volto a insistir nes
ta questão, Dr' Suely, para dizer, permita-me a
repetição: não seria o caso de a Constituição esta
belecer: "Aassistência judiciária será prestada pe
los Estados, preferencialmente pela Defensoria
Pública?" Porque, ao dizer preferencialmente 
e na Constituição não há palavras inúteis - o
que o Copstítuínte está dizendo é o seguinte: nos
Estados deverão ser criadas defensorias públicas,
salvo se entender que por outra forma pode pres
tá-la. Era isso

ASR' SUELYPLETZ NEDER -Sr. Constituinte
Michel Temer, ex-Secretário de Segurança Públi
ca e Procurador do Estado de São Paulo, é uma
honra contar com sua presença neste recinto.
Gostaríamos de responder a essa indagação de
senvolvendo o seguinte raciocínio: qual é a razão
que nos leva a pretender um comando constitu
cional que defma, que normatize o acesso do po
bre à Justiça, em todo o território nacional? Exata
mente para viabilizaresse acesso do pobre através
da melhor defesa técnica, de um corpo profissio
nalizado, um corpo que ingressou no quadro da
Defensoria Pública através de um concurso, voca
cionado por uma opção definida naquele campo.
Por que discordamos da hipótese de que a Consti
tuição diga "preferencialmente"? Porque sabe
mos que isso vai significar "hipótese nenhuma",
porque será muito fácil utilizar-se dos recursos
disponíveis nos Estados, muitas vezes não provi
dos os cargos por concursos, para se fazer uma
defesa ficta do direito do pobre. Dificilmente o
Estado teria a preocupação de organizar um servi
ço que instrumentalizasse o pobre para, eficiente
mente, acionar o Estado na defesa dos seus direi
tos. É preciso muita c1arívidência política, é pre
ciso muito desprendimento e muito compromis
so ideológico com a mudança e com a superação
da sociedade brasileira para assim agir. Nesse
sentido nós advogamos: por que não se deixou
ao Estado o critério de organizar o seu Judiciário
diferentemente? Por que não se deixou a cada
Estado a possibilidade de organizar diferentemen
te o Ministério Público? Porque são instituições
necessárias; elas mantém os pilares da demo
cracia. Mas será que defender o pobre é menos
necessário à sobrevivência da democracia? Posso
dizer que não, porque podemos aferir a saúde
democrática de um Estado, e um Estado dentre
aqueles que têm um sistema injusto de distri
buição das riquezas, pela forma como ele organiza
a sua assistência judiciária. O direito à assistência
panhando todo o texto constitucional. E a Defen
soria Pública é o seu instrumento de ação, é o
seu corpo próprio, é o seu pessoal especíalízedo.
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vocacionado, que se dirige àquele quadro especi
ficamente para defender os juridicamente neces
sitados, que teria chances de ingressar em qual
quer outra carreira, mas que optou vocacionada
mente, para o ingresso na carreira de Defensor
Público. Por isso achamos que a tendência à espe
cialização é urna tendência decorrente da socie
dade moderna, da divisão de trabalho. E não é
possível que se atribua apenas o direito do pobre
a categorias que têm origens e proposições diver
sas, competências e atribuições diversas da defe
sa do pobre. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Constituinte Jairo Carneiro.

O SR. CONlSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, ilustre Relator, SI"expositora, deve
rei também aqui repetir posições que não estão
muito.acordes com o posicionamento já conquis
tado pelos defensores públicos. Estimaria tam
bém que de algum modo se despisse dos com
promissos com a instituição para que encarasse
a necessidade do povo por justiça, por demo
cracla, E só teremos justiça e democracia se tiver
mos assequradc o direito de defesa ao pobre.
A assistência jurídica ou judiciária gratuita para
o pobre entendo ser um direito fundamental do
cidadão. Mas, para ilustrar, a Justiça do Trabalho,
que é a mais dinâmica e a mais popular, conta

. com cerca de quatrocentas Juntas no País, em
mais de quatro mil municípios. No meu Estado,
a Bahia, temos cerca de quarenta Juntas da Jus
tiça do Traballho para trezentos e sessenta e sete
municípios. O povo não tem acesso à Justiça
porque ela está distante do povo, seja fisicamente,
seja porque a Justiça é cara. Então, este é um
quadro, é um Dash, para que FIOS apercebamos
das preocupações existentes na Subcomissão de
come. podemos democratizar a Justiça, como po
demos ter a participação da comunidade, do cida
dão comum na prestação da Justiça. Já discu
timos sobre tribunais populares, sobre juízos de
conciliação e sobre outras formulações, como co
mitês de empresas, para que se possa realizar
a Justiça com a presença e a participação direta
da comunidade. Se somos um País pobre - e
é inequívoco -- temos a...Defensoria Pública insti
tuída em carreira, com a remuneração igual ao
do Ministério Público ou da Magistratura. E falo
assim porque este é o modelo do meu Estado.
Participei também da concepção no Governo que
se encerrou e da instituição da Defensoria Pública
em meu Estado. Mas a partir de uma visão locali
zada de um /Estado, não podemos extrapolar
a realidade nacional. Na condição de-Constituin
tes temos a grrave responsabilidade de pensar e
construir um modelo exeqüível, efetivamente
pragmático e que realize aqueles postulados que
o povo exige elenós, Constituintes, de ter a Justiça
junto das pessoas, do homem comum, seja quan
to ao seu custo seja quanto à sua proximidade
fisica. A Defensoria Pública, no modelo atual, en
tendo eu, com todo o respeito, não vai operar
o desejo da nacíonaltdde brasileira. E essa é uma
idéia completamente formada, mas me aproximo
bastante das posições do ilustre Constituinte Mi
chel Temer. Acredito que devemos ter defensores
do cidadão pobre em todos os municípios brasi
leiros. Mas com a estrutura atual ou expandindo
a estrutura e o modelo atual não vamos conseguir
isso. No meu Estado não temos vinte defensores

públicos e são trezentos e sessenta e sete muni
cípios. Mas há advogados praticamente em todos
os municípios do Estado. E poderíamos ter, seja
através de mandato eletivo, seja através de indica
ção do Poder Judiciário ou da Ordem dos Advo
gados, a designação de um profissional para de
fender o pobre que precisa de justiça e de defesa.
E a Constituição tem de assegurar e a Lei Ordi
nária tem de viabilizar esse direito essencial do
cidadão. Então, apresentei alguns questionamen
tos nesta linha. Pediria, então, à Dra. Suely, que
vestisse um pouco essa rotulagem que está preo
cupando os Constituintes, porque temos de levar
a Justiça a todo o País, e o direito fundamental
de defesa a cada cidadão. Não sei se nos outros
Estados é assim, mas o defensor público há de
ser também o defensor do cidadão contra o Poder
Público e tanto mais me parece afortunado que
não seja a Defensoria Pública um serviço público,
que não tenha vinculação com o Poder Executivo,
porque vai defender o cidadão contra as afrontas
do Poder Público. No meu Estado, a assistência
judiciária igualmente se presta à defesa do cida
dão contra a opressão do poder, contra a violação
de um direito do cidadão.

Acredito que dentro de algumas idéias desen
volvidas a assistência jurídica ou judiciária ao po
bre poderá ou poderia ser prestada pelo profis
sional habilitado, seja por designação do Poder
Judiciário ou da Ordem dos Advogados ou por
eleição com mandato certo, podendo haver re
condução, ou renovação com fixação com base
em parâmetros e limites de uma remuneração
que pode ter o caráter de jeton pela presença
ou pela participação em atos, em tribunais judi
ciais ou extrajudiciais mas isso seria matéria de
lei ordinária.

A SR' SUELYPLETEZ NEDER - Gostaria de
dispor de todo o tempo possível para discutir a
proposta do ilustre Constituinte da Bahia. Em pri
meiro lugar, devo dizer que fico muito satisfeita
em saber que a Bahia tem uma assistênciajudiciá
ria que, sêqündo me consta, possui uma história
bastante recente. Mas vou voltar a afirmar o nosso
ponto de vista. Não creio ser absolutamente inviá
vel a institucionalização da assistência judiciária.
E não creio porque Estados pobres da Federação
já mostraram que têm capacidade de resolver
o problema dessa forma. Não creio também que
a obrigação do Estado possa ser transferida para
a sociedade civile o Estado se exima de cumpri-Ia.
A assistência judiciária aos necessitados é obriga
ção do Estado e por ele deverá ser cumprida.
Mas também não creio que se exaure a assistência
judiciária na função do defensor público. Essa
é a assistência judiciária primária e originária,
aquela que incumbe ao Estado, mas existe a assis
tência judiciária supletiva, aquela que é prestada
pelo profissional liõerãrque nao se"õõriga a pres
tá-Ia, mas que a presta, reconhecendo a função
social do advogado; entretanto, sem dúvida algu
ma, de maneira diferente daquela que se faz insti
tucionalizadamente através do serviço público.
Não nos sentimos, nós, defensores públicos, limi
tados no exercício das nossas funções. Precisa
mos de prerrogativas maiores, mas nem por isso
qualquer defensor público deixou de ajuizar con
assistido, até porque isso é próprio do munus
do defensor público. Somos defensores públicos,
não apenas na defesa de interesses contra o

particular, mas é também contra o Estado. Aceita
mos todas as sugestões no sentido de se superar
os entraves existentes ao acesso do pobre à Justi
ça. Tanto é assim que viemos imbuídos do espírito
de debater isso. Não nos interessa aqui uma dis
cussão corporativa, a respeito desta ou daquela
causa. Debatemos o melhor modelo que se tem
demonstrado historicamente mais adequado para
superar o problema. Não é uma posição corpora
tivista, embora reconheçamos que a sociedade
brasileira organiza-se de forma corporativista e
que as corporações estão aí e devem ser ouvidas.
Porém, sem dúvida alguma, preocupa-nos prefe
rencialmente-assegurar a-melhor defesa técnica
que é feita por um profissional habilitado e voca
cionado para a advocacia do pobre, que, de ma
neira nenhuma se confunde com a advocacia do
rico, porque o rico faz advocacia preventiva e o
pobre, quando procura o defensor, público, traz
na mão como prova um papel em que ele anotou
os pagamentos que efetuou para comprar aquele
lotezinho de terreno. Temos de criar Direito para
poder defender o direito do pobre. E isso exige
vocação, criatividade e compromissos com a mu
dança social. Não acredito que se possa atrili~r

a tarefa a quem não disponha dessas qualidades.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre expositora, parabe
nizo-a pela exposição que demonstra o excelente
nivel da sua profissão. Mas dentro do espírito do
nosso eminente Relator trago aqui mais dúvidas
e inquietações do que propriamente uma posição
defmida. Acho e essa tem sido a preocupação
fundamental da Subcomissão, sobretudo do Rela
tor, Constituinte Plínio Arruda Sampaio que deve
haver um mecanismo que leve a Justiça ao cida
dão comum o mais rapidamente possível e com
o menor custo possível. Dever-se-á criar meca
nismos constitucionais que assegurem agilidade
da Justiça, descentralizando e desburocratizando
o Poder Judiciário, criando juízes de paz, juízes
conciliadores dentro de uma arbitragem ligada
a problemas de natureza mais pessoais do dia-a
dia do cidadão comum. Acredito até mesmo na
restauração da velha figura' do juiz de paz. Em
suma, são mecanismos em ebulição intelectual
sem nenhuma justificação concreta ainda em ter
mos de novas sugestões de normas constitucio
nais. A meu ver, tanto a Constituição de 1934
quanto a de 1946 e a atual dizem taxativamente,
no Capítulo de Direitos Individuais, art. 152, § 32:
"Será concedida assistência judiciária aos neces
sitados na forma da lei". Precisamos também no
tar que a assistêncíàjudlcíáría a necessitados não
poderia ficar tambén\. como uma prerrogativa ex
clusiva do Estado. Defender o pobre, o cidadão
sofrido e marginalizado'é um dever da sociedade.
Então, todos os mecanisraos sociais, associações
voluntárias, sindicatos, uni\lersidades, os próprios
partidos políticos, todos devéliam ter entre os seus
cometimentos o dever de ajudar aos necessita
dos. Não sei até que ponto precisaríamos situar
num capítulo constitucional específico a Defen
soria Pública, até porque - e foi a primeira inda
gação do ilustre Constituinte Leite Chaves - há
uma vinculação com o Ministério Público, como
bem salientou em sua exposição a ilustre Dr' Sue
Iy. Pergunto-me se nessa grande confusão, em
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nosso País, de confundir o Ministério Público co
mo um braço da União e do Governo e não da
sociedade, ele também seria um defensor da so
ciedade, obrigado a prestar-lhe serviços e conse
qüentemente também aos necessitados. Enfim,
são, várias idéias. Constituinte Michel temer, ilus
tre mestre de Direito Constitucional, abordou o
assunto-chave, ou seja, fazer com que outras insti
tuições também promovam a defesa dos necessi
tados. A1i~,lendorápida e superficialmente o livro
de ilustres defensores públicos do Rio de Janeiro
Drs, Humberto Pena de Morais e José Fontenele
da Silva com que fomos agraciados, encontrei
a citação genial do famoso Senador Nabuco de
Araújo, pai do grande Joaquim Nabuco, quando
Presidente do Instituto dos Advogados do Brasil.
É uma idéia a partir de um líder da sociedade
civildo seu tempo. O Senador Nabuco de Araújo,
em 1870, dizia que o Instituto, visto que temos
uma lei de assistência Judiciária, encarrega-se da
consulta das pessoas pobres e as defende por
meio de alguns de seus membros do Conselho
ou do Instituto. O Conselho a que ele se referia
era o recém-criado Conselho da Ordem dos Ad
vogados. Penso que esses mecanismos de prote
ção do cidadão comum por parte dos vários orga
nismos da sociedade civil, inclusive os partidos
pol'rticos,deveriam também inserir-se na preocu
pação da sociedade brasileira. Parece-me que
nesse sentido da autonomia fmanceira, da criação
de um procurador-geral para o Ministério Público
e urna série de outros artigos pertinentes à Defen
soria Pública, até poderiam descaracterizá-Ia e si
tuá-Ia dentro da órbita estatizante e deixar de lado
uma preocupação fundamental da sociedade,
que é a defesa dos necessitados. Parece-me que
o atual dispositivo da Constituição Federal, com
as ampliações devidas dentro também do pensa
mento formulado pelo Constituinte MichelTemer,
seria bastante para configurar o dever do Estado,
dever este que não esgota e nem exaure também
a obrigação da Sociedade para com os mais ne
cessitados.

A SR' SUELY PLETZ NEDER - Sr. Consti
tuinte, não me parece, que o dispositivo tenha
sido suficiente até hoje. Temos esse mesmo dis
positivo - guardadas as devidas proporções 
alterando às vezes na redação numa ou noutra
palavra, desde a Constituição de 1881. E, a bem
da verdade, quando falamos de direito à assís
tênciajudiciária, trata-se de matéria nova e consta
como direito, mas direito que não se traduziu,
não se instrumentalizou em realidade, a não ser
na iniciativa isolada, individual,dos estados-mem
bros. A própria União não dispõe, junto à Justiça
Federal, de um quadro de defensores públicos.

Voltamos a insistir: não se trata de exclusivi
dade. Não pretendemos ter a exclusividade de
advocacia do pobre, até porque achamos que
há pobre demais e dá para resolver os problemas
de todos os advogados. Mas o problema é que
a obrigação do Estado deve ser cumprida, inicial
mente, por um corpo próprio do Estado, e, sem
dúvida algun'la, resta a função supletiva, sempre
presente, da Ordem dos Advogados: o advogado
no exercício de uma função social pode acolher
uma nomeação ou pode aceitar o patrocínio de
uma causa. Pode, mas não é obrigado. Do mesmo
jeito, a função sÍlpletiva que é desenvolvida a nível
de benemerência por entidades da sociedade, co-

mo. a LBA, os centros acadêmicos atc., no País
sempre haverá uma advocacia dativa. Mas é ne
cessário que se instrumentalize o órgão do Estado
que presta e cumpre o dever função do Estado.
E: dever-função do Estado assegurar assistência
judiciária aos necessitados ou então lhe assegure
igualdade de oportunídades diante da lei. Ele não
pode exigir que quem não tenha igualdade de
oportunidades diante da lei sofra as penas de lei.
Por que não se permite a iniciativa, a criatividade,
a defesa da sociedade e a administração da Justi
ça? Por que só o direito do pobre é que deve
ficar tão fluido, dependente da legislação ordiná
ria, para que não se consubstancie efetivamente
num direito exercitável, conhecido e reconhecido?
Talvez se isto viesse a acontecer, Sr. Constituinte,
não tivéssemos de deparar com esse quadro de
plorável de 90 a 99% da população carcerária
ser egressa das classes de baixa renda. Não é
possível que só o pobre seja delinqüente. Por que
será que isso acontece em nosso País? Será que
são dadas garantias iguais de acesso à justiça
ao pobre e ao rico no Brasil? E sempre tivemos
esse dispositivo na Constituição e a realidade cho
ca nossa consciência.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Por
amor à economia de tempo, permitam-me fazer
um questionamento aqui da própria presidência.
Na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo
do São Francisco, em 1983, aconteceu o 8° Con
gresso dos Advogados Brasileiros que deixou um
rastro magnífico. Aquele 8° Congresso visava a
trazer idéias pró-Constituinte. Recordo-me de que
durante os debates feriu-se o problema se deveria
ou não ser criada a assistência judiciária no Brasil,
nos diversos Estados. E a recomendação unâni
me, que está publicada hoje à disposição dos
estudiosos, foi no sentido de que a assistência
judiciária é um fato que não poderia ser protelado.
Pobre dos Estados que não contassem com essa
advocacia para os hipossuficientes, para aqueles
que não têm forças para contratar um manda
tário! Desta forma, gostaria de saber da nobre
expositora se essa recomendação dos advogados
brasileiros reunidos na Faculdade de Direito de
São Paulo cai bem no meio dos membros da
assistência judiciária; se esta recomendação é
uma força para o ideal daqueles que desejam
ver prosperar essa instituição que se chama assis
tência judiciária.

ASR' SOELYPLETZ NEDER - O ilustre Cons
tituinte Plínio Barbosa Martins formula uma per
gunta que resolve muito claramente a questão,
o livro de Humberto Penha de Morais cita exata
mente: ..... consta ademais das conclusões do 2°
Encontro de Advogados do Estado de São Paulo
- 16' Comissão de Assistência Judiciária - reali
zado em setembro de 1984. Unidade federativa
onde a prestação de assistência judiciária, à falta
de estrutura institucional compatibilizada com as
reais necessidades da população empobrecida,
atingiu a níveis críticos, o seguinte: devemos cola
borar com a distribuição da Justiça aos carentes,
não aceitando as nomeações de defesas dativas
para que o Estado assuma, de uma vez por todas,
a sua responsabilidade e sua obrigação..... Sem
dúvida alguma, a decisão da Ordem dos Advoga
dos é a unânime do consenso dos membros da
assistência judiciária, quaisquer que sejam seus
vínculos institucionais, já hoje somos advogados

de ofício, defensores públicos, assistentes jurídi
cos, assistentes judiciários. Existe um consenso
no sentido de que deva ser criado o órgão próprio.
Qual a posição da Ordem em relação à assistência
judiciária? Posso dizer que aqui está a primeira
demonstração; a segunda demonstração posso
dá-la em meu próprio Estado. No Mato Grosso
do Sul é membro do Conselho Seccional da

Ordem a Dr' Darci Terra Fernandes, Defensora
Pública da Capital do Estado. A Ordem lança co
mo seu programa administrativo a ampliação da
assistência judiciária do Estado do Mato Grosso
do Sul. Jamais sentimos colisão de interesses en
tre defensores públicos e membros da Ordem,
até porque somos filiados à Ordem dos Advoga
dos - não poderíamos exercer a advocacia se
não o fôssemos. Então, sem dúvida alguma, a
decisão que o ilustre Constituinte acaba de-nos
transmitir é exatamente compatível com a posição
dos membros da assistência judiciária de todo
o território nacional.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Srs.
Constituintes, está encerrada a fase em que pude
mos ouvir a Dr' Suely Pletz Neder e seus acompa
nhantes referindo-se à assistência judiciária. Agra
deço aos participantes. (Palmas.)

Vamos ouvir agora o Prof. Antônio Carlos Leite
Penteado, que será questionado, primeiramente,
pelo Relator, eminente Constituinte Plínio de Arru
da Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Dr. Antônio Carlos Penteado, o adiantado da
hora vai prejudicar um pouco a nossa argüição,
porque somos obrigados a encerrar esta reunião
às 14h, uma vez que logo a seguir terá início
a sessão plenária da Constituinte. E, pelo Regi
mento Interno, as Comissões não podem funcio
nar concomitantemente com as sessões da As
sembléia Nacional Constituinte. De forma que
vou-me limitar a uma pergunta, porque acho que
é o grande argumento, é uma questão que vem
sendo debatida no Brasil há muitos anos. A oficia
lização dos cartórios é uma questão que tem rios
de argumentações sobre o assunto. Queria que
V. S' expusesse para nós um argumento muito
importante que pode interferir muito na nossa
decisão. V.S' disse que seria um ônus insuportável
para os Estados a oficialização de todos os servi
ços cartoráríos e notariais. Gostaria que V.S' expli
casse um pouco mais qual seria a razão deste
aumento tão grande de custos.

O SR. ANTÔNIO CARLOSLEITE PENTEADO
- Perfeitamente. Aliás, a pergunta de V. Ex' me
enseja discorrer sobre o ponto nodal da questão
da oficialização. Disse aqui, quando da minha ex
posição, que a atividade notarial e a registral se
situavam na vanguarda da justiça social, porque
a classe trabalhadora, nesse setor, já havia con
quistado para si um patamar que hoje é o desejo
dos outros setores dos trabalhadores brasileiros,
ou seja, a participação na receita. Isso acarreta
uma conseqüêncla muito grave para a estatiza
ção. E o número de servidores. Vou exemplificar
para melhor compreensão. Tenho um servidor
auxiliar que percebe x por cento - depende da
sua hierarquia - do valor dos emolumentos rela
tivos aos atos que ele ajuda a praticar. A conse
qüência, emínente Relator, é que, se necessário
for, ele chega às 6 horas da manhã e sai quando
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lhe for perrnítído. Por quê? Porque o que o move
é o interesse. Quanto mais ele produzir mais ga
nhará. Como a serventia hoje funciona com dez
auxiliares, se se estatizar a função ela necessitará,
no mínimo, de quatro vezes mais servidores.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Qual é o argumento em que V. S" se funda para
fazer esta afirmação? Há alguma evidência empí
rica disso? Por exemplo, o juiz que participasse
das causas sentenciaria mais rapidamente? O
promotor que participasse dos resultados da acu
sação acusaria com mais intensidade? O Depu
tado que participasse da produção das leis produ
ziria mais leis? Esse argumento é um argumento
tautológico, 'e nada prova. Gostaria que V.S' dis
sesse se existe algum estudo empírico que de
monstre o que está dizendo.

O SR. ANTÔNIO CARLOS LEITE PENTEADO
- Em primeiro lugar, não me referi absoluta
mente, talvez não me tenha expressado bem, às
serventias judiciais. Quanto a elas, tenho certeza
de ter referido que a Associação Nacional dos
Serventuários encampa a proposta do Supremo
Tribunal Federal que propugna a oficialização das
serventias judiciais. Quando disse que os Estados
não têm condições de suportar essa estatização,
referia-me tão-somente às atuais serventias extra
judiciais, ou seja, àquelas onde se praticam atos
de natureza aetoríal e natureza registral. Eu pode
ria dar exemplos concretos para V. Ex" Temos
aqui, e o ilustre Constituinte sabe disso, o exemplo
da capital do Estado da Bahia. Não gosto muito
de citar isso, porque acho tecnicamente errado,
mas a Constituição atual assim estabelece e tenho
de me referir às serventias extrajudiciais. Mas se
elas são fora da judicial não são serventias de
Justiça. Entêo, como dizia, a capital do Estado
da Bahia teve suas serventias extrajudiciais estati
zadas. A experiência está a-comprovarter sido
totalmente nefasta ao Estado e ao povo. Tenho
outros exemplos, como no Estado do Rio de Ja
neiro, em que algumas serventias extrajudiciais
vêm sendo gradativamente estatizadas. O Estado
hoje já pensa em desestatizá-Ias ou desativá-Ias,
uma vez que o seu custo se tomou proibitivo,
a manutenção se toma impossível. E isso com
grande prejuízo da população carente a quem
todos os expositores anteriores se referiram. Por
que é nos distritos dos pequenos municípios que
se está cogitando de desativar as serventias extra
judic:iais criadas exatamente para colocá-Ias ao
alcance da população ali radicada. Mas se V. Ex"
conhecer - corno conhece, estou certo - o inte
rior dos Estados, saberá que é exatamente nessas
localidades em que, por ser pequeno o movi
mento, não há volume de emolumentos e se toma
altarnente prejudícíal para o Estado e para o povo
o fato de se desativar uma serventia desta. No
Estado do Rio de Janeiro, o Município de Campos
tem vinte dístrítos, Alguns distritos distam da sede
da Comarca, da sede do Município, mais de 80
quilômetros sem estradas pavimentadas, como
é o 'caso do Distrito do Morro do Coco. Ela fica
a 96 quilômetros da sede do Município. Pois bem,
eminente Relator, la existe uma serventia extraju
dicia1 ao alcance zía população ali estabelecida.
No entanto, com a sua desativação, o que hoje
já é objeto de cogitação no Estado, a população
local será a mais prejudicada. Referi-me a isso,
mas em face: do pouco tempo de que dispunha

não pude dizer, porque um dos argumentos que
invocamos para a não estatização da função nota
rial e da função registral foi exatamente o de que
a norma estatizante há de ter por pressuposto
um dos seguintes elementos: o interesse do Esta
do, o interesse do povo ou a perspectiva de melho
ria na qualidade dos serviços prestados. Grande
parte dos Estados brasileiros têm um percentual
sobre o valor dos emolumentos, percentual que
ele recebe líquido, sem o dispêndio de um centavo
dos cofres públicos. O Estado de São Paulo é
aquele em que o percentual é mais elevado, cor
responde a 27%. Então, exemplificando, se V.Ex"
procura um notário, um oficial registrador e ele
comunica que o valor de seus emolumentos é
cem cruzados, o Estado terá 27% sobre esses
cem cruzados. No Rio de Janeiro, no Estado
do Paraná, no Estado de Minas Gerais e em ou
tros, cada um deles tem 20%. Então, a média
de participação do Estado é de 20%. A pergunta
se apresenta desde logo. Ora, se o Estado hoje
tem a arrecadação de 20% do valor desses emolu
mentos, sem qualquer responsabilidade de des
pesa e pagamento, qual será o seu interesse em
assumir o desempenho da função? Função 
é importante termos em mente - exercida emi
nentemente no mundo dos negócios privados,
uma função exercida no universo dos negócios.
râmetro, tanto o notariado como a atividade regis
trai, não são funções estatizadas. São funções pú
blicas, o serviço é público, mas desempenhado
por profissionais autônomos, que exercem essas
funções sob sua própria responsabilidade, embo
ra vinculados a um poder e fiscalizados por outro.
O que se pretende é exatamente adotar aqui, co
mo um avanço, como um passo adiante, a expe
riência dos países que, como o nosso, adotam
o direito de inspiração romana. Ou seja, o reco
nhecimento ao notário e ao registrador de catego
rias profissionais, como somos. Da mesma forma,
o que se pretende e se propõe, à guisa de suges
tão, é que os nobres Constituintes, reconhecendo
a legitimidade dessa pretensão, organizem ou de
terminem a organização da atividade notarial e
da atividade registral em colégios, para usar um
termo já consagrado na América espanhola e na
Europa, o Colégio Notarial e o Colégio Registral.
Hoje no Brasiljá temos um exemplo disto, embora
seja um germe. No dia I" de dezembro de 1986
foi promulgada a Emenda Constitucional rr 24,
do Estado de Minas Gerais, que inovou em termos
nacionais. Em Minas Gerais foi dado um primeiro
passo para esse reconhecimento. A atividade no
tarial e a atividade registral hoje, naquele Estado,
não são mais desempenhadas por serventias de
Justiça. O notário e o registrador passaram a ser
vinculados ao Poder Executivo.

Gostaria, se me fosse permitido, e se o tempo
também assim permitisse, de citar o exemplo da
Espanha, porque a Espanha, hoje, é o país mais
bem organizado em matéria notarial e matéria
registral. Os colégios notarial e registral, na Espa
nha, são vinculados ao Poder Executivo, são fede
ralizados, comungando com a idéia do ilustre
Constituinte Raul Ferraz, que expôs a idéia da
federalização da Justiça, e isso seria a federali
zação da função, seria a organização desses colé
gios a nivel federal, com as seccionais estaduais,
da mesma forma como há as corporações dos
profissionais Iiberaís. Esta é a fundamentação da
nossa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Plinio Martins) - Com
a palavra o Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, no início dos nossos trabalhos houve
uma solicitação da parte dos nossos companhei
ros de que se fizesse a respeito dos interpelados,
dos conferencistas, uma ligeira sinopse biográ
fica, para sabermos como dirigiras questões. Por
que aqui temos pessoas de diversos níveis, quer
dizer, podemos ter as pessoas mais qualificadas
e as mais humildes, e para a Comissão ter até
o mesmo nível, porque estamos gerando pensa
mento. Lamentavelmente, não tive a oportunida
de de receber uma sinopse biográfica do ilustre
conferencista.

Confesso a V. S" que me impressionei muito
com as suas colocações iniciais. V.S' me parece
um professor de Direito, um homem muito culto
e muito seguro, e também um profissional do
ramo. Poderia V. S' dizer, em traços gerais, se
é titular de cartório, ou qual a sua qualificação?

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Satis
farei ao Constituinte. Foi apresentado pelo Prol'.
Antônio Carlos Leite Penteado o seu cuniculum
vitae, que diz o seguinte:

"Bacharel em Direito pela PUC, Rio de Janeiro.
Escrivão da 7" Vara Cível do Rio de Janeiro, de
1960 a 1980. Oficial do Primeiro-Ofício de Regis
tros de Interdições e Tutelas do Rio de Janeiro,
de 1980 a 1982. Distribuidor de Protestos, do
Rio de Janeiro, desde 1982. Professor associado
de Processo Civil da PUC, Rio de Janeiro. Profes
sor Titular de Processo Civil nas Faculdades Reu
nidas Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Professor
Titular de Processo Civil na Sociedade dniver
sitária Augusto Mor, Rio de Janeiro. Assessor Es
pecial do Corregedor-Geral da Justiça do-Estado
do Rio de Janeiro, de 1975 a 1981. Assessor do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, de 1981 a 1982. Presidente da
Associação dos Serventuários da Justiça do Rio
de Janeiro e Presidente da Associação dos Ser
ventuários brasileiros."

O SR. CONSTITUINTELEITECHAVES - Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

Como disse o nobre Relator, não podemos nos
aprofundar muito. Então, as nossas perguntas se
rão mais pertinentes às dúvidas suscitadas no cur
so dos debates, ou mesmo que a mantenhamos
já anteriormente. Sou daqueles que acreditam
que se essa Constituição for válida, empolgante
e satisfizer aos interesses nacionais, então vamos
partir para um renascimento da legislação ordiná
ria, quando, então, todos esses assuntos serão
tratados pela Casa com mais profundidade e refle
xão.

Mas quero ater-me a uma parte da conferência
de V. S·, Prof. Antônio Carlos Leite Penteado,
quando pleiteia para os serventuários da Justiça,
do extrajudicial, dos cartorários e dos titulares de
registro de imóveis e tabeliães, uma espécie de
estabilidade, da qual só gozam os juízes. Isto é,
que eles somente sejam demitidos por sentença
judicial transitada em julgado. Então, haveria uma
certa equiparação. Mas quando a lei diz que só
pode ser removido nesses casos ela visa um bem
jurídico. Qual é? Dar-lhe, pessoalmente, seguran
ça e tranquilidade para que qualquer influência
emocional de interesses não coloque em dúvida,
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ou em situação de intranqüilidade o juiz, que terá
de ter essa segurança para proferir o seu juízo.

Então, o titular de uma serventia, por mais valor
que represente pessoalmente, nunca terá valor
da coisa pública, porque quando houver dúvida
sobre a sua lisura no desempenho de suas fun
ções, como admitir que ele possa exaurir todo
um processo, para que, somente então, ele possa
se afastar de um organismo dessa natureza, em
que o interesse público é mais importante do que
a sua segurança pessoal? Veja V.S', no caso dos
juízes há um bem público a proteger. Qual é?
A segurança do juiz. Naquele caso o interesse
público sempre é mais relevante do que o fun
cionaI.

Então, como V.S· explicaria esse seu posiciona
mento, que louvo, porque feito com grande segu
rança, com muita precisão técnica?

o SR. ANTÓNlO CARLOSLEITE PENTEADO
- Agradeceria, em primeiro lugar, as palavras
elogiosas do eminente Constituinte Leite Chaves,
por quem já nutro admiração. Tenho acompa
nhado o desempenho parlamentar de S. Ex"pelos
6rgãos de divulgação, e creia-me S. Ex" um seu
admirador.

DustreConstituinte, o que se propugna ali não
é a obtenção de um privilégio, mas o reconhe
cimento de uma prerrogativa funcional. Posso
exemplificar a V.Ex"Primeiro, historicamente, to
das as Constituições brasileiras outorgaram aos
serventuários essa garantia que hoje se pleiteia
obter, até o advento da Constituição de 1967,
quando apenas os então atuais foram abrigados>
sob a ressalva constitucional. Mas dou-lhe um
exemplo. Existe um Estado no Brasil em que re
centemente, na área de protesto de título, foi
apontado um título cujo emitente era o Presidente
do Tribunal de Justiça. O serventuário, o titular
da seventia foi pressionado, sob todos os meios
e formas, para desaparecer com aquele título. Ela
não sucumbiu. O título foi realmente apontado
e não chegou a ser protestado porque sobreveio
o pagamento da importãncia. Mas é exatamente
o interesse público que existe no desempenho
dessa função que nos leva a pretender restabe
lecer a prerrogativa funcional, a independência
do serventuário quando no desempenho da sua
função. Este exemplo é apenas um dentre milha
res que conheço, poderia citar agora de mem6ria
mas, infelizmente, não disponho de tempo. Creio
que com este exemplo já posso delinear para
V.Ex" os perigos que o serventuárío enfrenta no
desempenho da sua função, príncípalrnente
quando se expõe a incorrer no desagrado de ou
trem, e quando este outrem é um poderoso.

O SR. PRESIDENTE (plinio Martins) - Com
a palavra o eminente Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre expositor, parabe
nizo o Dr. Penteado pela exposição e; sobretudo
pelos considerandos que V. S· trouxe nesse me
morial, porque o seu cuniculum mostra tratar-se
de um professor e de um estudioso do Direito.

Traria apenas considerações rápidas, até pelo
adiantado da hora. Nas sugestões de normas
constitucionais propostas pela associação que o
Dr, Penteado preside, em um dos artigos V. S·
diz: "Compete à União Federal legislar sobre direi
to notarial, direito registral, registro público, juntas

comerciais, notariais, de emolumentos remune
rat6rios e respectivos atos".

O texto da atual Constituição se refere a regis
tros públicos, juntas comerciais, e tabelionatos.
Também expressão "tabelionato já foi uma cria
ção do pacote de abril de 1977. No Brasil começa
mos a dificultar a criatividade do intérprete das
normas jurídicas, começamos a acrescentar cada
vez novos índices. Acho que registro público diz
muito bem todo esse contexto que o ilustre expo
sitor tão bemaqui apresentou. Na outra exposição
ele pede a inclusão do seguinte artigo: "Os servi
ços notariais e registro público ficam subordina
dos a órgãos colegiados a ser constituídos na
forma da lei." Quer dizer, enfim, uma espécie de
colégio notariado. Isso é o velho ranço corpora
tivista.Acho que n6s devemos lutar para extinguir
essa tendência jurídica e política brasileira. Ele
cita muito bem o exemplo da Espanha, mas exata
mente a Península Ibérica é a maior matriz de
corporativismo no mundo. Basta ver o regime
de Franco. Ele citou os melhores vizinhos da Amé
rica espanhola, o México, a Argentina etc. Sãd
heranças ibéricas e acho que devíamos tentar ex
tirpá-Ias e deixar aos serventuários de Justiça essa
atividade de auxiliar de Justiça, na órbita mesmo
do Poder Judiciário. Um outro artigo que o Dr.
Penteado cita na sua sugestão, diz: "Fica assegu
rado aos atuais substitutos e serventuaís, na va
cância, o direito de interefetivação no cargo de
titular,desde que legalmente investido na função".
Esse dispositivo, de certa maneira, repete o dispo
sitivo do art. 208 da atual Constituição. AEmenda
n°22 diziaque os serventuéríos, no caso de vacân
cia dos cargos, até 1983, Se tivesse 5 anos de
serventia etc. Também me parece, e aqui eu deixo
mais considerações à experiência dos meus cole
gas, Constituintes Michel Temer e Leite Chaves,
que vêm debatendo essa matéria há muito tempo,
que a Constituição Federal não deveria dar nenhu
ma proteção a servidor público, seja de que natu
reza for, a menos que tivesse ingressado no servi
ço por concurso público. Acho que a grande crise
hoje da administração brasileira, das instituições
políticas brasileiras é este descrédito do cidadão
comum na Administração Pública, nos servidores
públicos, na Justiça, no Legislativo,no Executivo.
Acho que a Constituição devia dar um basta. Ne
nhum direito será assegurado nesta Constituição
a servidor público, seja a que Poder pertencer,
que não tenha sido admitido por concurso públi
co. Estas são as considerações que desejaria tra
zeraqui.

O SR. ANTÓNIO CARLOSLEITE PENTEADO
- Gostaria de, respondendo ao eminente Consti
tuinte Paes Landim, dizer que a origem da idéia
dos colégios notarial e registral não é espanhola.
Eu citei o exemplo da Espanha porque é na Espa
nha, hoje, onde eles estão mais bem estruturados.
A origem é italiana. A lei francesa é mais antiga
que a espanhola. Mas eles estão organizados, es
truturados na Europa Latina, à exceção da Alema
nha, que não é Latina, há cerca de um século.
E isto é muito importante ressaltar, eminente
Constituinte. A instituição tem sobrevivido a todos
os traumas sociais, a todas as convulsões sociais
por que tem passado o continente europeu. A
instituição dos colégios tem sobrevivido a todas
elas. E é exatamente querer aproveitar essa expe
riência positiva que nos move a ousadia de sugerir
a sua inclusão no texto constitucional. V.Ex"citou

também o seu posicionamento relativo às atuais
serventias extrajudiciais, afirmando que reputa
correta a permanência delas, sob a égide do Poder
Judiciário. No entanto, gostaria de lembrar a V.
Ex"que o pr6prio egrégio Supremo Tribunal Fe
deral, no pronunciamento a que me referi e que
está publicado no Diário da Justiça da União,
de 14 de julho de 1986, assevera textualmente
o seguinte: "O Supremo Tribunal Federal não
apresenta qualquer sugestão a respeito das ser
ventias extrajudiciais por não considerá-Ias inte
grantes do âmbito do Poder Judiciário". Então
n6s chegamos às seguintes situações. As serven
tias extrajudiciais, ou seja, a atividade notarial, a
atividade registral, não é judicial, obviamente, ela
não é Legislativa.Ela não pertence e nem integra
o Poder Legislativo.Também não integra os qua
dros do Poder Executivo. Mas temos de situá-Ia
em algum lugar. A pretensão que manifestamos
é a de vincular a atividade ao Poder Executivo,
sob a físcalízação do Poder Judiciário, porque este
já está totalmente equipado para essa fiscalização,
não só através de 6rgãos especializados como
através da formação de pessoal especializado. Es
sa pretensão não implica o fim da fiscalização.
a nossa, porque, ao contrário do que muita gente
possa imaginar, ela é benéfica para todos, para
o povo, mas principalmente para o notário e para
o registrador.

E, finalmente, V.Ex' aludiu ao concurso público.
Todos os notários e todos os registradores brasi
leiros, hoje, são os mais ferrenhos defensores do
concurso público para o ingresso na função. Com
isto estaremos elevando o nível de desempenho
dessa função e colocando à disposição do povo
profissionais mais capacitados.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, tinha duas brevíssimas perguntas para
fazer, mas a uma delas o ilustre expositor já res
pondeu, só vindo a confirmar uma impressão mi
nha, a de que, tendo sido oficializadas algumas
serventias, isso não deu os melhores resultados.
e trouxe à colação até o exemplo da Bahia. A
experiência tem demonstrado que certos serviços
de natureza pública, quando oficializados, não
produzem os melhores resultados.

Então, eu quero ficar apenas numa indagação,
mais do que uma indagação, numa preocupação
em face da sua expósíçâo, que é a seguinte. V.
S', em dado instante, afirmou - e pleiteia até
no arrazoado que trouxe - que a legislação sobre
as serventias seja de exclusiva competência da
União. Em dados momentos já me ocorreu, Sr.
Professor Penteado, que o Estado poderia dispor
ainda que supletívamente sob essa matéria. Ao
salientar a necessidade dessa uniformização, ou
seja, da União legislar sobre essa matéria, V. S·
salientou que isto evitaria eventuais discrepâncias
de atuação. entre os vários Estados, e uma delas
apontada, pareceu-me, foi o problema da isenção
ou não de emolumentos que os Estados pudes
sem fixar por via legislativa. Eu gostaria de ouvir
um pouco mais sobre isso. Quais seriam essas
discrepâncias? Quais seriam essas dissonâncias
que fariam com que a sua tese, de que apenas
a União legislasse sobre essa matéria, prevale
cesse nesta Subcomisão?

O SR. ANTÓNIOCARLOSLEITE PENTEADO
- Respondendo ao eminente Constituinte Michel
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Temer, talvez não me tenha expressado bem
quando de minha exposição. O que a Associação
reivindica seria inserção no texto constitucional
de um dispositivoque outorgasse à UniãoFederal
a competênda privativa para legislar acerca do
direito notarial, ou seja, dos atos notariais, e do
direito registral e não das serventiais. Eu poderia
cítar agora dois exemplos que me ocorrem de
pronto. O primeiro é quanto aos requisitos para
a lavratura da escritura pública, que só há poucos
anos, de uns quatro anos para cá, é que existe
uma lei federal estabelecendo quais são esses
requisitos. Até então V. Ex-encontraria Estados
com quatro requisitos, Estados com oito e Esta
dos com dez,

Cito outro exemplo talvez mais grave ainda,
aquele que ocorre na área de protesto de titulos.
A Lei do Protesto de Títulos, a Lei Cambial, é
de 1908, e é uma lei eminentemente substantiva.
Ela procura definir mora, título de crédito. Ela
não é uma lei adjetiva, não tem grandes dispo
sitivos a respeito do procedimento. E a matéria
já era da competência federal. A conseqüência
disso foi a distorção pelos Estados membros da
Federação a respeito desse procedimento. A tal
ponto que hoje no Brasil V. Ex-encontrará doze
forrnas diferentes de protesto de títulos. Por quê?
Porque pelo silêncio da lei federal, pela impossi
bilidadede o Estado legislara respeito do assunto
e pela necessidade que os casos concretos iam
apresentando, as corregedorias-gerais de justiça,
muito acertatdamente, foram resolvendo os pro
blemas na medida em que apareceram, mas den
tro do âmbito estadual. Um exemplo crasso do
que acabo de afirmar: em alguns estados o apre
sentante do título escolhe o cartório onde vai plei
tear o protesto, e em outros esta serventia é deter
minada por préviadistribuição dos titulos. Quanto
à forma de pagamento, no Estado de São Paulo,
que é o Estado de V.Ex-, os cartórios de protesto
só podem receber o pagamento mediante cheque
visado, nominativo, cruzado ao apresentante do
título. No Rio de Janeiro, o pagamento pode ser
feitel sob qualquer forma, desde que haja um pré
vio depósito no banco oficialdo Estado. Há Esta
dos em que: V. Ex- paga ao serventuário e ele
repassa esse' valor para o apresentante ou credor
do título.

Aí está configurada essa situação de procedi
mentos totalmente divergentes e discrepantes, o
que leva muitas vezes a dificuldades, senão à írn
possibííidade de o advogado de um estado exer
cer o seu ofício em outro estado. Essa unidade
de procedimento facilitaria muito o desempenho
da nossa função.

(I SR. PRESIDENTE (Plinio Martins) - Com
a palavra o eminente Constituinte Jairo Carneiro.

O< SR. CONSmUlNTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, ilustre conferencista,
estamos bastante satisfeitos porque comunga
mos do mesmo pensamento dos demais Consti
tuinltes.

Srs. e Sr"s Constituintes, são pontos que quero
anotar muito rapidamente.

A proposta é omissa quanto à forma de provi
mento nos cargos, embora tenha ouvido do ilustre
apresentador que há concordância plena pelo
concurso público. Na formulação dos artigos não
consta uma referência sobre a forma de provi
mento.

Um segundo ponto referido por um ilustre
Constituinte é quanto ao que possa ocorrer ao
processo administrativo ou ao inquérito adminis
trativo, como mencionou o ilustre Constituinte,
como um procedimento reconhecido em leipara
a eventualidade ele um erro praticado que venha
concluir pelo afastamento do cargo, pela exone
ração uo demissão. A demissão mais propria
mente.

Existe para o funcionalismo a garantia da efeti
vidade, mas existe o direito de ampla defesa no
processo administrativo, se este concluir pela im
putação da responsabilidade o servidor é desti
tuído. E acredito que aqui poderia parecer de al
gum modo um tratamento preferencial,senão um
previlégio,para essa categoria, no caso das ser
ventias oficializadas. Então, seria adequado o pro
cedimentoviaprocesso administrativocom recur
so ao Judiciário, posteriormente.

No penúltimo artigo proposto é feita uma res
salva, quando cuida da criação dos órgãos cole
giados, que gostaria que o ilustre conferencista
pudesse explicar.Qual a motivação para o funda
mento ou justificativa para esta ressalva? Essas
pessoas ficariam afastadas de algum tipo de con
trole interno da própria instituição, no momento
em que há ressalva?

A outra questão é quanto à fiscalização desse
tipo de serviço, seja judicial ou extrajudicial, que
aqui já foi mencionado - gostaria de insistir um
pouco. Como poderia haver a fiscalização, por
exemplo, pelo Ministério Público, das serventias
de qualquer natureza e o controle efetivoexercido,
por exemplo, pelo Poder Judiciário? Em que ter
mos se operacionalizaria esse controle do Poder
Judiciário sobre as serventias, dada a natureza
da atividade e a importância, inclusive para a
própria Justiça, desse trabalho?

O SR. ANTÓNIO CARLOS LEITEPENTEADO
- Em primeiro lugar, agradeço ao eminente
Constituinte as perguntas formuladas, porque me
dão a oportunidade de falarsobre aquilo que apa
rentemente a nossa proposta foi omissa.

Já ressaltou aqui o eminente Constituinte Leite
Chaves assuntos que nós tecnicamente reputa
mos ser da alçada da lei e não da norma constitu
cional. Por isso mesmo, embora a contragosto,
não 05 inserimos ali, mas na certeza da comuni
cação da nossa aspiração, quando da oportuni
dade de apresentá-Ia.

O concurso público é para nós uma petição
de princípio. Se nos fosse dada a escolha, se a
nós fosse apresentado o direitode opção, creiame
V. Ex- que não haveria um voto sequer contra
o concurso público. Porque o concurso público
- e a DI'" Suely, que representou os defensores
aqui falou - é a única forma democrática de
se colocar ao alcance de todo cidadão o desem
penho de uma função. E é a maneira pela qual
nós temos de verificar a capacidade de alguém
para o desempenho dessa função e, com isso,
dar ao povo a garantia de que ele será amparado
e assistido.

O que se pretende com a segunda parte da
pergunta de V. Ex-, com essa demissão, apenas
em virtude de sentença condenatória transitada
em julgado, é retirarda atual Constituição Federal
aquilo que foi fruto do esbulho do autoritarismo.
Até 1967 eram prerrogativas do exercício da ma
gistratura, do magistério e dos serventuários da
Justiça a garantia con§.titurionalda vitaliciedade.

Exatamente por causa do risco a que ficam expos
tos aqueles que desempenham essas funções.
E a vitaIiciedade, hoje, só tem doutrinariamente
uma conseqüência de ordem prática; a estabi
lidade automática no exercício da função e a im
posibilidade de destituição, de demissão, a não
ser em razão de sentença condenatória transitada
em julgado.

Então, a aspiração seria o restabelecimento
dessa prerrogativa de função que, como eu disse
e repito, não é privilégio. O privilégio é pessoal,
a prerrogativa é sempre funcional.

A ressalva dos direitos dos atuais serventuários
não é absolutamente no sentido de alijá-los, de
colocá-los a latereou acima de qualquer organi
zação que a lei viesse a estabelecer para este
colégio, mas, assim, ressalvar como uma tradição
do Direito brasileiro os direitos, as garantias e
vantagens daqueles que, serventuários em deter
minados Estados, hoje estão protegidos por lei
estadual. Posso exemplificar:a organização de de
terminados Estados, como é o caso do Rio de
Janeiro, do Paraná e de muitos outros, admite
a remoção. Pode-se pleitear a remoção de uma
serventia para outra. Hoje,os serventuários desses
Estados estão protegidos por esses direitos, têm
esses direitos. Se amanhã a organização do colê
gio viesse eboli-los, o que se pretende é que a
eles fossem garantidos os direitos existentes hoje
em razão da legislação em vigor.

Por fim, a fiscaIização pelo Ministério Público
e o Poder Judiciário. Na breve exposição que tive
mos oportunidade de apresentar aos ilustres e
eminentes Constituintes asseveramos que a fisca
lização deve continuar, porque não tivemos a co
ragem de dizer que tem de continuar. Mas,o que
realmente achamos é que a físcalízaçêo tem de
continuar. Os atos notariais e os registrais, por
serem praticados exatamente na tutela adminis
trativados direitos subjetivos privados,sendo uma
tutela que o Estado exerce por profissionais no
âmbito privado, tem de estar sob o crivo de uma
organização, de um poder, de um órgão alheio
ao qual pertencem aqueles que praticam os atos.
Esta garantia é não só em razão do interesse
popular, do interesse do povo, como também em
razão do interesse do notário, do interesse do
registrador. Hoje existem as conhecidas comis
sões de correição, integradas na maior parte dos
Estados por um juiz que a preside, um represen
tante do MinistérioPúblico e um advogado desig
nado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Ad
vogados do Brasil. Essa fiscalização pode conti
nuar. Essa fiscaIização, se me permite V.Ex',tem
de continuar, porque ela é a garantia do bom
desempenho da função.

O SR. PRESIDENTE (Plinio Martins) - Agra
deço ao Prof.Antônio Carlos a presença...

O SR. ANTÓNIO CARLOS LEITEPENTEADO
- Pela ordem, Sr. Presidente. Eu me permitiria
um ato de audácia. O ilustre Constituinte IvoMai
nardi deixou uma pergunta no ar. Anotei a per
gunta que ele me fez e se V.Ex- me permitir...

O SR. PRESIDENTE(PlínioMartins)- Perfei
tamente.

O-SR.ANTÓNlOCARLOS LEITEPENTEAoo
- O eminente Deputado Ivo Mainardi, antes de
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se retirar, formulou uma pergunta que não gosta
ria de deixar sem resposta, principalmente em
face da admiração que nutro por S. Ex"Asseverou,
aqui, que a Associação dos Serventuários Gaú
chos desconhecia a realização desta reunião. Gos
taria de explicar a S. Ex" que o Rio de Grande
do Sul tem três associações de serventuáriõs. A
parte judicial no Rio Grande do Sul está toda esta
tizada. AAssociação dos Serventuários da Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul congrega, exclu
sivamente, os serventuários judiciais e, portanto,
estatizados e que não mantêm conosco qualquer
relação. Por quê) Porque os interesses não são
comuns. A parte "extrajudicial entre aspas no Rio
Grande do Sul não é congregada em associação.
O Rio Grande do Sul é o único Estado do Brasil

,que possui um colégio registral. Os registradores
gaúchos são congregados no Colégio Registral
do Rio Grande do Sul e os notários no Colégio
Notarial do RioGrande do Sul. Os dois presidentes
desses colégios - o Colégio Registral, presidio

.pelo Dr. Carlos Fernando Westfalen Santos e o
Colégio Notarial, presidido pelo Dr. Ênio Vdanova .

,Castilhos - tiveram prévio conhecimento da rea
lização dessa audiência e me comunicaram pre
viamente também que não poderiam compare
cer, porque foram cassados - perdoem-me a
gfria- a laço. A Dr' Tasmânia pode testemunhar
que recebi oficialmente a notícia desta reunião
no dia 21 de abril, terça-feira, às 3 horas da tarde,
menos de quarenta e oito horas antes. Consegui

'convocar praticamente todo o Pais. A bem da
verdade, existe uma associação nacional- e res
pondo à segunda parte da pergunta do eminente
Deputado - de Serventuários a qual não se filiam
os territórios e apenas quatro Estados: Bahia, Es
púito Santo, Rondônia e Acre. Conseguimos co
municar-nos com todos os Estados filiados. Aqui
estão presentes presidentes de associações e re
presentantes das associações de serventuários da
Paraíba, de Alagoas, do Rio de Janeiro, de Minas
Gerais, de São Paulo, do Paraná, de Santa Cata
rina, do Distrito Federal, de Goiás e de Mato Gros
so.lnfelizmente, os representantes dos outros Es-
não puderam comparecer, mas por delegação

expressa deles, o memorial a que os eminentes
Constituintes se referiram, também é apresentado
em nome dessas associações.

Finalmente, S. Ex-, o Constituinte Ivo Mainardi,
pede-me para falar um pouco sobre a estatização
das extrajudiciais. Disse anteriormente que a nor
ma estatizante há de ter três pressupostos: o inte
resse do Estado, que, como já tive oportunidade
de explanar, a nosso ver não existe; o interesse
público e a perspectiva de melhoria do serviço.
O interesse público, em nosso entendimento, há
de ser sempre o elemento determinador da for
mação da norma jurídica. Quando se procura es
tabelecer uma norma cogente - e este caráter
imperativo é o que realmente vem caracterizar
a norma jurídica - o único elemento, a única
preocupação que se deve ter em mente é o inte
resse público. Na realidade, hoje em dia o povo
não está onerado pelo desempenho das funções
notarial e registral, apenas pagam os emolumen
tos aqueles que procuram servir-se dos trabalhos
profissionais dos notórios e dos registradores. Es
tatizada a função, o seu custeio virá, necessária
e obviamente, embutido em algum tributo. O cus
teio da atividade, restrito àqueles que delas se
procuram valer, será rateado por todos os que
pagam tributos ou até mesmo por aqueles que

passarão a pagá-los em virtude dessa despesa
adicional. O povo tem interesse quando a estati
zação significa para ele uma melhoria dos serviços
e uma diminuição do custo.

Eminentes Constituintes, ninguém em sã cons
ciência pode sequer admitir ou vislumbrar a possi
bilidade de diminuição do custo de uma atividade
em conseqüência da sua estatização, nem melho
rias do serviço. Atividade pública ou serviço públi
co é emperrado por natureza e lento por tradição.
Não há vislumbre, não há perspectiva de melhoria
dos serviços e todas as atividades em que o Esta
do colocou as mãos acabaram por se tomar defi
citárias e passaram a ser prestadas por uma forma
muito pior do que o era anteriormente.

Srs. Constituintes, nas cidades pequenas, na
quelas cuja população é diminuta e, conseqüente
mente, onde gira pouco dinheiro, os serventuários
sobrevivem hoje porque ele é sozinho, e assim
desempenha a função. Se. V.Ex-percorrer o inte
rior dos Estados - e estou certo de que conhece
bem o interior do seu Estado - há serventias
que se situam nos fundos da casa do serventuário.
O cartório dele é um livro muitas vezes, além
da tividade que desempenha, possui outra ativida
de. Cito o exemplo do Estado do Rio de Janeiro,
em comarcas onde normalmente, nos distritos,
o serventuário é dono do bar, do açougue, onde
são praticados os atos. Estatizada a função, o
Estado não pode praticar esse tipo de atividade,
até porque isto contraria a sua própria máquina
estrutural. o Estado tem de designar servidores
remunerados por ele e no mais das vezes com
uma remuneração muito superior à arrecadação
bruta dessa serventia.

Hoje, como disse anteriormente, temos no Bra
sil cerca de vinte mil serventias extrajudicias. Cer
ca de cem mil trabalhadores nessas atividades.
Isso, calculando por baixo, porque, infelizmente,
quanto ao número de servidores, não temos da
dos concretos. Mas se V.Ex" calcular um mínimo,
em média, de cinco servidores por serventia, en
contraremos o número de cem mil. Oitenta mil
são servidores auxiliares, vinte mil são .tJtuIares.
E esses oitenta mil já hoje têm aquilo que o resto
dos trabalhadores brasileiros ainda luta por obter:
a participação nos lucros, o que perderá com
a estatização da função.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martin!i) - São
14 horas e 30 minutos, e é o horário máximo
de reunião das Subcomissões.

A Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis
tério Público está satisfeita com os esclarecimen
tos prestados pelo Professor Antônio Carlos Leite
Penteado.

Encerramos esta sessão, convocando outra pa
ra as 18 horas, durante a qual.será apresentado
um painel sobre a Justiça Agrária. Os conferen
cistas serão: André MontaIvão da Silva, Secretá
rio-Geral da Contag; representante da Comissão
Pastoral da Terra e um representante dos Sem
Terra. E, talvez, sem muita certeza, um represen
tante da Justiça.

Agradeço aos senhores funcionários que per
maneceram aqui com tanta boa vontade até esta
hora adiantada. Muito obrigado. (Palmas.)

.Está encerrada a presente sessão.

AJYEXO À ATA DA }"REU/'IIÃO DA SlIB
COM/SS'lODE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO
E DISTRlB(JfÇÃO DE RECEITAS, REAllZA
DA EM 8-4-87 E PUBliCADA /'10 S(JpLE
MENTOAO DANCDE }0-5-87

ta Reunião para a eleição
do presidente e vice-presidente

Eleição de presidente, vices e relator

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Ha
vendo número legal, declaro abertos os trabalhos
desta Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas.

O SR. CONSmUlNTE MUSSA DEMES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SRi CONSmUlNTE MUSSA DEMES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas
é considerada, pelos constituintes do Nordeste,
e acredito que também pelos representantes de
outros Estados em igual situação de dificuldade
financeira, como a mais importante de todas as
que foram constituídas para a elaboração da nova
Carta. E a mais importante porque se espera desta
Subcomissão uma reforma no atual sistema tribu
tário brasileiro que permita aos municípios e aos
Estados brasileiros, especialmente aos mais ca
rentes, maiores recursos, transferidos de forma
constitucional, suficientes para atender às suas
necessidades.

Asseguro, nobre Constituinte JutahyMagalhães
e Srs. Constituintes, que a experiência adquirida
como Secretário de"Fazenda em dois Estados,
ambos em situação financeira muito difícil- os
Estados do Ceará e Piauí -, me fez sentir que
há momentos em que não temos como suprir,
sequer, as nossas mais elementares necessida
des. Faltam-nos recursos, às vezes, até mesmo
para a folha do pagamento mensal de pessoal.
Isso nos leva realmente a encarar com muita res
ponsabilidade o resultado das eleições para os
cargos desta Comissão. Não que tenhamos qual
quer dúvida quanto ao comportamento do Presi
dente e do Relator da Comissão. Afinalde contas,
Gl ex-Ministro Francisco Dornelles e o ex-Secre
tário de Planejamento de São Paulo, José Serra,
são nomes que já transcendem os seus Estados
de origem. São nomes que já se impuseram na
cionalmente pela segurança de suas atitudes e
pela competência profissional que demonstra
ram. Mas é forçoso reconhecer que da maneira
como o processo foi encaminhado o Nordeste
está, nesta Subcomissão, que é a mais importante
para ele, apenas tenuemente representado. Vou
'explicarpor quê. Temos na Presidência da Comis
são um constituinte do Rio de Janeiro. Temos
como Relator da Comissão um constituinte de
São Paulo. Teremos, por força do acordo de lide
ranças, como Relator da Comissão, já indicado
pelo PMDB, um constituinte do Rio Grande do
Sul, meu particular amigo Irajá Rodrigues. Temos,
também, por força do acordo de lideranças, para
Presidente desta Subcomissão o meu amigo pes
soal Carlos Virgilio, PDS - CE. Ninguém desco
nhece o esforço...
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o SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Pe
diria a V. Ex' que ficasse dentro de um prazo
de cinco minutos, que será o prazo concedido
a cada orador.

OSR. CONSmU1NTEMUSSA DEMES-Mui
to bem. MeiS também lembro a V. Ex', só para
argurnentar, e tenho certeza de que alguns com
panhelros me cederão até o seu espaço se for
preciso, que estamos esperando desde a semana
passada para fazer essa eleição. Esta reunião foi
marcada para as 10h e estamos começando já
às 11h. Mas em que pese o meu respeito pelo
esforço do Constituinte Irajá Rodrigues, ao tempo
em que era Presidente da Comissão de Finanças
da Câmara dos Deputados, na legislatura passa
da. e de conhecê-lo como um vigoroso munici
palista, e todos sabemos disso, não podemos es
quecer, todavia, que é mais um homem do Sul
que vai pareia Comissão de Sistematização, onde
não teremos ninguém. Então, restou para o Nor
deste o candidato à presidência, se a eleição con
firmar o nome, do Constituinte Carlos Virgílio. 50
bre ele pessoalmente não preciso falar. É meu
amigo pessoal de longas datas e a maior demons
tração disso é que ele passou, no final do último
ano, quinze dias em minha casa de praia em For
taleza, na companhia de sua mulher, de seu pai
e de toda a sua família. Então, mais do que isso,
para demonstrar a amizade pessoal que tenho
por ele, não seria possível. Todavia, achamos que
o Constituinte Carlos Virgílio, a despeito da sua
excelente qualificação profissional em outras
áreas, sabe ele mesmo que na área tributária tem
ainda muitas limitações, porque nunca participou
de qualquer atividade no campo tributário.

1:: foi por essa razão, e para abreviar, já que
disponho apenas de cinco minutos, e com a tole
rância também de V. Ex', que elaboramos uma
chapa alternativa para submeter à consideração
da Subcomissão. Essa chapa consiste no nome
l\Ie Benito Gama, ex-Secretário da Fazenda da
Bahía, homem com quinze anos de experiência
nessa área, para Presidente; o nome do Consti
tuinte Nion Albemaz, ex-Secretário da Fazenda
do Estado de Goiás, que representaria, nesta Co
missão, portanto, os interesses do Centro-Oeste,
para Prímeiro-Vlce-Presídeqte, e no do Constituin
te José Maria Eymael, PDC - SP, um professor
de DireitoTributário, conhecido também no Brasil
ínteíro, e que por certo dará extraordinária contri
buição, se o seu nome for sufragado pelos demais
companheiros.

Digo a V.Ex', para completar as minhas pala
vras, que esse grupo assumiu o compromisso
de indicar para Relator, se essa chapa resultar
vitoriosa, um constituinte dos quadros do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro.Muitoobri
gado.

O SR.PRESIDENTE(JutahyMagalhães) - Srs.
Constituintes, pediria a cada um dos senhores
que, ao solicitar a palavra, declinasse o seu nome
para a gravação, para, na hora da transcrição,
identificarmos o orador que usou da palavra. Soli
citaria, também, que todos falassem ao microfone
do pedestal e que não solicitassem a palavra pela
ordem, quando não for o caso. Vamos conceder
a palavra a todos aqueles que desejarem fazer
uso dela.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini, do PMDBde Santa Catarina.

o SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Como representante da liderança do PMDB, que
ria dizer a V.Ex' e aos companheiros que a Assem
bléia Nacional Constituinte elegeu ontem a dire-·
ção e os relatores de 21 subcomissões desta Casa.
Nessas subcomissões foram respeitados, rigoro
samente, os acordos de liderança firmados entre
todos os partidos políticos.

Estamos aqui para dizerque a palavra de ordem
do PMDB aos seus companheiros é para conti
nuar honrando esses compromissos. E a nossa
chapa para Presidente é do PDS, Carlos V"rrgílio
- para Primeiro-Vice José Luiz de Sá, do PL;
para Segundo-Vice, Benito Gama, do PFL-com
o compromisso d"e designar Relator Irajá Rodri
gues, do PMDB.

Gomana de dizerque por parte do PMDB,numa
Comissão de 11 efetivos, 7 são do Nordeste, e
numa chapa de 12 suplentes, 8 são do Nordeste.
Em nome do PMDB, de modo geral, queremos
honrar todos os compromissos assumidos e. de
modo particular, eu, como Constituinte do Sul,
estou empenhado em ajudar, como sempre fIZ
nesta Casa, a diminuir as desigualdades e a cons
truir uma pátria digna de todos nós. Muito obri
gado.

O SR CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, diante desse impasse, pediria a
V.Ex' que suspendesse a sessão por um período
de dez minutos, para que os integrantes da ban
cada do PMDBse reunissem.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Perguntaria se teríamos ainda algum Sr. Consti
tuinte que desejasse fazer uso da palavra. Já que
nenhum Sr. Constituinte deseja manifestar-se
suspenderei a reunião por dez minutos para pre
parar as chapas, e para que a bancada do PMDB
se reúna.

(Suspensa a reunião.)

O SR.PRESIDENTE(Jutahy Magalhães) - Es
tá reaberta a sessão. Os dez minutos transforma
ram-se em quarenta. Concedo a palavra ao Sr.
Constituinte Nion Albemaz para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Por decisão da bancada do PMDB,representada
aqui nesta Subcomissão, queremos pedir a V.Ex'
que não considere o nosso nome como candidato
a Primeiro-VIce-Presidente na chapa alternativa.

O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, como a decisão do PMDBnão foi por
unanimidade, mantenho a chapa alternativa, à
qual deve ser concedida uma alteração.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Qualquer Constituinte pode apresentar uma cha
pa. Não há número necessário nem partido. Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Benito Gama
para uma questão de ordem

O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr.
Presidente, tendo em vista a desistência do Consti
tuinte Nion Albemaz, indico na chapa alternativa,
apresentada pelo Sr. Constituinte Mussa Dernes,

o nome do próprio Mussa Demes para Vice-Pre
sidente da referida chapa. Submeto à conside
ração do Plenário.

O SR. PRESIDENTE(JutahyMagalhães) -En
tão, V.Ex" providenciem a confecção das chapas.

O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, sô para complementar o que foi dito
pelo Constituinte Benito Gama, e em face do
adiantado da hora, eu perguntaria se seria possível
fazer uma chapa com letra de forma ao invés
de datilografá-Ia, para economizar tempo?

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O
Secretário informa que o Regimento determina
que seja datilografada. Vamos, então, seguir o
Regimento. Vamos dar mais cinco minutos para
a confecção das chapas.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
Já existem chapas confeccionadas, faltando ape
nas os nomes dos candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - V.
Ex' tem razão. Já existem chapas confeccionadas.
Está faltando apenas o nome que pode ser preen
chido pelo Constituinte na hora de votar. Deve
ser datilografado o cargo e tudo o mais. Está
tudo dentro do Regimento. Vamos iniciar a cha
mada para votação. Peçe-qee-verífíque se as cha
pas estão colocadas na cabine secreta.

Há chapas em branco para serem preenchidas
pelos Srs. Constituintes, de acordo com a vontade
de cada um.

Convoco os Srs. Constituintes Gerson Camata
e Simão Sessim para escrutinadores.

Antes de votar, solicito seja feita a anotação
do votande, quando este se apresentar.

Peço à Secretaria da Mesa que informe quando
a cabine realmente estiver indevassáveI.

{Processo de voteçêo.)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Voususpender por uns minutos a votação porque
falta chapa na cabine. (Pausa.)

Vamos reiniciar a votação, já que as chapas
foram colocadas no local.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE(Jutahy Magalhães) - Va
mos chamar três suplentes. O do PTB, Consti
tuinte Carlos Alberto. (Pausa.) Não está presente.
(Pausa.) O PL não indicou suplente. Do PC do
B, Edmilson Valentim. (Pausa.) Também não está
presente. O Sr. José Luizde Sá também não está
presente. (Pausa.)

Encerrada a votação, solicito aos senhores es
crutínadores que abram a uma para a contagem
dosvotos.

São 21, faltaram 3.

(Processo de apuração dos votos.)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
São 21 votantes. (Pausa.) Confere o número de
sobrecartas com o número de votantes.

Então, passaremos à escrutínação.

{Verificação de votação}

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
Vou anunciar o resultado da votação. Para Presi
dente, onze votos para o Constituinte Benito Ga
ma e dez votos para o Constituinte Carlos Vrrgilio.
(Palmas.)
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Gostaria de fazer uma pergunta, para que não
haja depois protestos. Quero saber se os Srs.
Constituintes têm alguma dúvida a respeito do
resultado? (Pausa.) Não há dúvida a respeito do
resultado. Por isso, proclamo Presidente desta
Subcomissão o Constítuínte Benito Gama.

Para a Primeira-Vice-Presidêrtcia o Constituinte
Mussa Demes recebeu dez votos e o Constituinte
José Luiz de Sá nove, tendo havido dois votos
em branco.Declaro eleito Prirneiro-Vice-Presiden
te o Constituinte Mussa Demes.

Para a Segunda-Vice-Presidência o Constituinte
José MariaEymael recebeu onze votos e o Consti
tuinte Benito Gama oito, tendo havido dois votos
em branco. Declaro eleito Segundo-Vice
Presidente o Constituinte José Maria Eymael.

Portanto, convido o Constituinte Benito Gama
para assumir a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Srs.
Constituintes, assumo a Presidência desta Subco
missão de Tributos, Participação e Distribuição
de Receitas dentro do espírito de trabalho muito
bem definido pelo Presidente da Comissão maior,
o Constituinte Francisco Dornelles, e pelo Relator,
o Constituinte José Serra.

Esta disputa que acabamos de verificar está
na essência do sistema democrático, o qual todos
estamos construindo para o nosso País. Esta dis
puta que houve para a Presidência e Vice-Pre
sidência significa apenas que, até o momento,
éramos divergentes em nomes, mas a partir de
agora espero e tenho certeza de que haverá con
vergência de pensamentos, acima dos partidos,
em nome do nosso Pais.Assumo esta Presidência
com o único propósito de trabalhar pelo meu
Brasil, acima dos interesses regionais, num labor
onde todos possamos contribuir individuale cole
tivamente para que escrevamos um capítulo ex
tremamente importante na nossa Constituição,
o relativoao sistema tributário. Agradeço aos que
votaram e aos que não votaram em mim, porque
a essência da democracia é a disputa. Estou muito
honrado de presidir esta Subcomissão composta
de constituintes de tão alto nível. Considero-me
empossado como Presidente desta Subcomissão,
como acabou de declarar o Constituinte Jutahy
Magalhães. Abro os trabalhos desta Subcomissão
para continuarmos as nossas decisões.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Paulo Ma
carini.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARlNI 
Sr. Presidente, falo aqui em nome doPMDB. Ini
cialmente, quero desejar a V. Ex' toda a sorte
de felicidades, não obstante o PMDBtenha lutado,
até o último instante, para honrar os compro
missos e eleger o Constituinte Carlos Virgilio para
Presidente, o Constituinte José Luiz de Sá para
Prirneiro-Vice-Presidente e o Constituinte Benito
Gama para Segundo-VIce-Presidente. Gostaria de
apelar a V. Ex', em nome da liderança do PMDB,
a fimde que, conforme os entendimentos realiza
dos nesta Casa, todos eles respeitados pelo
PMDB, o candidato a Relator seja o companheiro
Irajá Rodrigues, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE(BenitoGama)- Convido
o Primeiro-Vice-Presidente eleito, Constituinte

Mustla Demes, e o Segundo-Vice-Presidente elei
to, ConstituinteJosé MariaEymael, a participarem
da Mesa.

Como cabe ao Presidente designar o Relator,
tendo em vista a disputa havida nas eleições para
a Presidência e para as duas Vice-Presidências,
e existindo um acordo prévio na chapa que aca
bou de ser eleita em designar como Relator um
político do PMDB do Nordeste, como reza o Regi
mento, nomeio, no presente instante, o Consti
tuinte Fernando Bezerra Coelho Relator desta
Subcomissão. (Palmas.)

Está franqueada a palavra aos constituintes que
queiram se manifestar. (Pausa.)

o SR. CONSmUINTE GERSON CAMATA
Sr. Presidente, peço a palavra, pois fiza inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pois
não. Desculpe-me. Convido o Relator da Subco
missão, Constituinte Fernando Bezerra Coelho,
a participar da Mesa.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o
Constituinte Gerson Camata.

o SR. CONSmUINTE GERSON CAMATA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta foiuma elei
ção conflagrada. Foi a única Comissão em que
não se cumpriu o acordo de lideranças, e V. Ex',
que era de uma chapa e tomou-se presidente
de outra, tem uma enorme responsabilidade. Ago
ra é uma tarefa de todos nós o trabalho de pacifi
cação da Subcomissão e de começarmos a pegar
o ritmo de trabalho, a fim de produzir frutos, por
que há uma enorme expectativa, não só da popu
lação - talveza população possa veresta Subco
missão num segundo plano - mas, principal
mente, de nossos prefeitos, nossos governadores,
nossos vereadores, das nossas lideranças em te
dos os partidos, em tomo do trabalho que será
desenvolvido nesta Subcomissão. Estamos indo
- eu percebi isso quando V. Ex' encerrava os
trabalhos - por uma espécie de ato. Devemos
acelerar o ritmo. Temos poucos dias pela frente
no cronograma de trabalho da Subcomissão, de
modo que queria sugerir a V.Ex", e ouvira opinião
do Plenário a respeito, que esse ato que se daria
nesses dias - na Semana Santa teremos uns
três ou quatro dias de feriado - já começasse
hoje. V. Ex' poderia convocar as assessorias da
Comissão e já remeter ofícios a todos os prefeitos
do Brasil, às suas regionais ou associações de
prefeitos, comunicando a instalação da Subco
missão com a relação dos constituintes membros,
solicitando que nos encaminhem as sugestões
e digam das expectativas que têm a respeito do
trabalho desta Subcomissão. Idêntica solicitação
poderia ser feita aos Srs. Secretários de Fazenda
dos Estados, aos Srs. Secretários de Planejamen
to, até aos Srs. Governadores, dizendo que a Sub
comissão está aberta a ouvi-los e que, ouvida
a sugestão dos Srs. Constituintes, V.Ex' marcasse
uma reunião para amanhã, a fim deque pudés
semos trazer nomes de tributaristas, especialistas
em tributos, que pudessem ser ouvidos, rapida
mente se fizesse uma agenda e a Subcomissão
acelerasse seus trabalhos. Vamos ver se conse
guimos, depois de sermos a última Comissão a
eleger a sua Mesa, ser a primeira Subcomissão
a concluir seus trabalhos e entregá-los à grande
Comissão. Era essa a sugestão que queria fazer

.a V. Ex' e aos demais membros da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) ~ Muito
obrigado, Sr. Senador. Gostaria de agradecer as
palavras do Constituinte Gerson Camata, pois
suas sugestões são extremamente brilhantes.
Também gostaria de avisar que o Presidente da
Comissão maior, Constituinte Francisco Dorne
lles, anunciou aos candidatos que amanhã, às
10 horas, haveria reunião da Comissão com o
Presidente e o Relator para defmir os trabalhos.
Essa reunião de amanhã, pela manhã, não signi
fica que não possamos convocar uma reunião
extraordinária ainda amanhã, à tarde. Estou rece
bendo uma informação do Presidente de que a
reunião foiantecipada para as 18:30 horas. Como
as reuniões ordinárias desta Subcomissão serão
realizadas nas 2", 3", 4" e S"-feiras pela manhã,
ficade logo convocada a reunião da Subcomissão
para amanhã, às 10 horas, neste plenário, a fun
de discutirmos e elaborarmos a pauta sugerida
pelo Constituinte Gerson Camata. Ainda hoje, à
tarde, iremos tomar providências para comunicar
aos governadores, secretários de Fazenda e de
mais colegas da Constituinte, prefeitos, vice-pre
feitos e vereadores - o elenco a que V. Ex' se
referiu - além de outras lideranças do País, para
que possamos amanhã traçar o nosso programa
de trabalho.

Com a palavra o Constituinte Adhemar de Sar
ros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE SAR
ROS ALHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
devo registrar em primeiro lugar nosso aplauso
à Mesa que acaba de se instalar, ao Deputado
e Constituinte Benito Gama e formular os votos
de que nosso Presidente, Vice-Presidentes e Rela
tor possam realmente corresponder aos anseios.
não apenas internos desta Subcomissão, mas
muito mais do cenário nacional. VIVe o País 
e tivemos ainda recentemente a presença de al
guns milhares de prefeitos e vereadores subindo
a rampa do Planalto - uma fase de enorme ten
são reivindicatóriano campo tributário, dentro de
uma visão de política municipalista. Portanto, ca
be a esta Subcomissão, presidida pelo ilustre
Constituinte, uma árdua tarefa e de extrema res
ponsabilidade. Aditaria às considerações do
Constituinte Gerson Camata, que, além de prefei
tos e vereadores, as denominadas frentes munici
palistas - e o meu Estado as possui - fossem
também convocadas para acompanhar e eviden
temente colaborar com suas sugestões. Faço
igualmente minha sugestão de que o ilustre Presi
dente convoque para já a primeira reunião de
trabalho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Vrrgilio Guimarães.

O SR. CONSmUINTE V1RGfUO m..llMARÃEs
- Em primeiro lugar, meus cumprimentos à Me
sa recém-empossada. Queria observar que nesse
período da Constituinte muitas coisas não têm
seguido o rito formal, por acordos de todos, das
lideranças e dos Constituintes. Vunos que a pró
pria eleição não acompanhou prazos fixados, e
esse fato não causou problema. Também por
acordo, fizeram-se convocações de reuniões de
comissões simultâneas às plenárias, o que não
prevê o Regimento, mas, para o bem de todos,
chegou-se à conclusão de que era o melhor, e
por isso aconteceu. Por acordo, até votei - e
fiz uma declaração de voto - na chapa oficial.
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Não foio fato de o meu partido não ter participado
disso que me impediria de estar aqui aplaudindo
a chapa que acaba de tomar posse na Mesa. Faço
mais uma sugestão para se resolver um problema
por meio de acordo, e aí seria o encaminhamento
à Mesa, por acordo com as demais Comissões,
da preocupação com relação ao prazo de entrega
de sugestões. Está previsto no Regimento: 30 dias
a partir de sua promulgação. Esse prazo de 30
dias foi considerado já tendo em conta determi
nado ritmo de trabalho das Comissões, o que
não foi observado também por acordo. Esse pra
zo, especialmente considerando a Semana Santa
- a semana que vem - vai ser muito restrito.
O prazo para apresentação das sugestões dos
Constituintes tem de ser levado em conta, inclu
sive os debates aqui em plenário. Se cada um
já tivesse suas sugestões prontas no bolso, não
seriam necessários 30 dias. Elas serão apresen
tadas em 3 ou 4 dias. Mas é claro que muitas
sugestões serão fruto de debates, de acordos e
afunilamento das sugestões. Acredito que esse
prazo, depois da Semana Santa, será reduzido
a duas semanas, o que é realmente muito pouco.
QuEl o prazo então fosse contado a partir da insta
lação das Comissões. Trago esta sugestão. O Re
gimento dizque é a partir da promulgação. Quem
sabe para se evitar uma nova emenda no Regi
mento, cuja aprovação demanda prazo, mesmo
por acordo de Lideranças, esse problema enfren
tado pelas Subcomissões e Comissões pudesse
ser resolvido?

Esse é o primeiro pedido que trago a esta Mesa.
Em segundo lugar, com relação ao horário de
func:íonamento, parece-me que iniciar os traba
lhos 10 horas da manhã vai deixar esse tempo
muito apertado para o funcionamento. Teremos
que ter audiências inclusivecom setores da socie
dade civil. Quem sabe às 9, 8:30; 8 ou 7:30 horas?
Não sei qual o ritmo de vida de cada um. Podia-se
fazer uma consulta ao plenário para ver a possibi
lidade de um horário de funcionamento que apro
veítassemais as partes da manhã. Então, já aca
tando a proposta do Constituinte Gerson Camata,
sugiro que seja às 8:00 ou 8:30 horas da manhã,
a convocação das reuniões ordinárias para que
se pudesse aproveitar mais o tempo. Muito obri
gado.

C> SR. PRESIDENTE (Bemto Gama) - Obri
gado ao Constituinte Virgílio Guimarães.

Gostaria de colocar que a primeira reunião foi
marcada para amanhã, às 10 horas, em função
do volume eletrabalho que vamos ter para prepa
rá-Ia. Vamos ter a prévia hoje com o Presidente
da Comissão. Vamoédíscutír com as outras sub
comissões 19 evidentemente que hoje será uma
noite de muito trabalho e amanhã ainda vai se
ter muito trabalho antes das 10 horas. Acho essa
sugestão extremamente importante. Quanto mais
cedo trabalharmos, melhor. Gostana de manter
o horário de amanhã, às 10 horas, em função
do tempo. Só para amanhã, porque vamos discu
tir a pauta, o regíme de trabalho ordinário e ex
traordinário da nossa Comissão, porque realmen
te todo o Brasil está muito atento no sistema tribu
tário.

Com a palavra o Constituinte Femando Bezerra
Coelho.

C> SR. CONSmUINTE FERNANDO BEZERRA
COELHO -- Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
gostaria, de início,de agradecer o gesto do Presi-

dente eleito, Constituinte Benito Gama, ao esco
lher-me Relator desta importante Subcomissão
de Tributos. Assumo esta responsabilidade na
certeza de que teremos grandes desafios pela
frente, sendo que gostaria de colocar que esta
Subcomissão talvez seja a responsável pela con
sagração do federalismo neste País. Federalismo
que é muito mais uma utopia, uma ficção do
que uma realidade. Nós, deputados, políticos, co
nhecemos os dramas dos municípios, dos nossos
Estados, dos prefeitos, dos govemadores, que não
passam de pedintes do Govemo Central, tendo
em vista o excessivo centralismo das decisões
e dos recursos a níveldo Governo da União.Outro
desafio que esta Comissão e esta Subcomissão
têm pela frente é o sistema tributário que venha
mos a desenhar e a escrever e que possa vir
ser um instrumento eficaz de justiça social que
se deve verificarna atribuição dos impostos dire
tos e indiretos. Este País tem uma carga tributária,
através de impostos indiretos, que penaliza em
demasia a camada assalariada, os mais pobres,
aqueles que têm menor capacidade para poder
contribuir para as rendas do Governo, do Estado
e do Município. E também terá a função social
de promover a justiça social, de estar atenta aos
desequilíbrios regionais, às realidades distintas de
cada região brasileira. Uma reforma tributária que
pode parecer justa para São Paulo poderá ser
injusta para o Piauí. E aí está o desafio da Subco
missão, que é o de encontrar o equilíbrio, fazer
justiça, dando os meios e os instrumentos para
que os Estados, independentemente das regiões
onde estão situados, possam ganhar a sua tão
sonhada autonomia financeira e sua independên
cia política. Por outro lado, que o sistema tributário
que venhamos a desenhar e a escrever possa
também retratar as injustiças e as desigualdades
que se verificamentre as várias regiões deste País.
Não temos nenhuma proposta concreta a apre
sentar a esta Subcomissão. Parece que o trabalho
maior vai ser ouvir cada um dos seus membros,
especialistas em tributos, homens sensíveis aos
problemas do sistema tributário brasileiro. Por
certo, num trabalho conjunto, num trabalho de
união, num trabalho de comunhão acima dos
interesses partidários e regionais, poderemos efe
tivamente escrever uma obra que possa ser per
manente. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Mussa Demes.

O SR. CONSmUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, chego à Primeira
Vice-Presidência desta Subcomissão sem haver
postulado o lugar. Acabei candidato - como V.
~viram -em função da desistência do compa
nheiro Nion Albemaz,que conosco se havia com
prometido no dia anterior a disputar a eleição,
mesmo contra a orientação do seu partido. Nós
também - e é bom que se diga aqui, eu e Benito
- fugimos à orientação do partido. E o fizemos
porque chegamos à conclusão de que mais alto
do que os interesses do partido tinham que falar
o nacional e especialmente o dos Estados menos
favorecidos, que não estão adequadamente repre
sentados nesta Subcomissão. Passada a eleição,
entretanto - e entendo que não há vencedores
nem vencidos - todo o nosso trabalho deve con
centrar-se daqui por diante em elaborar, nesta
Subcomissão, um texto que atenda por igual a
todos os Estados da Federação, observados, na-

turalmente, os critérios de prioridade, a fun de
que os mais necessitados sejam melhor atendidos
por essa distribuição de receita, que é essencial
ao federalismo brasileiro. Muito obrigado a todos
aqueles que sufragaram o meu nome - e tarn
bém podem ficarcertos aqueles que não o fizeram
que não haverá tratamento diferenciado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Srs.
Constituintes, inicialmente desejo registrar que
não me passa despercebida a elevada honra de
ter merecido o apoio dos meus companheiros.
Tenho certeza, pela urbanidade do trato, de que
a convivência será sempre muito proveitosa. Que
ria esclarecer, companheiros, por que o POC de
São Paulo se sentiu à vontade para participar des
sa chapa. Nós o fízemos para que, através da
prática, do exercício diário da convivência, da tro
ca de propostas, colocação de idéias e dos ensina
mentos, São Paulo possa ter condição de de
monstrar que quer inserir-se na realidade da Na
ção, que quer estar presente nos interesses da
Pátria comum, do Sul até o Norte. Os compa
nheiros poderão senti-lo, através de nossas colo
cações. Estaremos permanentemente buscando
o que for o melhor para o País e quase que de
uma forma desesperada, mas construtiva, destruir
as distâncias que atualmente se estabelecem en
tre regiões pobres e.ricas em nosso País, distân
cias essas que são fruto, inelutavelmente, da malé
fica, da destruidora realidade tributária que aben
çoou alguns Estados em detrimento de outros,
que prejudica alguns brasileiros e favorece a ou
tros. Atodos nós está remetida a tarefa de constru
ção da grande Pátria comum, solidária e fratema.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
tendo mais nenhum Sr. Constituinte inscrito para
usar a palavra, encerro esta reunião e convoco
outra para amanhã, às dez horas, neste mesmo
plenário. Muito obrigado.

mEXO À ATA DA 2'REUNIÃO DA SUB
COMlS5:4o DE_TRlBllTOS, PARTICIPAÇÃO
E DISTRlBUIÇAO DAS REcErrAs, REAU
Z4DA EM 14-4-87 E PUBliCADA NO SU
PLEMElYTO AO DANe N" 53, DE 1°-5-8Z

Pauta:
Discussão de cronograma de reuniões da
Subcomissão.

2aReunião

Presidente: Benito Gama.
Relator: Femando Bezerra Coelho.
O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Haven

do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão de Tributos, Par
ticipação e DIstribuição das Receitas.

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

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

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - A Sub
comissão recebeu grande número de sugestões
e propostas dos Srs. Constituintes, por mtermédio
da Mesa da Assembléia Nadonal Constituinte,que
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já foram despachadas para o Relator da Subco
missão. Fiz distribuir hoje cópia de todas as pro
postas, inclusivecontendo o código do Prodasen.
Além destas cópias que estão em mãos dos Srs.
Constituintes, poderão ser requisitadas outras na
Secretaria da Subcomissão, para melhor análise.
Já há propostas dos Srs, ConstituintesJorge Arba
ge, Siqueira Campos, !ram Saraiva, NyderBarbo
sa, Nelson Cameiro, DarcyPozza,Leopoldo Peres,
Inocêncio Oliveira, Adhemar de Barros Filho,
Francisco Rollemberg,Sarney Filho,Virgílio Távo
ra, Carlos Virgílio, José Femandes, Mozarildo Ca
valcanti, MárioMaia,José Camargo, Antônio Fa
rias,Jamil Haddad, GeovaniBorges, OsvaldoBen
der, Antônio de Jesus, Victor Faccioni, Adylson
Motta e outros. Os Srs. Constituintes já poderão
examinar essas propostas e discuti-Ias nas reu
niões ordinárias e extraordinárias da Subcomis
são. Esta é a primeiro reunião da Subcomissão
depois da eleição da Mesa e da designação do
Relator.Gostariade colocar em discussão a elabo
ração de uma pauta básica de trabalhos a serem
desenvolvidos. Em reunião realizada pelo Presi
dente da Assembléia NacionalConstituinte,Depu
tado Ulysses Guimarães, tivemos uma interpre
tação do Regimento, em seu art.'14, que estabe
lece o prazo de até 11 de maio para que o Relator
apresente seu anteprojeto para discussão e vota
ção na Subcomissão. Hoje é dia 14. Teremos,
portanto, até 11 de maio para que o Relatorapre
sente seu anteprojeto. Nesse período, haverá tam
bém cerca de 5 a 8 reuniões para audiência pú
blica.

Como o calendário tem de ser cumprido, gosta
ria de colocar em discussão a elaboração de um
programa de trabalho até o dia 30 de abril. Na
próxima semana elaboraríamos um complemen
to desse programa para o período de 10 a 11
de maio. Os Srs. Constituintes já devem ter em
mãos um formulário.Coloco, pois, em discussão
a elaboração do nosso programa de trabalho. An
tes, porém, desejo dizerque há um trabalho elabo
rado por um grupo de técnicos do Ipea e por
outros tributaristas da USP, da Fundação Getúlio
Vargas, da Seplan e do Ministério da Fazenda,
que se constitui em uma proposta de sistema
tributário para o País. Um dos técnicos e econo
mistas que coordenaram esse trabalho é o Prof.
Femando Rezende. Nas próximas horas, os Srs.
Constituintes receberão cópia desse relatório,por
que entendo que se trata de um instrumento de
trabalho extremamente importante para aprecia
ção e discussão. Gostaria de sugerir, em nome
da Presidência, que o Prof. Femando Rezende
e outros economistas e tributaristas do País fos
sem ouvidos nesta Subcomissão. Coloco isso em
discussão e gostaria de ouvir a opinião individual
dos Srs. Constituintes.

oSR.CONSmUINTE JESUS TAJRA -Antes
de mais nada, queria pedir, apesar de ser matéria
vencida, que corrijam meu nome na Ata, porque
escreveram Tayra, e o certo é Tajra, com uj" e
ur".

Como suplente da Comissão da Ordem Econô
mica, participei, ontem pela manhã, de uma reu
nião em que apreciamos um Projeto de Regi
mento Intemo para funcionamento exclusivo, mas
ajustado ao Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte.Ocorreu-me lembrar o assun
to porque V.Ex-, Sr. Presidente, mencionou a pos
sibilidade de se convidar alguém. Constam do

Regimento as normas sobre convites, não só a
pessoas como a entidades e representantes de
entidades. Há um conjunto de normas que seria
interessante observar, até mesmo, se possível,
com referência ao deslocamento da Subcomis
são para determinados lugares, a fim de ouvir
as reivindicações do povo, das entidades e das
regiões.

Levanto a questão apenas como sugestão. Se
houver tempo, ireiao meu gabinete buscar o mo
delo discutido ontem, que poderia servir de base
para nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Nobre
Constituinte Jesus Tajra, já temos o Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte, que define,
em linhas gerais, nosso procedimento aqui na
Subcomissão e nas Comissões. Ao invés de ela
borarmos um regimento para nortear o funciona
mento de uma Subcomissão, embora se gastasse
somente um tumo, uma manhã, poderíamos dis
cutir se vamos ouvir determinada entidade ou au
toridade, algum estudioso, tributarista ou não.
Não sei o que pensam os demais Srs. Consti
tuintes a respeito do assunto, mas, no meu enten
der, já temos uma estrutura de Regimento para
funcionamento da Subcomissão e das Comis
sões, cabendo-nos apenas administrá-lo de acor
do com os problemas que suljam. Evitaríamos,
inclusive, perda de tempo com mais um sub-regi
mento. Esta, porém, é uma decisão que cabe
ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- É interessante a sugestão de V.Ex", Sr. Presi
dente. Gostaria, a propósito, de aduzir o seguinte:
para não perdermos tempo tomando decisões
hoje, aqui, sugiro ao colega que faça uma adapta
ção desse modelo, se achar conveniente, e a traga
na próxima reunião, já como sugestão concreta,
quando poderemos aprová-Ia ou não.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Per
feito.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Reabro
a discussão sobre nosso programa de trabalho,
colocando à apreciação dos Srs. Constituintes mi
nha primeira sugestão, de discutir o trabalho já
existente de alguns economistas e tributaristas,
o que não impede também que swjam outros
nomes de estudiosos deste assunto.

Com a palavrao ConstituinteOsmundo Rebou
ças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Sr. Presidente,sendOo nosso tempo extre
mamente curto, deveríamos trabalhar com base
em um esboço inicial, global, do sistema tribu
tário, e não esperarmos que cada um faça suges
tões parciais sobre artigos ou impostos isolados.
Émelhor que partamos logo de um sistema para,
com base nele, começarmos a trabalhar e a fazer
as modificações. Acredito que a proposta feita
pelos técnicos da Seplan e do Ministério da Fazen
da é a melhor, hoje,para começarmos a trabalhar.
Ela analisa o conjunto global e faz as quantifi
cações num total.Apartirdessa proposta, podere
mos fazer as mudanças.

Pode ser que, no fim, tenhamos um sistema
totalmente diferente. Mas é interessante verificar
que não fazsentido ficarcada um fazendo propos
tas isoladas sobre imposto, sobre um fundo ou
sobre uma alíquota. Quando se fazpropostas iso-

ladas não se tem a visão de conjunto, de efeito
global. Esse trabalho do grupo de técnicos de
Femando Rezende sintetiza, praticamente, todas
as propostas feitas nos últimos dez anos. Nele
há propostas de várias entidades e técnicos, apre
sentadas em seminários e reuniões realizadas
nesse período.

É interessante que não percamos tempo e
aproveitemos logo esse ponto de partida. Depois,
poderemos pegar cada uma das propostas envia
das à Subcomissão pela Mesa e verificar como
se enquadrariam naquele sistema tributário pro
posto. Acho bem melhor assim. E cada vez que
houver aqui uma reunião com técnicos ou entida
des, enquadraremos as propostas nesse conjunto
global. No fim, teremos uma espécie de consoli
dação. Isso evitará, quando aqui vierem técnicos
e entidades apresentando cada um suas propos
tas parciais, que, no final, se faça um esforço
muito grande para juntar tudo.

De sorte que, metodologicamente, é interes
sante definir o trabalho da Subcomissão. O que
seria melhor: esperar propostas isoladas ou partir
logo de um quadro global? Sou a favor de se
partir logo de um quadro global.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
Sr. Presidente, concordo com a posição do ilustre
Deputado Osmundo Rebouças. Nosso trabalho
aqui é bem simples. Temos duas etapas - e
V. Ex" mesmo, na reunião informal que tivemos,
colocou o assunto com muita nitidez.Parece que
já é pensamento de V. Ex" Vamos saber de onde
se arrecada atualmente, de onde se tira e onde
se põe. Aassessoria da Subcomissão poderia ela
borar um trabalho para saber como se encontra
hoje o quadro, ou seja, onde estamos tirando os
tributos e para onde eles estão indo. Depois, a
partir do trabalho feito pelos técnicos, começa
remos a montar um outro arcabouço para saber
de onde têm de ser feitas correções e, finalmente,
de onde se tira atualmente, e as possíveis corre
ções de onde se está pondo. Teremos assim, uma
idéia do volume dos atuais percentuais, conhe
cendo a fonte destes percentuais e para onde
vão. A partir desse esqueleto, iremos adaptando
nossas opiniões àquelas oriundas das emendas,
construindo, finalmente, um outro arcabouço,
sem derrubar o antigo, estabelecendo de onde
queremos tirar mais ou menos e onde preten
demos colocar mais ou menos.

Acredito que o trabalho ficaria muito fácil se
dispuséssemos desse quadro.

Já que o trabalho da Constituinte,é na verdade,
de correção dos rumos do País, nada podemos
fazer, como disse o próprio Deputado Osmundo
Rebouças e opinou V. Ex" naquela reunião infor
mai, sem partir do que já existe para o que preten
demos fazer. Então, se a assessoria da Subco
missão já montasse o arcabouço, ele serviria de
bússola para começarmos a trabalhar organizada
mente, fazendo as devidas adaptações. Com os
percentuais, com os perfisde quem paga, de onde
recolhe e, posteriormente, para onde vai, iríamos,
com as emendas que nos estão chegando e com
as idéias de todos nós, construindo um outro pré
dio ao lado. É muito simples.

Com o trabalho assim organizado, ficariamuito
fácil avançarmos. À proporção que fossem ouvi
das as pessoas convidadas, iríamos construindo
outro esquema ao lado. No dia 11 de maio, o
Relator já estaria com o seu trabalho bem facllí-
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tado. Ele teria apenas de pegar aquele perfilnovo,
passar para seu relatório e colocar em votação
- praticamente, isto nem seria necessário, por
que seria a opinião de todos nós.

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama)- Gostaria
de informar ao Constituinte Gerson Camata que
os tecnícos que assessoram a Subcomissão já
identificaram os tributos; já estão todos quantifi
cados, Porém, não pude trazer esses dados para
a reunião de hoje, porque ainda tenho de solici
tá-los ao Ministro da Fazenda. Esses dados, ao
serem divulgados, apresentam uma defasagem
de doísou três anos. Entretanto, a Receita Federal
os têm extremamente atualizados, de acordo com
o balanço do último exercício. Então, possivel
mente ainda hoje, entrarei em contato com o Mi
nistro da Fazenda e com o Secretário da Receita
Federal para que esses dados cheguem às mãos
dos Srs. Constituintes o mais rápido possíveL

o SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
V. EJl" a palavra,

o SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA- Sr.
Presidente, qual é a data exata para o término
da apresentação de propostas: dia 14, ou dia 23
deste mês? Faço esta indagação porque tenho
ouvido opiniões divergentes. Acho que essa data
é muito importante para nos orientar na apresen
tação das propostas que nós desta Subcomissão
e os Constituintes de modo geral temos de ela
borar.

o SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Na últi
ma quinta-feira, o Presidente da Constituinte, De
putado Ulysses Guimarães, reuniu-se com todos
os Presidentes e Relatores das Comissões e Sub
comissões para definir a prorrogação de alguns
prazos,Este a que V. Ex' se refere foio que gerou
maior dúvida e o que maior necessidade tem de
ser prorrogado. No outro dia, sexta-feira,pela ma
nhã, S. Ex' ouviu sugestões de alguns Consti
tuintes, mas a decisão ainda não foi comunicada
aos Presidentes e Relatores. A corrente predomi
nante na reunião era o sentido de que o prazo
se dlilataria, pelo menos, por mais 30 dias. Mas
ainda não é uma decisão final, porque não tenho
confirmação oficial.

o SR. COI'ISmUINTE JESUS TAJRA- En
tão, pergunto: e se esse prazo for prorrogado por
mais 30 dias?

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - A pror
roqação não seria de trinta dias exatamente, mas
até o dia 31 de maio, ou coisa parecida.

oSR. CONSmUINTE JESUS TAJRA -Muito
bem, dia 31 de maio. Considerando que nossa
Subcomissão tem prazo até o dia 11 para apre
sentar seu relatórío, quantos pcoderãoapresentar
propostas de: interesse desta Subcomissão? Apro
vamos, de hoje até o dia 11, uma estrutura de
projeto; posteriormente, novas propostas que sur
jam poderão ser aproveitadas?

Estou levantando essa questão porque o com
panheiro Osmundo Rebouças apresentou uma
sugestão que me pareceu interessante como pon
to de partida; complementaremos e modificare
mos de acordo com as propostas apresentadas

não só pelos outros companheiros da Assembléia,
como também por nós, da Subcomissão.

Precisamos analisar bem essa questão.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Há uma
sURerposição de datas, realmente.

E evidente que, para o Constituinte conseguir
inserir sugestões no relatório da Subcomissão e
no da Comissão, tem de obedecer aos prazos.
Mas o Presidente Ulysses Guimarães afirmou que
mesmo as sugestões apresentadas depois, embo
ra não entrassem no relatório da Constituição,
ele as encaminharia ao Congresso Nacional como
lei ordinária ou lei complementar à Constituição,
desde que as idéias fossem realmente compa
tíveiscom a leicomplementar ou com a leiordiná
ria. Todavia, o prazo constitucional ainda não foi
definido. Não posso dizer-lhes se as sugestões
serão recebidas ou não até o dia 24. A tendência
é de que o prazo seja prorrogado.

o SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA - Se
for prorrogado, o prazo das Subcomissões tam
bém o será?

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Não.

O SR. CONSmUINTEJESUS TAJRA-Não?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não.
Esta é praticamente a decisão tomada.

o SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA- Vejo
nisso uma incoerência gritante. O prazo de apre
sentação de propostas vai ultrapassar o da apre
sentação do projeto da Subcomissão, que entraria
como emenda de plenário no momento da dis
cussão do projeto global.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Esse
é um assunto sobre o qual ainda não tenho infor
mações quanto à decisão final. Vou consultar a
Mesa ainda hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO _
O colega Jesus Tajra referiu algo que foi motivo
de preocupação nossa há poucos instantes. Veja
V. Ex' que, se formos seguir o prazo até o dia
24, teremos aqui, na Subcomissão, três dias para
trabalhar: quarta, quinta e sexta-feira da próxima
semana, ou seja, 22, 23 e 24 de abril. Então,
na realidade, a Subcomissão não terá chance de
dar sua contribuição, a não ser examinando aquilo
que por acaso já tenha entrado como sugestão
à Constituinte. Os membros desta Subcomissão,
que podem trazer suas propostas e colocá-las
em discussão, vão ficartotalmente sem condições
de fazê-lo.

Temos de fazer uma ponderação. Trata-se de
um problema da Constituinte como um todo, não
só desta Subcomissão. Não viemos para cá traba
lhar a partir de algo pronto, mas contribuir com
propostas novas, discuti-Ias e chegar a um deno
minador comum. Tenho a impressão de que agin
do de maneira diferente não teremos o que fazer.
Iremos só apreciar um pacote - se é que vão
mandá-lo, ou já está al- e dar nossa opinião.

Quero fazer estas considerações e deixá-Ias re
gistradas na Subcomissão, porque é matéria que
reputo da maior seriedade. Para que possamos

dar uma contribuição, é preciso um tempo míni
mo. Pelo que se verifica na pauta, nós ainda não
começamos a trabalhar, e temos três dias para
fazê-lo. É um absurdo! Não quero culpar nin
guém, mas peço providências por parte da Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pois
não. Esta Presidência irá entrar em contato com
o Peresidente da Assembléia Nacional Constituin
te e prestará a devida informação a V.Ex'"

Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Femando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, eu gostaria de oferecer um es
clarecimento ao Senador João Castelo. Realmen
te essa preocupação também foi demonstrada
pelos Relatores, na reunião com o Presidente Ulys
ses Guimarães, na última quinta-feira. Há uma
proposta no sentido de que os membros da Sub
comissão - ou qualquer outro Constituinte 
ofereçam sugestões, a nlvel de Subcomissão,
dentro do prazo que o Relatortem para apresentar
seu anteprojeto, ou seja, até 11 de maio. Pelo
Regimento, que é bem claro, será no dia 24 de
mato, isto é trinta dias após sua promulgação.
E o prazo máximo para que os Constituintes apre
sentem propostas

A preocupação de V. Ex' foi manifestada por
todos os Relatores, qual seja, a de evitar que cada
membro da Subcomissão deixasse de ter oportu
nidade de fazer sua própria proposta e encami
nhar sua própria sugestão, após ouvir entidades
ou autoridades que serão convidadas a fazer pa
lestras ou conferências nesta Subcomissão. Acre
dito que, no decorrer do dia de hoje, ou até ama
nhã, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
deverá decidir esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Em
princípio, com relação aos prazos, a tendência
não era prorrogá-los.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Quero apenas fazer uma sugestão ao Sr. Presi
dente desta Subcomissão. Que V. Ex' pondere
junto à Mesa da Constituinte no sentido de que
fique oficializada realmente a forma de trabalho.
Se vamos fazer arranjos, isso pode, inclusive, nos
expor. Qual é a garantia que o Constituinte tem
de que realmente esse prazo foi prorrogado? Se
não funcionou desde o começo, como é que va
mos trabalhar sem prazo?

O nobre Relator foi muito claro - entendi per
feitamente - mas é sempre arranjo. Exatamente
contra isso é que estou ponderando. Temos con
dições de trabalhar sem arranjos. Se o Regimento
foi feito e aprovado por nós, por que não fazer
uma pequena modificação com relação a esse
prazo? Não vejo inconveniente algum. inconve
niente é não ser decidido e ficarno ar. Fica apenas
na base da palavra e de acordos nem sempre
cumpridos. O próprio acordo da Comissão não
foi cumprido quando da eleição da Mesa da Sub
comissão. Então, acho que se deve deixar o as
sunto decidido. Quero que isto fique registrado,
em caráter oficial.Ponderemos sobre este aspec
to, que não pode ser decidido na base da conversa
de pé-de-ouvido. Trata-se de assunto sério, que
não pode ser tratado como aqueles de caráter
partidário.



124 Quarta-feira 17 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONsmrnNTE (Suplemento) Junho de 1987

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Desejo,
ainda, informar aos Srs. Constituintes que está
em tramitação um projeto que visa a modificar
o Regimento com relação aos prazos. O Presi
dente Ulysses Guimarães, além de realizar essa
reunião com todos os Relatores e Presidentes,
ficou de examinar também a possibilidade de
aprovação ou não desse projeto. Até o dia 22
ou 23, véspera de terminar o prazo, não se terá
uma decisão. É uma questão extremamente gra
ve. Concordo com as ponderações de V. Ex' e
do Senador João Castelo, e de todos os outros
membros desta Subcomissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mussa
Demes.

O SR. CONSmUlNTE MUSSA DEMES - O
Senador João Castelo tem toda razão. O próprio
Líder do PMDB disse que muitas das decisões
na Assembléia Nacional Constituinte seriam t0
madas através de voto e não de acordos de lide
ranças. Foi o que aconteceu também na nossa
Subcomissão.

No que diz respeito ao problema do prazo, tam
bém concordo inteiramente com V.Ex'Não pode
mos ficar com um prazo não definido legalmente,
legitimamente. Por isso, entendo que a modifi
cação do Regimento é essencial, para que depois
não se acuse a Subcomissão de estar recebendo
ou deixando de receber propostas em função do
prazo que, legalmente, hoje está marcado para
o dia 23 ou 24, uma vez termos chegado já à
conclusão de que ele é absolutamente inviável.
Sugiro, todavia, que o prazo não se estenda até
o dia 11, se efetivamente for mantida esta data
para a entrega do relatório. Se alguém entregar
uma proposta no dia 11, será humanamente im
possível ao Relator examiná-Ia, compatibilizá-Ia
e, se for o caso, submetê-Ia a votação, ao conheci
mento do Plenário, com o trabalho já efetuado.
Portanto, parece-me mais razoãvel que esse prazo
se estendesse até o dia 5 ou 6, no máximo, do
mês que vem, se efetivamente for mantido o dia
11 para entrega do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Nion Albemaz.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V. Ex'- creio
que o problema não é restrito a esta Subcomissão,
mas abrange todas as Subcomissões - que se
apresentasse, uma emenda ao Regimento Intemo
estabelecendo que o prazo de trinta dias come
çasse a correr do instante da instalação da Subco
missão e não daaprovação do Regiment? Intemo,
que nada tem a ver com a instalação das Subco
missões.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Se V.Ex' me permite, Sr. Presidente, eu diria que
se a Subcomissão só conseguir instalar-se depois
do dia 24, estaria vencido o prazo do Regimento
e a Subcomissão não teria sido instalada. Eexata
mente isso que estou ponderando.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Gostaria, então, de sugerir a V. Ex' que, junta
mente com os presidentes das demais Subco
missões, estudasse a possibilidade de aprovar
uma emenda ao Regimento Intemo, propondo
que o prazo começasse a correr a partir da instala
ção da Subcomissão. Concordo com o Sr. Consti
tuinte João Castelo. Precisamos acabar com o

'1eitinho brasüeiro ",'Isto é que tem desgraçado
este País.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -Até por
que o prazo para o Relator, que seria 30 de abril,
foi prorrogado para 11 de maio. Então, como
as datas são todas complementares, obviamente
tem de haver essa prorrogação. Mas, até agora
a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte não
decidiu sobre o assunto, embora já tenha havido
duas reuniões, em que houve muitas discussões
a este respeito. Ontem estivemos, no fim da tarde,
com o Presidente Ulysses Guimarães, mas S. Ex'
ainda não tinha uma decisão sobre o assunto.

UMSR. CONSmUINTE - Sr. Presidente, para
acelerar, seria oportuno os três presidentes e rela
tores de nossas subcomissões, juntamente com
o Presidente e o Relator da Comissão Temática,
provocassem o assunto junto ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Levarei
essa sugestão ao Presidente da Comissão Temá
tica e ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Agora, informo a V. Ex" e aos. demaí,s
Srs. Constituintes que realmente tem havido mui
ta discussão e muita pressão para que esses pra
zos se tomem realistas. Se não for um prazo óti
mo, que seja, pelo menos, realista.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO _
Permita-me, Sr. Presidente.

Minha preocupação se deve ao fato de o prazo
dado ao Relator ser exíguo. Esta Subcomissão
é das mais importantes da Constituintes, pois ten
tará decidir sobre a vida de todos os Municípios
brasileiros, de todos os Estados, dopovo brasileiro
de modo geral. Enfim, sobre tudo aquüo que diz
respeito à tributação e à distribuição de receita.

Como vamos aqui trabalhar sem tempo? E co
mo poderá o Relator ter um prazo insignificante
para apresentar uma proposta séria, que seja a
conclusão daquilo que ele colher aqui? Não há
condições.

Deve ser feita uma ponderação. A Mesa da As
sembléia Nacional Constituinte tem que alterar
o Regimento. Não vejo qualquer dificuldade nisso.
Tenho certeza de que nenhum companheiro
Constituinte irá criar dificuldades, pelo contrário,
temos que assegurar condições para que se faça
um trabalho sério.

Podem dizer que vamos ter de fazer essa Consti
tuição até o dia tal deste ano-,Se não der para
fazer, então vamos fazer até no ano que vem,
mas vamos fazer uma Constituição que realmente
garanta estabilidade a este País, que assegure
uma situação econômico-financeira de equilíbrio
e de tranqúiJidade. VIVemos, hoje - desculpem
me a força de expressão - uma verdadeira dita
dura financeira, e não será em três dias que tere
mos cabeça para pensar em como sair dessa
ditadura financeira que acaba com este Pais.

Era o que eu gostaria de deixar registrado, Sr.
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Sr. Presidente, vejo que é muito difícil
trabalharmos sem um horizonte definido de prazo,
de tempo. Se não sei se vou ter cinco ou dez
dias para elaborar um trabalho, fico sem saber
como fazê-lo, qual sua extensão, sua profundi
dade.

Diante dessas incertezas, tenho uma sugestão
a fazer. Que o Presidente da Subcomissão se dirija
ao Presidente da Comissão Temática, solicítando
seja informado à Mesa da Assef!lbléia Nacio~al

Constituinte que esta Subcomissao - e acredito
que o mesmo ocorra com outras - está sem
condições de definir um horizonte de trabalho
e, por isso, sem condições de trab~h~.

Eu proporia, até, que as subcomissões suspen
dessem seus trabalhos e fossem logo à Mesa da
Constituinte cobrar um prazo, que é o nosso regi
mento de trabalho! O prazo é o sangue de Regi
mento Intemo da Subcomissão! Não temos como
pensar em trabalhar. Que tipo de detalhe, de pes
quisa, de profundidade? Vamos à Receita Federal
colher informações no computador. Não temos
idéia de prazo nem, portanto, se podemos ou
não processar esses dados, se haverá tempo para
analisá-los, discuti-los, criticá-los.

Então, vejo que sem definição oficialdos prazos
a Subcomissão está sem condições de trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Affonso Ca

lmargo.

O SR. CONSmUINTE AFFONSO CAMARGO
-Sr. Presidente, acredito que não paira qualquer
dúvida, aqui no plenário, a respeito de que a ques
tão dos prazos tem que ser tratada agora de ma
neira definitiva.Inclusive,todos sabemos que hou
ve problemas com referência aos prazos, em de
corrência de uma série de acontecimentos que
foram públicos, de dificuldades, de escolha disso
ou daquüo. Quer dizer, os prazos do Regimento
foram todos atropelados. Concordo, até, que o
ideal seria fazer uma reforma do Regimento Inter
no na parte relativa a prazos e funcionamento,
p~a evitar exatamente que ficássemos obrigado~
a usar o "[eitínho brasileiro", citado pelo Consti
tuinte Nion Albemai:.

Comenta-se, hoje, como assunto já decidido,
que iriamos fazer duas reuniões por dia, e que
haveria uma outra reunião às 17h, o que, pelo
Regimento, não é possível. A reunião só poderá
ser realizada após às 18h30min. Então, acredito
que o bom senso irá prevalecer, no sentido de
se fazer uma reforma do Regimento, especial
mente quanto aos prazos, que, de fato, precisam
ser modificados.

Há um outro problema que considero impor
tante que a direção da Subcomissão examine.
Trata-se dos prazos de que dispõem a Subco
missão, a Comissão Temática e, depois, a Comis
são de Sistematização. Se se fizer uma avaliação
- eu estava pensando sobre o assunto ainda
há pouco - ver-se-á que houve uma mudança
substancial e profunda na proposta de como será
feita essa nova Constituição. Isso até foi objeto
de avaliação dos historiadores, pois é a primeira
vez em que se elabora uma Constituição sem
uma Grande Comissão. A Grande Comissão foi
uma proposta histórica, até mesmo natural. Fize
mos uma opção pela descentralização. Na me
dida em que não há tempo necessário para que
a Subcomissão possa trabalhar, na verdade esta
mos centralizando as decisões. Acho que esse
é um fato que está aí, à vista.

U, hoje, no jomal - e fiquei um pouco preocu
pado - que a Comissão de Sistematização já
está querendo marcar uma reunião para começar
a estudar assuntos que seus membros conside
ram de decisão preliminar, como seria o caso,
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até, do sistema de governo. A notícia dizia que
o Constituinte Aluízio Campos já estava convo
cando os membros da Comissão de Sistema
tização para se reunirem, a fim de examinarem
alguns assuntos que, no entender daquele órgão,
são anteriores aos que vamos examinar.

Eu gostaria, então, de levantar esta questão.
No meu entender, os presidentes das subcomis
sões e das comissões temáticas, basicamente os
presidentes das Subcomissões - em número de
vinte e quatro - devem definir imediatamente
prazos mínimos para nosso trabalho.

Acredito que, fazendo isso, estaríamos poupan
do tempo. Há a sugestão do Sr. Constituinte Os
mundo Rebouças, no sentido de que deveríamos
dar preferência àqueles que tragam propostas re
lativas ao sistema tributário. Se alguém tem um
plano sobre o sistema tributário, que o traga. Isto
é, cada um que vier, que traga a sua idéia 
por exemplo, se vai dar mais um pouco ou menos
um pouco para o Fundo de Participação dos Mu
nicípios.

Não será esta a maneira de se fazer a reforma
tributária. Ni30 estamos cuidando de uma reforma
de emergência. Queremos um novo sistema tri
butário para o País. Acho que devemos dar prefe
rência àqueles que já têm idéias. Isso não significa
demérito para nós. Sealguém já estudou durante
meses, durante anos, algum sistema tributário,
que o apresente aqui, para vermos se estamos
de acordo ou o que vamos modificar.

Com relação ao Prof. Fernando Rezende, acho
importante que ele venha, assim como outros
que também tenham propostas sobre sistema tri
butário. Acredito que, para essas reuniões, pode
ríamos convidar- se não coubessem todos nesta
sala, passaríamos para outra maior - até repre
sentantes de entidades municipais, representan
tes das secretarias de Finanças dos Estados. Eles
poderão, inclusive, induzir-nos a apresentar
emendas ou eles mesmos poderão apresentar
emendas para podermos, trabalhar melhor.

".gora, quero trazer aqui a maior preocupação
que tenho, que é o problema, muito referido pelo
Constituinte Gerson Camata, de sabermos quem
pa~la,quem arrecada e quem usa o dinheiro. Basí
camente, nós vamos definir isso. Mas, quanto a
quem usa, é um problema de competência e de
responsabilidade.

F.stamos decidindo sobre o sistema tributário
aqui e na Comissão de Organização do Estado
ao mesmo tempo. E ainda com a seguinte díflcul
dadle: uma subcomissão estuda os Municípios,
outra os Estados e, a terceira, a União. Portanto,
eles irão decídír, provavelmente, competências.
Corno, então, vamos definir tributos, se não sabe
mos quais são os encargos? Acredito que haveria
absoluta necessidade de um entendimento: ou
eles não vão definir isso ou nós vamos definir
- no caso, eles transferem essa atribuição para
nossa Subcorníssâo. Apropósito, já estive conver
sando com o Constituinte José Richa, Relator da
Comissão, e S. Ex' achava que eles é que iriam
definir encargos, já que vão cuidar da organização,
ou seja, eles é que vão dizer o que é que o Muni
cípio e o Estado vão fazer.

Acredito que o ideal seria que ficássemos com
essa questão. Não sei se já foi decidido que ficás
semos também com as competências; se não,
tem que haver um entrosamento total, para fun
cionarmos juntos. Aliás, eles devem começar a
funcionar um pouco antes da nossa Subcomis-

são, eis que não podemos defmir tributo sem sa
ber o que é que o município tem obrigação de
fazer, ou o Estado, ou a União. É mais um proble
ma que desejo deixar registrado aqui.

O SR. CONSTITUINTE 1'1101'1 ALBERNAZ 
Eu entendi e acho que o Constituinte Senador
está coberto de razão. Estamos aqui não apenas
dividindo receita, mas também dividindo poder.
E o poder está centralizado nas competências.
Poderíamos estabelecer, no mínimo, três compe
tências: a tributária, a legislativa e a político-adrni
nistrativa. Precisamos saber o que é que o Estado
vai fazer, o que é que o município vai fazer, o
que é que a União vai fazer. Da mesma forma,
entendo que devemos dizer sobre o que a Câmara
de Vereadores e a Assembléia Legislativa podem
legislar. Hoje está tudo centralizado na mão do
Governo Federal.

No instante em que se definir essa competên
cia, vamos estabelecer uma série de encargos,
sob pena de ser um grande blefe esta Consti
tuição.

No instante em que se descentralizou, foi muito
bom, todos aplaudimos. Não haveria mais a Gran
de Comissão. A Comissão de Sistematização está
fazendo as vezes dessa grande Comissão. Porém,
se não tivermos competência para completar o
nosso trabalho, vamos distribuir os recursos para
quê? Para o prefeito cumprir o quê?

Assim, como temos essas dificuldades, gostaria
de sugerir a V. Ex", Sr. Presidente, que definisse
com o Presidente da Subcomissão que cuidará
das competências do Estado, da União e dos Mu
nicípios uma linha de pensamento, sob pena de
estarmos fazendo uma peça aqui que depois não
vai encaixar na peça de lá, ocasionando, depois,
muito trabalho para transferir para a Comissão
de Sistematização toda a elaboração da Cons
tituição.

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de fazer duas
sugestões: a primeira, sobre algo de que já fala
mos aqui, no sentido de que V. Ex", juntamente
com os membros de outras Subcomissões, mais
os das Comissões Temáticas, apresentassem _
e nós todos assinaríamos - uma emenda de
alteração do nosso Regimento Interno, quanto a
prazos. A segunda, com base no que disse aqui
o companheiro Osmundo Rebouças - seria no
sentido de tentar, terminada a Semana Santa, já
termos em mãos cópia do projeto - eu a tenho,
não sei se todos a têm - do Prof. Fernando
Rezende, que seria o primeiro esboço que nos
permitiria trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Uma
espécie de roteiro.

O SR. CONSTITUINTE 1'1101'1 ALBERNAZ 
Perfeitamente. Além disso, já poderíamos ter os
dados que V. Ex" prometeu obter hoje, com o
Ministro da Fazenda. Tendo-se esse esboço aqui,
sabendo-se qual a arrecadação atual da União,
dos Estados e dos Municípios; com o Prof. Fer
nando Rezende definindo a situação atual, em
que os municípios têm uma receita precária, um
percentual ridículo, diante dos problemas que as
cidades, hoje, estão a enfrentar. Com tudo isso,
gostaríamos de sugerir a V.Ex" que, se fosse possí
vel, já no primeiro dia útil da próxima semana
fizessem entrega a todos os membros desta Sub
comissão desse esboço, para começarmos a tra
balhar a partir disso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Nobre
Constituinte Nion A1bemaz,possivelmente no pri
meiro dia útil da próxima semana estaremos já
dando o perfil...

O SR. CONSTITUINTE 1'1101'1 ALBERNAZ 
O primeiro dia útilseria terça-feira ou quarta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Quarta
feira, teríamos o perfil das rendas públicas do
País, a nível de municípios e de União.

O SR. CONSTITUINTE 1'1101'1 ALBERNAZ 
E também o esboço apresentado pelo Prof. Fer
nando Rezende. Nós temos esse esboço, podería
mos distribuir cópias a todos, inclusive a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Volte
mos agora ao cronograma que estávamos discu
tindo, a respeito do que submeter ao Plenário
e da sugestão de que convidássemos o Prof. Fer
nando Rezende no primeiro dia útil, no dia 22.
E uma proposta que colocamos à discussão. O
convite seria para às 9h30min. No dia 22, o Prof.
Fernando Rezende viria apresentar seu projeto.
Aprovado nesta Subcomissão, eu lhe faria o con
vite.

Ainda amanhã farei chegar a todos os Srs.
membros desta Subcomissão um trabalho com
pleto, com a síntese, inclusive com um resumo
ainda maior do que a síntese, talvez com três
ou quatro páginas, com o que realmente ficaria
bem mais fácil o entendimento global do sistema
proposto pelo Prof. Fernando Rezende.

O SR. CONSTITUINTE 1'1101'1 ALBERNAZ 
Sr. Presidente, sugiro que se encaminhe expe
diente aos presidentes regionais de associações
de Prefeitos, a todos os Secretários de Estado.
A Subcomissão ouviria o Prof. Fernando Rezende.
Eles poderiam conversar, fazer sugestões, que po
deriam ser acatadas pela Subcomissão. O prazo
é exíguo. Vamos ouvir todas essas pessoas convi
dadas - pelo menos as que vierem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Deixe
me completar. Essa reunião da Subcomissão 
eu também quero apresentar isto comó proposta
- seria feita no plenário da Comissão Temática,
para ter a presença dos membros da Subcomis
são do Sistema Financeiro e da Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira porque,
depois, a Comissão Temática vai analisar a ques
tão do sistema tributário. Assim, todos os mem
bros das outras Subcomissões dela participariam.

Seria interessante, também, que convidásse
mos a Subcomissão dos Estados, bem como a
Subcomissão da União e a dos Municípios. Mas,
no dia 22, eles irão realizar uma reunião, que
já está convocada, para ouvir prefeitos, através
da Frente Municipalista Brasileira, do IBAM, da
ABM, da Conferação dos Prefeitos etc. E, no dia
23, pela manhã, também serão ouvidas as Asso
ciações dos Prefeitos das Capitais e das Regiões
Metropolitanas.

Assim, como temos a questão do sistema tribu
tário, das finanças, das competências e dos encar
gos, eu proporia que se fizesse nossa reunião
quarenta e oito horas ou vinte e quatro horas
depois dessa reunião do sistema tributário e das
competências. Ouvidos os Srs. Prefeitos, faríamos
uma reunião conjunta da Subcomissão. Ou, en
tão, poderia sugerir ao Presidente da -Comíssão
Temática que fizesse uma reunião plenária com
os membros da Subcomissão do Sistema Finan-
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ceifo, da Subcomissão de Tributos e da Subco
missão de Orçamento com a dos Estados, a dos
Municípios e a da União.

Acho que, depois de ouvir a proposta do Prof.
Fernando Rezende.e ouvidos os prefeitos na área
de competência - porque Jambém precisamos
convidar os prefeitos não somente para que ou
çam esta proposta, mas também para participa
rem e darem sugestões - acho que, neste caso,
Senadoe-Gerson Camata, atende-se ao que V. Ex"
sugere.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
Acho que este contato com outras instituições
teria que ser feito um pouco mais tarde, quando
tivéssemos amadurecido nossa proposta. Primei
ro, os dois Relatores - porque eles mais ou me
nos saberiam onde estaríamos pisando - volta
riam para a Comissão e o nosso Relator diria
para onde estariam indo, emquanto o Relator dele
diria para onde nós iríamos. Esse contato com
o Ministro, creio, poderá até turvar nosso trabalho
e pode turvar o dele também. Dois Senadores
iniciariam e, depois, desceria para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Poderia
mos até distribuir também para as Subcomissões
dos Estados e dos Municípios e, depois, recebe
riamos as informações. Então, marcaríamos esta
reunião... Em princípio ficaria o Prof. Fernando
Rezende convidado para o dia 22, às 9:30min.
Esta reunião já foi decidida pelo Plenário. Será
às 9h:30min.

O SR. CONSTITUINTEAFFONSO CAMARGO
- Apenas para ratificar, devo dizer que minha
proposta foi a de convidar representantes de enti
dades. Não estou sugerindo que se convidem pre
feitos de todo o País, já que isto seria impossível
Seria necessário queo~tantesde entida
des estivessem presentes. Caso comrããõ, aconte
ceria aquele problema: ouvirmos as pessoas pre
sentes e as que não se sentem marginalizadas.
Atendência, então, é de ficarem contra, É sempre
assim. É psicológico.

Então, se viesse o representante da Frente Mu
nicipalista ou o da Associação dos Municípios,
enfím, dessas entidades nacionais dos municí
pios, eventualmente os Secretários de Finanças
poderiam mandar alguém representando o Esta
do. Entidades em geral-esta, a minha proposta

UM SR. CONSTITUINTE - Todos os Secre
tários de Fazenda, também, ou representantes?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Por
mim, seriam todos, e o local seria o Auditório
Nereu Ramos.

UMSR. CONSTITUINTE- Há os presidentes
das associações de prefeitos. São vinte e três pre
feitos, são vinte e três Estados, são vinte e três
presidentes de associações, vinte e três Secre
tários da Fazenda... Ao todo, quarenta e seis pes
soas. Há, ainda, a Frente Municipalista e mais
alguns representantes que poderiam vir. No míni
mo, seriam convidadas quase cinqüenta pessoas.
Para mim só existe uma solução: reunir também
as Subcomissões de Orçamento e do Sistema
Financeiro, no Auditório Nereu Ramos. Acho que
seria o mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - No dia
22 haverá umá.' reunião da Comissão da Organi
zação do Estado, na qual a Frente Municipalista
estará representada, bem como o Instituto Brasi-

leiro de Administração Municipal-lBAM, a Ass0
ciação Brasileira dos Municípios - ABM, a Confe
deração Nacional dos Municípios e os Conselhos
Municipais. Essas entidades foram convidadas e
irão participar no dia 22, no mesmo horário, da
reunião da Comissão. Evidentemente, poderiam
vir outros representantes.

O Instituto Brasileiro de Administração Muni
cipal foi convidado a participar da reunião da Co
missão da Organização do Estado. Então, faria
mos uma reunião à tarde, ou noutro dia, com
esses mesmos representantes, ou, ainda, convida
riamos para nossa reunião outros representantes
dessas associações.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Permita-me uma sugestão. Acho que a
opinião de todos e que a presença de muitas
pessoas tumultuaria a reunião. O que poderíamos
fazer seria, concluído o debate com o Prof. Fer
nando Rezende, um resumo e encaminhá-lo aos
prefeitos, pedindo-lhes sugestões num prazo de
terminado, de alguns dias. Encamínharfamos, as
sim, o resumo aos prefeitos das capitais, aos Se
cretários de Fazenda, aos presidentes das associa
ções dos municípios, a fim de que todos ficassem
informados sobre o ocorrido aqui e, ainda, pedin
do-Ihes sugestões. Desta forma, eles não estariam
participando fisicamente da reunião, mas esta
riam decidindo também conosco, apresentando
suas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Eu gos
taria de complementar dizendo que, juntamente
com a proposta do Constituinte Gerson Camata,
no outro dia, após a eleição da Mesa e da indica
ção do Relator, já haviamos oficiado a todos os
prefeitos, secretários, governadores e presidentes
de Assembléias, informando-os sobre a instalação
da Subcomissão, pedindo-lhes sugestões e dei
xando aberta a discussão.

Gostaria de fazer uma observação: não sei se
seria mais prático, dentro do princípio de descen
tralização, ou até mais produtivo, fazer essa comu
nicação depois, por escrito, ou até em conversas
na Subcomissão. Sugerimos que Secretários de
Fazenda e do Planejamento das Regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Centro-Sul, juntamente
com os prefeitos das capitais, se reunissem em
suas regiões. Encaminharíamos, então, dois ou
três membros da Subcomissão para lá, a fim de,
com eles, participar da reunião. Pelo que me cons
ta, os Secretários de Fazenda do Norte, do Nor
deste e do Centro-Oeste farão uma reunião no
dia 24, já confirmada. Será em Manaus.

Então, coloco em discussão a sugestão sobre
se não seria interessante que dois ou três mem
bros da Subcomissão levassem a essas pessoas
a idéia do Prof. Fernando Rezende, para ouvir-lhes
as sugestões e trazer-nos o resultado da reunião,
com um documento dos Secretários de Fazenda.

Da mesma forma indicaríamos, para um en
contro com os secretários do Centro-Sul, um
membro da Subcomissão para fazer esta coorde
nação com os prefeitos das capitais, para que
fizessem uma reunião e, terminada esta, envias
sem um documento para a Subcomissão. E man
daríamos para a reunião fmal dois ou três mem
bros para participarem, discutirem e apresenta
rem o que tivesse sido feito aqui. Apresento esta
sugestão, porque, se convidarmos todo mundo,
nem o plenário da Constituinte dará para abrigar
a todos.

O município da capital é diferente do município
comum. A região metropolitana é uma questão
que nós teremos que ouvir separadamente. Acho
que precisamos ouvir, estudar e debater o proble
ma do planejamento da região metropolitana, que
é muito complexo. Até hoje, não existeno Brasil
uma política sobre região metropolitana.

Depois dessas considerações, concedo a pala
vra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Sr. Presidente, tentarei tomar mais clara a ques
tão que estamos discutindo. V.Ex"colocou a ma
téria à apreciação dos nossos pares, e esta Subco
missão entende que, para ter um roteiro de traba
lho, é importante estudar a proposta do Prof. Fer
nando Rezende. Isso não significa que a Subco
missão já esteja fazendo um juizo de valor sobre
a proposta do Prof. Fernando Rezende, ou qu.e
vai adotá-Ia ou apoiá-la, mas, sim, que ela servma
como roteiro, para permitir o debate e a discussão.

É bom deixar claro que a proposta do Prof.
Fernando Rezende foi publicada. Todas as entida
des municipais, os Secretários de Fazenda e de
mais entidades interessadas na questão tributária
têm conhecimento dessa proposta.

Em relação ao convite feito ao Prof. Fernando
Rezende, achamos que seria importante que os
membros desta Subcomissão tivessem a oportu
nidade de efetivamente debater até a exaustão
a proposta de S. S' Daí porque não concordo
como convite para que todos os prefeitos, secre
tários de Fazenda ou entidades aqui compareçam
no mesmo dia. Poderíamos comunicar que o pro
fessor estará proferindo uma palestra perante esta
Subcomissão, ou até mesmo perante a Comissão
Temática, como foi proposta aqui, há pouco. Isso
não impede que as entidades municipais possam,
depois, vir prestar depoimento nesta Subcomis
são sobre a proposta do Prof. Fernando Rezende
ou trazer outras sugestões. Mesmo não corrobo
rando o pensamento de S. S', digamos, isto nos
permitiria seguir um certo roteiro, lógico, facili
tando o trabalho da própria Subcomissão, que
terá que apresentar um anteprojeto sobre a ques
tão.

Sugiro que se submeta à apreciação dos mem
bros desta Subcomissão a proposta de que a pa
lestra do Prof. Fernando Rezende será feita no
plenário da Comissão Temática, par os membros
da Subcomissão. Comunicaremos a vinda de S.
S' a todas as entidades interessadas, sem, entre
tanto, criar a obrigação por parte desta Subco
missão ou da Comissão Temática, de convidar
entidades, prefeitos ou governadores.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Permite-me V. Ex" um pequeno aparte. Sugiro
que todos os prefeitos tomem conhecimento,
através de um relatório que lhes seria encami
nhado, do que foi discutido na Comissão ou na
Subcomissão. Seria também solicitadaa colabo
ração deles. Em seguida, como o Sr. Presidente
sugere, nas reuniões de que vão participar Secre
tários de Fazenda e de Planejamento, um ou dois
representantes da Subcomissão estarão presen
tes, para debater com eles e obter subsídios. Este
seria realmente o procedimento mais viável.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Affonso Ca
margo.
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o SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO

- Não pretendo mais insistir, até porque nosso
Relatortem opinião diferente.São dois caminhos.
Imaginei - n~1O gosto de usar a expresão inglesa
brain-stonn -- que faríamos uma primeira reu
nião em que o Prof. Fernando Rezende exporia
suas idéias e também todos falaríamos, para sentir
até que ponto as proposições de S. S' poderiam
servír de roteiro para nós, provocando reações
contrárias ou favoráveis. Nós sentiriamos isso nu
ma reunião mals ampla.porque acho que nada
impede que o Prof.Fernando Rezende venha aqui
quantas vezes queiramos. Acho que ele está dis
posto a isso, para podermos discutir até a exaus
tão os vários aspectos. Também não existe nada
contra discutir-se e depois mandar o resultado
aos interessados, a fim de que eles possam dizer
o que pensam a respeito do assunto.

Mas quero dizer que a idéia que eu tinha era
a de se fazer uma primeira e grande reunião de
todos, sobre a única proposta de sistema tributário
que havia chegado até nós, para sentirmos as
reações dos representantes dos Municípiose dos
Estados. Afinal, nós é que temos a obrigação e
o dever de discutiraté a exaustão desse problema.
Realmente, porém, isso não é fundamental e eu
não vou insistir nessa tese. Quero somente expli
car por que razão eu havia imaginado fazer-se
inicialmente uma grande reunião: para sentir o
pulse. dos representantes das prefeituras e dos
Estados. Mas isso não é assunto primordial.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
relação ao que disse o nobre Relator,Constituinte
Fernando Bezerra Coelho, precisamos fazer reu
niões,com as subcomissões da Comissão do Sis
tema Tributário, já que seus componentes irão
discutir e votar no momento em que seu-Relator,
o ConstituinteJosé Serra, apresentar seu tI1balho.
Acho,que isso> deve ser feitono plenário da Cçmis
são, convidando-se também as outras duas sub
comissões que a integram, uma vez que seus
membros palticiparão dos trabalhos, da votaç\io
e da discussão geral.

Quanto ao lpea, soliciteicópias de seu trabalho
para distribuir, na sexta-feira, aos integrantes da
Subcomissão, mas o lpea não os tinha, pois só
havíern sido editados cem exemplares.

o SR. CONSTITUINTE GERALDO FLEMING
- Sr. Presidente, peço permissão para fazer um
lembrete à Presidência e, principalmente, à Secre
taria da Subcomissão. Como serão realizadas reu
niões externas, como a de Manaus, solicito que
a programação de todas as nossas sessões seja
enviada a todos os tonstituintes membros desta
Subcomissão. Que a programação dos trabalhos
desta Subcomissão seja, pois, enviada aos gabi
netes dos Constituintes que a integram. Isto é
importante. Tenho prática com as comissões da
Câmara, e isso sempre foi feito. Faz-se um expe
diente sobre o que a Comissão julga necessário
informar aos Constituinte, a fim de que eles te
nham um roteiro de trabalho.

Esta a sugestão que tenho a fazerà Presidência.

O SR.PRESIDENTE (BenitoGama) - Asuges
tão de V. Ex"será registrada. Temos duas outras
sugestões. A prírtieíro, do Senador Affonso Ca
margo, de fazer a reunião da forma mais abran
gent'e possível: a segunda, do Relator Fernando
Bezerra Coelho, sugerindo que a reunião seja feita
somente para os membros da Comissão. V. Ex"

acha que devemos colocar em votação para decio
dir qual seria a ideal, ou V. Ex"abre mão da sua
proposta?

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Abro mão da minha proposta.

UMSR. CONSTITUINTE - Creio que a melhor
maneira de trabalhar seria aquela que possibi
litasse à Comissão avançar. Depois seriam convi
dados outro setores para debater o que a Comis
são já houvesse adiantado. Não se chegará nunca
a uma conclusão enquanto cada setor pensar de
maneira diferente,

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -iniciare
mos os trabalhos ouvindo, primeiramente, autori
dades sobre matéria tributária, justamente para
chegarmos ao roteiro que todos os membros da
Subcomissão estão cobrando. Teremos um rotei
ro minimo que será definido após as primeiras
audiências. Isso não significa que não ouviremos
pessoas como o Prof. Geraldo Ataliba, que está
mais atualizado com o pensamento de munici
palismo brasileiro e que certamente terá propos
tas divergentes das do Prof. Fernando Rezende.
Isto não significa que já estamos elegendo uma
proposta - e preciso deixar isso bem claro.Trare
mos o Prof. Fernando Rezende porque ele tem
uma proposta pronta que poderá servir de roteiro
- e até de sugestão para o Prof. Geraldo Ataliba
- para a Subcomissão, se esta a achar adequada.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Quero dar a seguinte sugestão: não temos
espaço físico para receber nem um décimo das
pessoas que serão convidadas para assistir à ex
posição do Prof; Fernando Rezende. A sala só
comporta os membros da Subcomissão. Se vie
rem cinqüenta pessoas, ficarão em pé e recla
marão depois que as convidamos e não lhes ofe
recemos nem cadeiras para sentarem.

Temos em pauta a indicação para ouvir várias
pessoas e entidades. Primeiro,viráo Prof Fernan
do Rezende, que apresentará sua proposta. Em
seguida, chamaremos o representante dos muni
cípios - Frente Munipalistas e a Associação dos
~ipios -, que vai também falar, já conhe
cendo a. proposta do Prof. Fernando Rezende.
Nós lhe pe"!liremos que se pronuncie sobre aquela
proposta e apresente suas emendas. Poderá até
trazer uma nova proposta. Depois convidam-se
outras entidades. Cada uma vai acrescentando
alguma coisa às propostas anteriores. Teremos
condições, então, de trabalhar com mais objetivi
dade. Creio que, se chamarmos muitas pessoas
para a primeira apresentação, a reunião vai-se
tomar pouco produtiva. É muito difícil controlar,
por exemplo, cinqüenta opiniões que surjam no
auditório. O ambiente ficará muito conturbado.
Creioque se deva chamar primeiro uns três técni
cos e, depois, uns três ou quatro representantes
de entidades. Cada um fará a sua proposta, natu
ralmente pronunciando-se sobre propostas já fei
tas por outros - que lhes seriam informadas an
tes que eles aqui compareçam. Por exemplo,
quando chamarmos os representantes da Frente
Municipalistae da Associação dos Municípios, nós
lhes diremos que anteriormente foi submetida
uma proposta pelo Prof. Fernando Rezende, e
a apresentaremos. Se eles puderam apresentar
sugestões de mudança, será ótimo. Se não, que
apresentem sua própria proposta, e assim por

diante. Acho melhor separarmos os grupos para
podermos ouvir o que cada um tem a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Fica
decidido que o Prof. Fernando Rezende apresen
tará sua proposta às 9h30min. do dia 22, caso
S. S' aceite o convite. Acredito que não recusará.
Farei o convite logo depois desta reunião. O local
será a Comissão do Sistema Tributário,Orçamen
to e Finanças. Haveráuma convocação da Subco
missão para realizar sessãq no plenário da Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - E o relatório, seria encaminhado?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Será
encaminhado o relatório a todos os interessados.

De acordo com a afirmação do Relator,Consti
tuinte Fernando Bezerra Coelho, existe uma pauta
que está em branco, para discutirmos e preen
chermos hoje com as propostas de trabalho até
o dia 30 de abril. Em principio, existem outros
tributaristas, professores de Direito Tributário,
economistas, administradores, enfim, homens
públicos com vasta experiência nessa área. Como
referência apenas, gostaria de submeter à delibe
ração de todos os Constituintes alguns nomes
de tributaristas conhecidos no âmbito nacional,
a fim de completarmos nossa agenda.

Tínhamos pensado que, às 9h30min. poderia
ser ouvido o ProLFemando Rezende. No mesmo
dia, às 17h, haveria outra reunião, que deverá
ser suspensa, em virtude da realização da reunião
plenária da Assembléia Nacional Constituinte, já
que não podemos funcionar concomitantemente.
A idéia é de que, às 17h, todos os dias, o Presi
dente da Constituinte suspenda a sessão plenária,
para que as Subcomissões continuem o trabalho
iniciado pela manhã. Assim, não seria uma nova
reunião, mas uma suspensão dos trabalhos da
manhã, continuando a mesma reunião à tarde.
Contaríamos com uma única reunião, portanto,
dentre aquelas cinco ou oito que precisamos fa
zer.

Quanto às convocações extraordinárias, o Ple
nário irá decidir, de acordo com sua necessidade.
Na parte da manhã, ouviríamos o Prof, Fernando
Rezende; à tarde, às 17h, convidaríamos o Prof,
Geraldo Atalibapara fazer uma exposição e apre
sentar seus pontos de vista perante o Plenário.
Seria uma convocação da Subcomissão, utilizan
do o plenário da Comissão Temática. No dia 23,
quinta-feira, pela manhã, para completar nossa
visão crítica, estudarmos e debatermos, poderia
mos convidar o Prof AlcidesJorge da Costa, da
Universidade de São Paulo, triliutarista emérito,
tido como um dos mais brilhantes no setor, que
apresentaria também suas idéias sobre o sistema
tributário do Brasil,tanto no que se refere à expe
riência do atual como o que ele pensa deve existir
no futuro. No mesmo dia, para a parte da tarde,
convidaríamos o Prof.Carlos AlbertoLongo, tam
bém da USP,pessoa de alta qualificação no setor,
advogado brilhante.

Nesses dois dias, 22 e 23, então, teríamos as
manhãs e as tardes completas com esse grupo
de pessoas. A partir dai, teríamos massa crítica
para realmente começar a debater e discutir. Te
ríamos também o que apresentar aos Secretários
de Fazenda, aos Prefeitos das Capitais e regiões
metropolitanas, aos Governadores e aos próprios
membros da Comissão e de outras comissoes.
Noterceiro dia,convidaríamos alguns tributaristas
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e economistas que conhecessem as peculiarida
des das suas regiões e que tivessem vivênciapráti
ca, não somente aquela dada pela universidade,
como têm os professores, mas, também, na quali
dade de advogados, tributaristas, com vivência
do Direito Constitucional, para fazer uma exposi
ção. A nível regional, ainda não coloquei os no
mes, pois acho que poderíamos ouvir cinco ou
seis tributaristas a nivel nacional e um ou dois
de cada região, de acordo com sua qualificação
ou com a necessidade, como entenda a Subco
missão. Depois de ouvirmos os Professores Fer
nando Rezende, Geraldo Ataliba. Alcides Jorge
da Costa e Carlos Alberto Longo, ouviríamos um
bloco de tributaristas regionais. A partir daí, com
essa massa crítica, iríamos ouvir os prefeitos;
mandar representantes às Secretarias de Fazen
da; solicitar aos Prefeitos das Capitais que façam
reuniões, para as quais designaríamos dois Cons
tituintes que se deslocariam a esses Estados, a
fim de termos, até o dia 30 de abril, um quadro
completo. Quero comunicar que o Presidente da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, Constituinte Francisco Domelles, está
pensando em convidar, no dia 30.de abril - não
está confirmado, mas é idéia dele, já discutida
com os Presidentes e Relatores -, para compa
recer à Subcomissão de Orçamento e Fiscali
zação Financeira o Prof. Mário Henrique Simon
sen, para que S. S' diga o que pensa sobre a
unificação dos orçamentos. Seria uma reunião
da Subcomissão de Orçamento, realizada no ple
nário da Comissão, e todos participaríamos desse
trabalho. Trata-se apenas de uma informação,
pois, se realmente ficar confirmada, teremos a
manhã desse dia bloqueada para ouvir Q Prof.
Mário Henrique Simonsen.

Diante disso, ponho em discussão a proposta.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Sr. Presidente, pergunto se V. Ex' está
entrando em contato com Presidentes de outras
Subcomissões, para saber se eles também estão
convocando pessoas ilustres, como é o caso, por
exemplo, que acaba de citar, do Prof.Mário Henri
que Simonsen. Não sei se a Subcomissão do
Sistema Financeiro não está convidando pessoas
ilustres com o mesmo intuito de que, terminado
o prazo de funcionamento da Subcomissão, na
Comissão estaríamos debatendo todos os assun
tos que foram tratados nas Subcomissões. Da
mesma forma, gostaríamos de ter os integrantes
das duas outras Subcomissões nas conferências
dos Professores Fernando Rezende, Alcides Costa
e todos os demais. Pergunto se V. Ex' sabe se
eles estão, também, com intenção de convocar
ou convidar ilustres personalidades.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Esta
mos fazendo um trabalho conjunto na Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. A
Informação, por exemplo, da vinda do Prof. Mário
Henrique Simonsen me foi transmitida pejo Presi
dente do órgão, o Constituinte Francisco Dome
lIes.Estamos realmente tendo um relacionamen
to muito estreito com as demais Subcomissões.
Vamos ouvi-Ias todas. É o caso, por exemplo,
da Comissão da Organização do Estado e da Sub
comissão dos Municípios e Regiões. Já temos,
Inclusive,uma pauta conjunta para o dia 22, para
compatibilizar nossas atividades.

Vou colocar, então, em discussão, a convoca
ção do Prof Geraldo Ataliba,para a parte da tarde,

e dos Professores Alcides Costa e Carlos Alberto
Longo. No dia 24, sexta-feira, aqui estarão os trí
butaristas de cada Estado ou região, de acordo
com sugestões apresentadas neste plenário.

Se convidarmos mais alguém, corremos o risco
de não dispor de tempo para ouvir todos.

No caso da exposição do Prof Geraldo Ataliba,
por exemplo, que será às dezessete horas, já esta
remos vindo de uma reunião exaustiva, pela ma
nhã, e da sessão da Assembléia Nacional Consti
tuinte, à tarde. À noite, teremos oportunidade de
conversar, ou formalmente, em reunião extraor
dinária, ou informalmente, nos gabinetes.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Para essa reunião a que comparecerá
o Prof. Fernando Rezende, poderíamos convidar
o economista Carlos Alberto Longo, para debater.
Do contrário, teria de haver sessão para ele fazer
suas propostas. Carlos Alberto Longo poderia ser
o debatedor da apresentação de Fernando Rezen
de, e nós, do plenário, faríamos as indagações.
A audiência dos três juristas também poderia
ocorrer na mesma sessão. Em seguida, convoca
ríamos os representantes dos Estados, realizando
mais duas sessões. Não podemos ocupar muitas
sessões, porque não teremos tempo de trabalhar
nos gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Outra
questão que preciso levantar é a do debatedor,
Seria útilhaver expositor e debatedor em reuniões
da Subcomissão, em que realmente buscamos
subsídios?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- No caso, os dois poderiam vircomo expo
sitoresr-Cada-um dispoRá de trinta minutos para
expor suas idéias. É bom não se conceder muito
tempo, a fim de que o expositor não se prolongue
demais. Quem tem boas idéias, em trinta minutos
pode apresentá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O pro
blema é que essa parte de tributação é muito
técnica. Às vezes, realmente, é necessário alongar
a exposição. Quando se discutem conceitos e
doutrinas, é diferente, mas, quando se tem de
apresentar dados e provar, há necessidade de
mais tempo.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Sugiro a realização de quatro reuniões
com pessoas de fora: uma com economistas,
uma com juristas, uma com municipalistas e ou
tra com Secretários de Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - E os
Prefeitos das Capitais?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Podem ser englobados nos rnunícípa
listas. Assim, viriam os Prefeitos das Capitais e
do interior.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Os se
cretários de Planejamento também já demons
traram interesse em participar.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Eles poderão vir como convidados, junto
com os secretários de Fazenda.

Vamos despender muito tempo para digerir as
propostas que já recebemos hoje - chegarão
centenas delas. Ademais, cada Constituinte tem
obrigação de trazer sua contribuição, porque o

projeto da Subcomissão será feito pelos seus
membros e não por pessoas de fora.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Há
aquela idéia de se mandar dois ou três represen
tantes para as reuniões regionais, porque, inclu
sive, muitos secretários provavelmente não terão
uma posição definida em termos de região. Ao
virem aqui, eles debaterão à nível do seu Estado.

V.Ex' não gostou da idéia de mandarmos um
membro desta Subcomissão à reunião regional?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Acho essa idéia muito interessante.

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - O nosso
problema é tempo. Se convidarmos os secretários
de Fazenda para virem aqui em determinado dia
e se eles não puderem vir...

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Eles podem receber uma comunicação.

O SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, V. Ex- está convocando também os
suplentes? Acho da maior importância que eles
estejam aqui, pois hoje mesmo quase não foi
possivel realizar esta reunião por falta dequorum.
Se os suplentes estiverem aqui, haverá quorum.
Eles têm o direito de ser convocados.

Se não houve convocação dos suplentes, sugi
ro que seja feita.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - H~uve
convocação, sim.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, concordo com a proposta do
Constituinte Osmundo Rebouças. Não vejo des
vantagem em se comprimir o tempo - isso sem
pre é vantagem. Acho que não há qualquer des
vantagem nesse contraditório. Se viessem dois
convidados bem escolhidos, mesmo que não ti
vessem opiniões convergentes, seria bom para
nós. Quanto mais discussões houver, de mais
dados disporemos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A idéia
de V.Ex- é no sentido de ouvirmos Alcides Jorge
Costa e Carlos Alberto Longo, na quinta-feira, e
Fernando Rezende e Geraldo AtaJiba no mesmo
dia, na parte da manhã. Há, porém, o problema
de disponibilidade de horário, da parte deles, que
terei que verificar.

Gostaria que, nas decisões da Subcomissão,
V.Ex" deixassem uma margem para o Presidente.

Senador Affonso Camargo, V. Ex- concorda
com a vinda de Fernando Rezende e Geraldo Atali
ba? (Pausa.) O projeto de Fernando Rezende é
longo. Acho que caberia uma reunião só para
ele. V. Ex- concorda com isso, Constituinte Os
mundo Rebouças?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Realmente, o projeto de Femando Rezen
de é extenso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Além
disso, trata-se de proposta nova. Viriam, pois, o
Prof. Geraldo Ataliba e mais um, na tarde do dia
17,que poderia ser o Prof. Carlos Alberto Longo.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Ouviríamos, na manhã do dia 23, o Prof.
Jorge Costa e também um economista do Nor
deste que tem feito propostas sobre o sistema
tributário, até recentemente. Refiro-me ao chefe
do Departamento de Estudos Econômicos do
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BND, o Dr. Pedro Jorge Viana. Para não se dizer
que todos os que vêm são de São Paulo ou do
Rio de Janeiro, traríamos alguém do Nordeste
e também do Norte, para dar representatividade
a todas as regiões, Por exemplo, na quinta-feira
poderíamos convidar o jurista AlcidesJorge Costa
e um técnico do Nordeste ou do Norte. No Nor
deste tem feito trabalhos sobre o sistema tributário
o Dr. Pedro Jorge, do Banco do Nordeste.

UM SR. CONSTITmNTE - Lembraria tam
bém, do Nordeste, embora não seja economista,
o Prof. Hugo ,Machado, juiz, professor de Direito
Tribultárioe trabalha nessa área há mais de vinte
anos.

O 5R. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS-- Quando vier o grupo do Femando Rezen
de, seriam orqanízadas duplas?

O fiR.PRESIDENTE (Benito Gama) - Ouviria
mos Geraldo Ataliba e Carlos Alberto Longo, Alci·
des Jorge Costa e Pedro Jorge Viana e, à tarde,
nesse mesmo, dia, convidariamos os tributaristas
a nÍVE!1 reglonal, tais como o Prof. Hugo Machado
- sugestão de Pemambuco -, assim como o
Prof. Souto fo'Iaior Borges. V. Ex" poderia indicar
alguém do Paraná ou do Rio Grande do Sul, Cons
tituinle Affonso Camargo?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS-- Há também um jurista que tem apresen
tado muitos trabalhos, o Prof. Yves Gandra Mar
tins, cujas contribuições têm sido muito boas. Na
tarde de quinta-feira, poderiam então, vir três ex
positores: o jurista de Pemambuco, o Prof. Souto
Maior Borges e o Prof. Yves Gandra Martins.

O SR. COtiSTlTUINTE JOÃO CASTELO 
Com a permissão de V.Ex", acho que precisamos
ouvir mais pessoas, como o Prof. Fernando Re
zende e outros, que realmente têm projetos na
área de tributação. Os demais juristas e profes
sores de DireitoTributário virão, no meu entender,
complementar esse tipo de palestra. Acho que
devemos ter menos juristas e mais economistas,
mais tributarístas, que possam formular propostas
sobre normas tributárias. Creio que devemos limi
tar a quantidade de juristas. Escolheríamos dois
de renome, que tenham condições de nos dar
uma boa orientação, e procurariamos mais pes
soas que tenham vivência do País inteiro, com
relação à tributação, à distribuição de receita, para
que possamos colher aquilo que é mais impor
tante saber, antes de partirmos para a formulação
de uma nova política tributária.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
respeito ao Pref. Yves Gandra e ao Prof. Gilberto
de Ulhoa Canto, quero lembrar que participaram
do Projeto AffonsoArinos, o projeto constitucional
do qual todos temos cópia e que já foi discutido
no PéÚS. Por uma sondagem feita, fui informado
de que eles não poderão vir nos dias 22 e 23.
Então, solicitei-lhes uma data em que os dois
pudessem estar presentes. Evidentemente, se não
puderem aceitar, não serão convidados, mas, co
mo o trabalho dos dois já é conhecido por todos
os Ccmstituintes e pela Nação, há uma proposta
de que se chame Yves Gandra e Gilberto U1hoa
Canto no dia 29, pela manhã, horário em que
poderão vir.Pensávemos trazê-los logo depois da
apresentação da proposta do Fernando Rezende
e da proposta da Comissão Afonso Arinos. Seriam
duas propostas diferentes sobre as quais iríamos

trabalhar. No entanto, como já conhecemos a
proposta da Comissão Afonso Arinos, e os dois,
Yves Gandra e Gilberto U1hoaCanto não poderão
vir nos dias 22 e 23, poderíamos tentar o dia
29, sujeito a deliberação da Subcomissão.

UM SR. CONSTlTmNTE - Como ficaria, en
tão, o programa?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Seria
o seguinte: Fernando Rezende - já confirmado
- Geraldo Ataliba e Carlos Longo, no dia 22.
No dia 23, seriam o Prof. Alcides e o Prof. Pedro
Jorge - este, economista do Banco do Nordeste.
Temos uma vaga à tarde, que poderia ser preen
chida com os tributaristas regionais, no caso os
Professores Souto Maior Borges e Hugo Machado
- o Constituinte Gerson Camata sugeriu um no
me do Espírito Santo, o do Prof Orlando Calimã.
Quanto à Bahia, temos dois ou três nomes, mas
gostaria de convidar o Prof. Edvaldo Brito, nacio
nalmente reconhecido. Então trariam os quatro ou
cinco tributaristas a nível regional, até porque, na
mesma tarde, eles poderiam ouvir e discutir infor
malmente as propostas apresentadas.

UM SR. CONSTITUINTE - Não seria muita
gente em uma mesma tarde?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não.
Cada um utilizaria quinze minutos, porque são
tributaristas. Assim, consumiríamos uma ou duas
horas.

UMSR. CONSTITUINTE-A proposta do Prof.
Fernando Rezende é complexa, muda todo o sis
tema tributário- são cincovolumes-cria novos
fundos, substitui o Fundo de Partícípação dos Es
tados e Municípios e assim por diante. E diferente
de uma idéia, de uma doutrina.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
há problema. Nosso tempo é ilimitado. Temos
vinte e quatro horas e, se for preciso, não se Inter
romperá a reunião à meia-noite. Evidentemente,
disporíamos de bastante tempo, já que nosso ho
rário não é muito rígido, para ser utilizado de acor
do com a necessidade.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Acho que, uma vez definida a proposta em
relação às autoridades, aos juristas, aos tributa
ristas, poderíamos agora definir as entidades.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -As enti
dades que vão participar dessas apresentações?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sim, as que deverão ser ouvidas por esta Sub
comissão, ou encontros que esta Subcomissão
ache por bem promover. Por exemplo, V. Ex" já
informou que vai haver um encontro de Secre
tários de Fazenda e Planejamento do Norte, Nor
deste e Centro-Oeste em Manaus, no dia 24. En
tão, é preciso designar uma comissão de Consti
tuintes desta Subcomissão para representá-Ia
neste encontro, e colher subsídios para a Subco
missão. Um outro encontro seria o dos prefeitos
de regiões metropolitanas que seria preciso pro
mover ainda este mês. Um outro grupo repre
sentará a Subcomissão perante as entidades mu
nicipalistas. Como V. Ex" informou, eles estarão
na Comissão da Organização dos Poderes e na
Comissão da Organização do Estado. Então, é
preciso saber em que data e em que local será
realizado o encontro, se aqui na Subcomissão

ou fora dela, e que Comissão será designada para
ouvi-los.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pois
não. Fica definida esta pauta - já não é mais
provisória, mas definitiva - com os membros
da Subcomissão de Tributos e da Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira. Não ha
veria convidado externo para esta discussão. De
acordo com a proposta do Relator Fernando Be
zerra Coelho, faremos agora a escolha das asso
ciações e entidades de classe. Atitulo de sugestão
eu havia incluído a Associação dos Municipios.
A Comissão da Organização do Estado convidou
a Frente Municipalista Brasileira, o Instituto Brasí
leiro de Administrações Municipais (IBAM), a As·
sociação Brasileira de Municípios, a Confederação
Nacional de Municípios e os Conselhos Munici
pais. Não sei se isso esgota, realmente, no caso,
a representação dos municípios.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Há também a Associação dos Prefeitos
das Capitais.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Quanto
às capitais, a jdéia seria propor uma reunião dos
respectivos prefeitos, à qual enviaríamos nossos
representantes, a exemplo do que vamos fazer
em relação à reunião dos Secretários de Fazenda
e Planejamento. Ou V. Ex's acham interessante
colocar um representante? Não precisaríamos, aí,
inclusive, provocar a reunião dos prefeitos de capi
tais. Recentemente, na semana passada, houve
uma no Rio de Janeiro.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Mas eu entendo que seria vantajoso que um, dois
ou três elementos desta Subcomissão participas
sem de uma reunião. Como disse o Senador Af
fonso Camargo, isto serviria para se sentir o pulso
desses prefeitos diante das propostas que já te
riam sido encaminhadas a eles - conforme ficou
definido aqui, eles não participariam das nossas
reuniões, mas tomariam conhecimento do resu
mo daquilo que foi aqui apresentado e debatido.
Seria interessante, portanto, que um ou dois inte
grantes desta Subcomissão participassem de
uma reunião com os prefeitos - encaminhar-lhes
um expediente pedindo-Ihes que também fizes
sem uma reunião, já que eles representariam os
municípios menores, que têm problemas comple
tamente diferentes das capitais.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
eu pergunto: a Frente Municipalista, por exemplo
- e temos um ilustre representante dela em nos
sa Subcomissão -, não represnta os municípios
de pequeno, médio e grande porte, assim como
as capitais?

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Neste caso, teríamos que cortar os das capitais.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Acho
que capital é um município totalmente diferen
ciado e, por isso, merece outro tratamento.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Mas o que eu gostaria de sugerir é que aqui venha
quem efetivamente está vivendo o problema, não
apenas quem possa dar notícia do que está acon
tecendo lá. Os prefeitos vivem os dramas dos
municípios de médio e pequeno porte.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS-Tenho uma idéia. Estamos até agora preo-
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cupados em ouvir os representantes dos muni
cípios, dos Estados. Mas creio que não seria mau
ouvir também representantes do Poder Executivo
Federal. Devemos convidar o Secretário da Re
ceita Federal, para que ele diga o que pensa da
proposta. Devido à sua experiência na Adminis
tração Federal, na área tributária, ele deve: ter
idéias práticas e conhecer os possíveis problemas
de execução. Com isso, não estamos pretenden
do ouvir do Govemo Federal normas para a Co
missão, mas queremos conhecer a experiência
deles também, porque poderá haver propostas
aqui, que gerem alguns problemas de execução,
com que eles estão acostumados. Poderemos
omitir-nos, deixando de ouvi-los.O próprio Secre
tário da Receita se colocou à disposição da Sub
comissão, ao dizer que a Secretaria da Receita
Federal está totalmente aberta a qualquer um de
nós. Eles se dispõem a fomecer todos os dados,
e até os computadores que servem à Receita 
são mais do Serpro, mas a Receita é quem manda
produzir as tabelas, os quadros - estão total
mente à nossa disposição. Já que estamos ouvin
do municípios e Estados, creio que devemos ouvir
o Govemo Federal, sem qualquer subordinação,
evidentemente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
a União não é o somatório dos Estados e Municí
pios? Estou questionando.

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Essas informações realmente tinham que ser
passadas a todas as associações de prefeitos,por
que acredito que, com base nelas, eles poderão
discutir.

Acho que foi muito oportuna a interferência
do nosso colega sugerindo que deveria ser man
dada cópia de nossos trabalhos para os prefeitos.
Quanto à União, podemos, com a maior facili
dade, chegar aos órgãos da Seplan ou do Minis
tério do Planejamento. Mas os prefeitos devem
ser ouvidos, efetivamente, ou, pelo menos, con
sultados. Se houver omissão, o problema não será
nosso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
relação ao mérito, na minha opinião está corretís
sírno, Agora, qual a forma de ouvir os prefeitos?

o SR. CONSmUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Deve-se somente enviar as informações. Eles
têm o direito de dizer alguma coisa.

O' SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
me parece que eles já têm alguns documentos,
alguns dados das entidades de classe que repre
sentam.

o SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Permita uma sugestão, Sr. Presidente. Acho
que nesta Subcomissão há um representante de
cada Estado - praticamente de quase todos os
Estados brasileiros.Portanto, todas as regiões es
tão aqui representadas. Poderia ser decisão desta
Subcomissão promover o encontro de todos os
prefeitos estaduais, a nívelda sua associação. Um
membro de cada Estado ou de cada região parti
cipa desse encontro, para ouviros prefeitos e para
trazer as sugestões e os subsídios. Enquanto isso,
aqui na Subcomissão, ouviríamos os represen
tantes das entidades nacionais, isto é, das quatro
associações que representam o pensamento do
municipalismo brasileiro. Acho que assim, com
um pouco mais de trabalho para cada membro

desta Subcomissão, estaríamos indo ao encontro
da expectativa de cada prefeito deste País de ser
ouvido, de ter a oportunidade de expor suas su
gestões

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Concordo. Acho que estamos chegando a isso.
Temos que ouvir aqueles que estão vivendo os
problemas. Se houvesse possibilidade, faríamos
uma sessão aqui para ouvir tais representantes
a nível de entidades nacionais. E impossível fazer
uma reunião para ouvirmos todos os represen
tantes dos Executivos municipais. Não sei de que
forma - isso vai ser mais complicado - conse
guiríamos alguém que falasse em nome dos Exe
cutivos estaduais, sobre como está vivendo hoje
o Estado, quais são seus problemas em relação
às finanças, à arrecadação, enfim, quais são suas
dificuldades e facilidades. Concordo, inclusive,
com a proposta do ConstituinteOsmundo Rebou
ças, no sentido de que um representante do Exe
cutivo Federal viesse aqui para dizer realmente
como é que o Governo vê esse problema todo.
Acho que temos que ouvir os três estágios: o
município, o Estado e a União. Valeriaa pena.

Com relação ao problema das comunicações,
quem sabe se chegamos a um acordo. Já abrimos
mão de convidar várias pessoas para assistirem
a nossas reuniões, mas acho que, pelo menos,
eles teriam o direitode saber o que estamos fazen
do. Poderíamos comunicar sem convidar. Solu
cionaríamos isso com uma carta nos seguintes
termos: "Comunicamos a V. S· - Presidente do
IBAM ou da Frente Municipalista Brasileira etc.
- que a programação da nossa Subcomissão
é a seguinte: no dia 22 vamos ouvir, pela manhã,
às 9h 30min, o tributarista Fernando Rezende,
etc." Assim, sem fazer cortes, lhes enviaríamos
nossa programação, o que daria oportunidade
a que eles comparecessem se quisessem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Complementando o que aqui disse o Senador
Affonso Camargo, eu diria que nada impede que
nessa comunicação - e até seria uma gentileza
de nossa parte - constasse .....e V.S· será sempre
bem recebido, se puder comparecer". É uma ma
neira indireta de convidar.

O SR.PRESIDENTE(BenitoGama) - Podería
mos comunicar a programação, até porque nos
sas reuniões são públicas. Regimentalmente, nos
sas reuniões são públicas. Então, basta avisarmos,
ou publicarmos na imprensa. Acho que publicar
o calendário na imprensa nacional também é im
portante, para que todos fiquem sabendo.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Acho que todos concordam. Fica a matéria
decidida.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Agora,
quanto à forma. Voltoà questão anterior:A quem
varhos ouvir da área de municípios?

O SR. CONSmUlNTE JOÃO CASTELO 
Permita-me uma sugestão. Em matéria de muni
cipalismo, pelo que sei, pelo que conheço, neste
País não há nada melhor do que o IBAM, não
há nada mais organizado,do que o IBAM.

UM SR. CONSmUlNTE - Como órgão téc
nico.

O SR. CONSmUINTE JOÃO CASTELO 
Mesmo como órgão técnico, porque o IBAM sem-

pre procura tratar com o maior carinho qualquer
assunto que se refere a município, sempre fica
do lado do município.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Acho
que é importante que o JBAM seja convidado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
É preciso que a pessoa tenha sensibilidade para
com os problemas do município e que possa
esclarecer aquilo que queremos ouvir,que quere
mos conhecer.

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - Quanto
aos municípios, convidaríamos, se bem entendi,
o Presidente da Frente Municipalista Brasileira,
o Presidente do IBAM, o Presidente da ABM, o
Presidente da Confederação Nacional dos Municí
pios e o Presidente dos Conselhos Municipais.
Assim se esgota o assunto?

UM SR. CONSTITUINTE - Acho que há algu
mas associações estaduais que são muito mais
representativas do que algumas entidades muni
cipais. Talvez fosse conveniente escolher algu
mas.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Daría
mos abrangência nacional a essas associações,
para não criarmos problemas. Por exemplo, pode
ríamos chamar uma associação mineira e não
chamar uma do Rio de Janeiro etc.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Permitam-me uma sugestão.

A Associação Goiana de Municípios tem ótima
atuação. Sugeriria que a Associação dos Prefeitos
de Goiás, a Associação dos Prefeitos de Minas
e a Associação dos Prefeitos do Paraná sejam
convidadas. Da representação dos prefeitos das
capitaís, convidaríamos o Presidente e, aí, formar
se-ia um colegiado, em que seriam dadas notícias
sobre os respectivos municípios.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Então,
seria urfiã proposta já atualizada a de convidar
os cinco presidentes das associações citadas an
tes, mais as vintee três associações de municípios
estaduais e mais as das capitais.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Sr. Presidente, só para colaborar, eu ponderaría
que não se trata de convidar o presidente, mas
a entidade, que se fará representar por quem
achar melhor. Creio ser preferívelconvidar a enti
dade.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta atualizada seria a de convidar essas cinco
entidades, mais vinte e três entidades e mais as
das capitaís.Acho que teríamos vinte e oito partici
pantes, o que não é muito para fazer uma runião
plenária.

Em discussão o assunto. (Pausa.) Fica deci
dida, então, uma reunião com os representantes
já mencionados. Quanto à data, tenho uma suges
tão a fazer.Como a pauta está completa até sexta
feira, é possível que trabalhemos no sábado e
no domingo. Não sei como V. Ex" vêem isso...
Seria interessante marcar reuniões extraordinárias
no sábado e no domingo, se houver necessidade.
Se esgotada até sexta-feira a pauta de hoje, tere
mos o sábado e o domingo para apreciar algum
item que se coloque em discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
O problema não é só ouvir. Vamos dabater com
todos eles.
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o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Vamos
debater, sim. A cada convidado vou pedir que,
além do trabalho escrito, traga um resumo sucin
to.

O SR. COtiSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Sr. Presidente, considerando que no dia 24, sexta
feira,vamos fazerum pequeno seminário, na parte
da tarde, com a presença de representantes de
todas essas associações dos Estados e municí
pios, quero sugerir que, no dia 25, sábado, durante
a manht façernos também aqui um seminário,
a exemplo do anterior, com todos 05 secretários
de Fazenda dos Estados e das capitais. Nossa
intenção é ouvir quarenta e tantos técnicos. Tenho
a certeza de que eles terão muito a contribuir.
Seria uma maneira de encerrar logo essa parte.
Depois de ouvi-los, teríamos condições de traba
lhar com 05 dados fornecidos.

É uma proposta.

oSR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Em dis
cussêo a proposta.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO .- Sr. Presidente, a proposta tem
uma alternatíva, quanto às reuniões regionais de
Secretários de Fazenda dos Estados. E V.Ex- refe
riu-se a duas. ASubcomissão estaria representada
por uma ou duas pessoas. Essa presença, a meu
ver, excluí o 'convite à Subcomissão, porque o
nobre Constituinte presente terá um relato e o
resumo dos documentos, ou 05 próprios docu
mentos tratados a nível das reuniões regionais.
É o caso da reunião de Manaus e de outras. No
caso, seria, quando muito, uma complementação.
Refiro-me a isso com o objetivo de obter maior
eficiência no nosso trabalho. A reunião de sábado,
proposta pelo Sr. Constituinte João Castelo, com
plementaria as reuniões regionais.

Fica esta sugestão também para a discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
A sugestão do nobre Constituinte Adhemar de
Barros Filho é muito boa. Quero apenas fazer
uma ponderação: se fizermos reuniões em todos
os Estados, ou em todas as regiões, vamos gastar
muito tempo e talveznão obtenhamos o resultado
de que precisemos. Acho que, se juntarmos todos
eles no mesmo local, no mesmo horário, teremos
uma visão global e abriremos o debate para com
plementar a idéia ou contestá-Ia. Precisamos sa
ber, se possível com minúcias, o que pensa cada
um dos que vivem o problema na sua região.

O SR. CONSmUlNTE ALEXANDRE PUZYNA
- Acho que só o Estado não é possível. Temos
que reunir a União, o Estado e os Municípios,
do contrário nunca terminaremos. A questão é
apresentada sob determinado ponto de vista. Mas
são três 05 aspectos ligados à tributação.

O SR PRESIDENTE (Benito Gama) - Nobre
Constituinte João Castelo, já participei de muitas
reuniões de Secretários da Fazenda do Norte e
Nordeste. E quando juntávamos Norte, Nordeste,
Centro-Sul, e Centro-Oeste constatávamos mui
tas divergênClias. O que é bom para o Sul não
é bom para o Nordeste. A recíproca é verdadeira.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
A idéia é excelente, mas temos que ver aqui o
que é bom para o Brasil.

O SR. CONSmUlNTE ALEXANDRE PUZYNA
- Não estou tratando do mérito. Estou apenas

dando opinião sobre a forma. Talvezfosse interes
sante ouvirmos, descentralizadamente, o Norte,
o Nordeste, o Centro-Oeste e o Centro-Sul. No
sábado, esses Secretários elegeriam dois repre
sentantes de cada região, 05 quais seriam convi
dados para outra reunião, quando já teríamos as
decisões tomadas em plenário pelos Secretários.
Nesse caso, convidaríamos também um repre
sentante do Governo Federal, porque aí teríamos
Estados e Governo Federal, numa síntese.

É uma idéia apenas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
A idéia é excelente. Isto pode ser feito em termos
de quatro ou cinco regiões. Depois que os convi
dados chegarem a um denominador comum, tra
remos todos para cá. Não quero trazer dois ou
três, porque é pouco. Eu gostaria de um debate
global, para que pudéssemos, embora de modo
resumido, sentir o que pensa cada um, o que
cada um tem a dar, o que cada um tem a contri
buir.lsso é importante, porque, quanto mais ouvir
mos quem lida no dia-a-dia com o problema fi
nanceiro dos Estados e Municípios, mais condi
ções teremos para a elaboração da Constituição,
equilibrando a posição dos municípios, dos Esta
do e fazendo com que a Federação seja algo
mais concreto em termos financeiros.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, acho que ninguém tem dúvida
de que essa solução é a ideal. Minha pergunta,
portanto, é a seguinte: teremos tempo hábil, até
o dia 24 ou 25, para fazer essas reuniões regio
nais? V.Ex- é quem pode responder a isso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Os re
presentantes do Norte, do Nordeste e do Centro
Oeste já estão convocados para o dia 24. Hoje
recebi informação do Estado que será sede da
reunião. O Centro-Sul poderia fazer isso também
no dia 23. Talvez o Norte e o Nordeste pudessem
antecipar a reunião para o dia 23, quinta-feira.
O nosso convite seria feito para o sábado, com
a participação do plenário. O Centro-Sul também
faria no dia 23. A titulo de sugestão, poderíamos
indicar um Constituinte que provocasse essa reu
nião. Ela seria feita em São Paulo, no Riode Janei
ro, ou no Paraná e, no sábado, estariam presentes
aqui Secretários de Fazenda dos Estados e das
capitais. Se não puder ser de manhã, poderá ser
sábado à tarde, para que eles tenham tempo de
chegar. Não há problema. O importante é que
fecharíamos esse ciclo.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Sr. Presidente, quero lembrar que, na se
mana passada, realizou-se um simpósio de todas
as entidades de agentes fiscais de tributos esta
duais e federais. Eles estiveram em Brasilia e trou
xeram sua proposta de sistema tributário a esta
Subcomissão e ao Presidente da Comissão Te
mática, o Constituinte Francisco Dornelles. Acho
que deveríamos ouvir representantes dessas enti
dades, já que eles têm uma experiência da massa
junto ao contribuinte, ao sonegador, e conhecem
toda a parafernália relacionada com a aplicação
das normas tributárias. Creio que não deveríamos
omitir a representação dessas entidades. Há as
Associações dos Fiscais Federais e também a
Unifiscoe a Federação das Associações de FISCaiS
Estaduais, cujas propostas são Igualmente impor
tantes para nós. Creio representaram eles a ponta

do sistema executivo fiscal. Têm muitas expe
riências e querem trazê-Ias para cá.

OMSR.CONSmUINTE-Sr. Presidente, acho
profundamente importante a participação dos fis
cais. Àsvezes temos uma idéia extraordinária, mas
na prática a cobrança do tributo é simplesmente
inviável. Vejahá quantos anos estamos debatendo
o problema do ICM. Se a proposta do Professor
Fernando Rezende vingar, seria profundamente
importante que os fiscais estivessem presentes,
para sentirem onde poderá haver a evasão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Sr. Presidente, essa idéia é realmente excelente,
Acho conveniente que façamos isso no mesmo
dia em que comparecerem os Secretários de Fa
zenda dos Estados e das Prefeituras das Capitais.
Quero, inclusive, lembrar a V.Ex- que no Estado
do Paraná existe uma dessas associações, que
é modelar. Recebi - vejam V.Ex" a preocupação
deles - uma oferta deles para, sem qualquer
remuneração, prestarem assessoramento à Sub
comissão em tudo aquilo de que precisarmos
para fazerum bom trabalho. São várias as associa
ções, mas me lembro só da de Curitiba. Acho
que devem ser convidadas para esse dia. Elas
têm muito a contribuir. Não vamos separá-Ias,
mas colocá-Ias junto com os Secretários. Talvez
esta seja uma idéia muito boa.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Cada
Estado teria seu representante, ou seria convidada
apenas essa federação nacional?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Não. Só viriam representantes de onde houve as
sociações organizadas.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Porque
teremos uma plenária no dia 23.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Essas associações dos especialistas em tributa
ção, de funcionários da Receita Federal, são pou
cas no Brasil. Tanto, que me lembro exclusiva
mente da que citei, de Curitiba.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - No sá
bado, a reunião seria com 05 Secretários de Fa
zenda dos Estados, das capitais e com os repre
sentantes dessas associações.

O SR. CONSmUlNTE MUSSADEMES- Per
mito-me discordar do Constituinte João Castelo
nesse particular, aduzindo apenas, como subsídio,
que em cada Estado da Federação há uma Asso
ciação de Fiscais Federais. E digo isto porque
integro a categoria, assim como o Constituinte
Osmundo Rebouças. Acho que deveria virapenas
a representação nacional, que tem sede em Brasí
lia. Não há necessidade de mais que isso. Inclu
sive, o trabalho que essas associações fizeram
já é do conhecimento de todos nós, porque, na
semana passada, vieram aqui e encaminharam
um documento a cada um dos Constituintes 
acredito que todos o tenham recebido - sobre
o que pensam a respeito do assunto. Isto é impor
tante também. Quero dizer que eles se sentiriam
profundamente gratificados se pudessem parti
cipar do debate no mesmo nível dos Secretários
de Fazenda. Mas não há necessidade de se cha
mar representantes de todos 05 Estados.

(Assume a Presidência o Constituinte Mus
saDemes.)
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o SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Acho
que o importante seria que se convidasse a Asso
ciação dos Fiscais Federais, a nível nacional, e
a Associação dos Fiscais Estaduais, também a
nívelnacional, porque eles têm sua representação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Seria importante que disciplinássemos a pauta
dessa reunião para saber quem falaria em nome
de quem, quantos representantes falariam em no
me de cada entidade. Por exemplo: todos os 23
Secretários de Fazenda iriam manifestar-se? En
tão, ter-se-ia que estruturar uma pauta. Asugestão
do Constituinte Adhemar de Barros Filho é no
sentido de que, antes dessa reunião, haveria as
reuniões regionais, procurando fazer com que o
trabalho dessa reunião de sábado seja produtivo.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Pare
ce-me que estamos diante de um pequeno pro
blema: vamos ouvir todos os Secretários de Fa
zenda que aqui comparecerem ou apenas aqueles
indicados pelas respectivas regiões? Acho, inclu
sive, que o sábado, conforme proposto pelo Cons
tituinte João Castelo, é uma data muito próxima
da reunião que eles terão de fazer. Não sei se
seria possivel deslocarem-se com tempo suficien
te, já que a reunião deve tomar o dia todo. Eles
programaram para o dia 24, sexta-feira; para se
fazer no sábado, o tempo é exiguo. Falou-se aqui,
em antecipar para o dia 23. Não sabemos se
haveria condições para isso também. Domingo
me parece melhor do que sábado, porque haveria
tempo de eles chegarem. Muitas vezes, não há
vôos diretos para Brasília e tem-se de fazer cone
xão. Isso é problemático. Na Região Norte, por
exemplo - e aqui estã um representante do Acre,
o Constituinte Geraldo Fleming- há esse proble
ma. Parece-me, até, que no domingo haveria mais
tempo para organizar essa reunião de trabalho

Gostaria de saber o que pensam V.Ex'"

O SR.CONSTITUINTE ÂNGELOMAGALHÃES
- A título de colaboração, eu diria que se deveria
regionalizar a participação, em função do número
de pessoas. Seria mais prático, porque, embora
em algumas regiões os problemas sejam diferen
tes, em outras são coincidentes. Então, poder
se-ia adotar o critério de regiões.

Outra sugestão: é preciso dar à Mesa maior
flexibilidade para decidir, senão, vai-se perder
tempo. Precisamos fazer o carro andar. Estamos
perdendo muito tempo com boas intenções, mas,
na prática, precisamos atingir nossos objetivos.

(Reassume a Presidência o Constituinte
Benito Gama)

O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES- Vou
fazer um breve relato ao Presidente do que conver
samos em sua ausência. Discutimos, em primeiro
lugar, se sábado seria a data mais conveniente.
Parece que, pela manifestação do plenário, o dia
mais adequado seria domingo, em razão de a
reunião do Norte e Nordeste ter sido marcada
para sexta-feira. Conseqüentemente, a dificuldade
de deslocamento poderia fazer com que os repre
sentantes dessas regiões não chegassem aqui a
tempo e, quem sabe, nem mesmo todosos Secre
táríos.Isto, se esl:a,;for afinal a decisão do Plenário.

Minha opinião é de que deveríamos fazê-Ia no
domingo e ouvir os Secretários que quisessem
aqui comparecer. São só 23 pessoas - não é
muito. A exemplo do que ocorre com os Presí-

dentes das Associações de Prefeitos, cinco ou
seis praticamente traduzem o pensamento de to
dos eles. Esta seria uma forma de prestigiá-los,
porque esses homens vivem - quem trabalhou
nessa área sabe disso - muito atormentados
com os problemas que diariamente têm de en
frentar.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, há uma proposta do Consti
tuinte Ângelo Magalhães para que a Mesa tenha
maior flexibilidade- com o que concordo. Esta
mos dispostos a trabalhar no final de semana.
Isso já ficou definido.Precisamos saber se é possí
vel antecipar as regionais para quinta-feira, para
podermos fazer nossa reunião no sábado ou no
domingo. Acho que temos de deixar este assunto
para a Mesa resolver, senão vamos ficar aqui dis
cutindo sobre algo que depende de eles poderem
antecipar ou não. Acho que, se V. Ex'" concor
darem, a Mesa deve ter a liberdade de fazer a
programação de sábado e domingo. Até sexta
feira já está definido. Quanto ao sábado e ao do
mingo, a Mesa tem liberdade para programar.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - V. Ex"
tem razão, porque acho que os assuntos da As
sembléia Nacional Constituinte são tão importan
tes para os membros desta Subcomissão quanto
para os representantes dos Estados e dos Muni
cípios.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Dentro da mesma linha de racio
cínio do Constituinte Affonso Camargo, parece
me que há duas idéias eprovadas; uma, a de reu
nião no domingo e, a outra, da reunião prepara
tória da Subcomissão no sábado, para que, como
o Sr. Relator propôs, haja organização no debate
e maior aproveitamento no sábado e no domingo.
A reunião de domingo se realizará em função
da preparatória de sábado. Para os dias 25 e 26
já está definido - e quem sabe para outros sába
dos e domingos também possamos programar
alguma coisa, já que nosso problema básico é
o tempo. O Relator precisa ter esse processo en
cerrado no dia 5 de maio, para apresentar seu
parecer no dia 11. O prazo é muito curto, e tudo
isso tem de ser feito com muita eficiência.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Então
haveria uma preparatória no sábado, pela manhã
ou à tarde. Talvez seja melhor pela manhã.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, já que no sábado esta Subco
missão vai fazer uma reunião para preparar a pau
ta de domingo, já se poderia preparar a pauta
dos próximos dias, para que o Relator possa apre
sentar seu anteprojeto. Ou seja, no sábado, a Sub
comissão já estaria reunida com toda a massa
de informações que terá recebido ao longo da
semana. '

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Para
discussão, e não para preparar pauta, porque a
pauta de domingo já está definida.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- A finalidade é preparar a pauta de domingo,
no sentido de saber que fala etc..., e estruturar
nossos trabalhos para toda a semana.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, já entreguei ao Sr. Secretário um mo
delo de regimento para a Subcomissão, através

do qual a Mesa, como órgão executivo, ficaria
encarregada de organizar os nossos trabalhos e
nos comunicar suas decisões. Se todas as vezes
que formos convidar alguém, tivermos de discutir
sobre dia e horário, perderemos, como hoje, toda
a manhã e não chegaremos a uma conclusão.
Acho que a Mesa deve ter o poder executivo de
organizar toda a estrutura de funcionamento, com
base no regimento que esperamos seja aprovado.
Devemos cumprir o nosso cronograma de tra
balho.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - V. Ex"
apresentou uma proposta para ser votada, ou
apresentou uma sugestão?

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAlRA - Eu
apresentei um modelo de regimento interno para
a Subcomissão, preparado com base no Regi
mento de uma Subcomissão da Comissão da
Ordem Econômica.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Seria
apenas uma referência.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA- Exa
tamente. Um ponto de referência.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - E a
Mesa pode utilizaresse regimento como referên
cia?

O SR. CONSTITUINTEJESUS TAJRA-Pode
se mimeografar.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
corno um regimento para ser cumprido à risca?...

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAlRA- Não.
Eu pedi que fosse mimeografado para distribuir
entre nós. Na próxima sessão nós o apreciaria
mos, para tentar obter um consenso. Acho que
não pode ser aceito apenas porque eu o trouxe.
Tem que haver um consenso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sim,
mas não seria o regimento c!a nossa Subcomís
são, seria apenas um documento de referência,
para que a Mesa se orientasse, porque, pratica
mente, Sr. Constituinte, 70% da nossa pauta já
estão definidos. A reunião de hoje foi interessan
tíssima, porque discutimos, em um turno, toda
a programação. Se tivéssemos de discutir o regi
mento, precisariamos de outro turno para discutir
a matéria já definida. Hoje ganhamos muito tem
po com esta reunião. Se fôssemos discutir o regi
mento, perderíamos mais uma sessão. Pergunto
a V. Ex', então, se se trata de uma proposta ou
Soe é uma referência.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - O
Sr. Constituinte Affonso Camargo sugeriu que eu
trouxesse uma proposta para ser apreciada na
próxima sessão, não nesta. Ela serve apenas de
padrão, mas poderá ser alterada. Eu não a estou
trazendo aqui para ser aceita, mas apenas para
servir de base à organização de um regimento
que oriente e defina os rumos de nossos traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Então
seria uma proposta de regimento para a Subco
missão, ou uma referência para o trabalho da
Subcomissão?

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAlRA - Isto
fica a critério da Mesa.
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o SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - A Mesa
decide que no sábado haverá uma reunião prepa
ratória, quando se discutirão os assuntos apresen
tados durante a semana. No domingo é que seria
realizada a reunião dos Secretários de Fazenda
dos Estados, das capitais e dos representantes
dos funcionários fiscais.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Há um outro assunto que é necessário
abordar: é o problema das regiões metropolitanas.
Será que os prefeitos das capitais estão aptos
a discutir a questão das regiões metropolitanas?

UMSR. CONSTITUINTE - Se eles não estive
rem, quem estará?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Às ve
zes, há conflitos de interesses entre municípios
e a c:apital com relação à região metropolitana.
O Constituinte AffonsoCamargo conhece profun
damente isso. Porque na região metropolitana do
Rio de .Janeíro, por exemplo, a cidade-dormitório
é a Baixada Fluminense; na Bahia, a cidade-dor
mitório é Salvador. Ou seja, há aspectos total
mente diferentes. Então existe o conflito entre o
prefeito da capital do Rio e o de Salvador, capital
da Bahia, Creio que deveríamos trazer algum re
presentante das áreas metropolitanas ou do CN
DU.l'lo caso de São Paulo, por exemplo, a região
metropolitana abrange trinta e sete municípios
em termos de competência.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Existe competência específica em relação
aos municípios e às regiões metropolitanas na
Comissão da Organização dos Estados. De sorte
que eu creio ser esta uma matéria de caráter mais
local.

UMSR. CONSTITUINTE - Não, o problema
tributário é nosso.

O SR. CDriSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Sim, do ponto de vista tributário temos
que analisar os aspectos dos municípios, dos Es
tados e do Governo Federal. Mas é claro que
o das regiões. metropolitanas tem a ver com a
questão do sistema tributário. Para tanto, há uma
Subcomissão que cuida especificamente das re
giões metropolitanas.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Talvez
devêssemos fazer uma reunião entre as subco
míssões,

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - É necessário haver entendimento entre
as sulbcomissôes.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Poderia
haver uma reunião de trabalho, para se saber co
mo está definida a competência. O problema de
tributar a regiãlo metropolitana é muito complexo.
Desde que foram criadas as regiões metropo
litanas no Brasil, avançou-se muito pouco neste
aspecto. '

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHO -- Sr. Presidente, a sugestão de V.
Ex" me parece muito objetiva: convidar alguém
do CI'/DU, bem como o Ministro Deni Schwartz
ou outra pessoa que possa enriquecer os traba
lhos desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - E seria
ouvido no mesmo dia da reunião com os secre
tários dos prefeitos das capitais?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHO - Seria, porque assim se avocaria
a discussão do problema dos conflitos internos
das, regiões metropolitanas já exístentes.,

E correto dizerque o avanço foilento. E preciso
andar com mais rapidez

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Também existem os representantes dos
órgãos metropolitanos. Cada órgão metropolita
no tem uma autarquia na região metropolitana,
ou coisa semelhante.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
é uma representação administrativa. Hojea região
metropolitana não existe politicamente. Acho que
em termos administrativos e técnicos o CNDU
talveztivesse uma informação global do País. Não
se trata da representação política da região metro
politana, eis que ainda não se conseguiu fazer
com que a região metropolitana tenha represen
tação política.Se V.Ex"chamar um representante
de cada região, poderá, do ponto de vista técnico
ou administrativo, ouviros problemas de São Pau
lo, do Rio, da Bahia, de Recife ou de Curitiba
e assim por diante.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA- Seria,
melhor que este assunto fosse tratado em outra
Subcomissão, não na nossa. Embora cada cida
de, abranja uma região metropolitana, sua auto
nomia financeira, tributária, nada tem a ver com
a outra. Defmiremos aqui os tributos e sua distri
buição. Ou seja, como disse o Senador Affonso
Camargo, onde cobrar e de quem cobrar. Isto
nada tem a ver com o CNDU. O CNDU é outra
coisa. Ele trata da parte executiva em função dos
recursos que cada um tem.

Aquinão vamos englobardistribuição de renda
para a região metropolitana. PeMO que não. Nos
so trabalho abrangerá apenas Muni~ípio, Estado
e União. Acho que não devemos dar essa ampli
tude, o que só tumultuaria os nossos trabalhos.
O CNDUseria, de grande utilidade em outra Sub
comissão, a que trata da urbe, do uso do solo,
do transporte etc. A nós não interessa muito esta
participação. Digo isso pela experiência que tive
como prefeito de Capital.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Parece-me que há associações de prefeitos
de regiões metropolitanas. N. é que fica a dúvida.
Estamos convidando todos os presidentes de as
sociações estaduais, não é isso? Realmente exis
tem seis ou sete associações de regiões metropo
litanas. Não sei se seria o caso de convidar esses
presidentes. São mais de seis pessoas para a reu
nião. Receio de que a reunião tenha participantes
em excesso.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Quando
fiz a proposta, não sabia que havia essas associa
ções. Tendo em vista o aumento do número de
participantes, retiro a proposta. Em outro dia po
deremos ouvir informalmente, da CNDU, pois, se
convocarmos as associações de regiões metropo
litanas do Paraná e de São Paulo e não convi
darmos outras, a de Minas Gerais, por exemplo,
haverá problemas. O Constituinte Adhemar de
Barros Filho referiu-se a este problema de conflito
de convites, que é bom evitar.Precisamos marcar
a próxima reunião, que fica convocada para dia
22, quarta-feira, às 9h e 30min.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS-Só para complementar: as representações
dos Estados e Municípios serão convidadas para
domingo, dia 26. Quanto ao Executivo federal,
V. Ex" acham que seria bom convidar alguém,
talvez o Secretário da Receita Federal, para dar
opinião sobre a proposta do Prof. Fernando Re
zende, por exemplo?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Seria
nesse mesmo dia? .

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Acho que há assuntos demais para um
único dia. Já temos bastante material de estudo
com relação aos Municípios, Estados e fiscais.
Poderá haver uma sobrecarga de matéria no do
mingo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Nós
o convidaríamos, então, para fazer uma exposição
na reunião extraordinária do sábado à noite.

UMSR. CONSTITUINTE - Seria uma reunião
dividida em duas partes: uma, para a exposição
e, outra, para nossas indagações.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Come
çamos com ele e, depois, ...

O SR. CONSmUlNTE - Ou nós começamos
e, depois, ele termina.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Está
certo. Seria o Secretário da Receita Federal?

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Acho que, na área federal, é o mais repre
sentativo.

UM SR. CONSTITUINTE - Ou o Secretário
do Tesouro?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Acho
interessante ouvirmos o Secretário do Tesouro
por ser novidade no Brasil. Trata-se, porém, de
matéria específica da Comissão do Sistema Tribu
tário. Orçamento e Finanças. Vou falar a respeito
do assunto com o Presidente daquela Comissão,
o Sr. Constituinte Francisco DomeUes. Se S. Ex"
convidar o Secretário do Tesouro, eu lhe pedirei
que marque uma sessão plenária que possibilite
nossa participação. Acho a sugestão interessante,
mas gostaria de falar como o Presidente da refe
rida Comissão.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, gostaria que houvesse também
uma decisão em relação a essa reunião dos Se
cretários da Fazenda e do Planejamento das Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Presi
dência deveria ter poderes para designar os repre
sentantes desta Subcomissão para esta reunião,
bem como para outras que possam ser realizadas
no Centro-Sul, no Sul e no Sudeste. Deveria,igual
mente, ter competência para designar represen
tantes da Subcomissão para encontros que pu
dessem acontecer ao longo da semana, durante
nossos trabalhos. É minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Na au
sência dos membros da Mesa na reunião plenária
da Subcomissão, se eles estiverem participando
dessas reuniões, isso valeria como presença?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Valeria.
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o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Regi
mentalmente, acredito que não.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Acho que o Regimento é omisso.

. O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Co
missão tem vinte e três membros. Se designar
mos apenas seis, ainda haveria quOl11m para nos
reunirmos e deliberarmos.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Em que reunião?

O SR.PRESIDENTE (Benito Gama) - Pergun
tei se o representante designado pela Mesa para
participar das reuniões de secretários que se reali
zarem fora daqui seria considerado presente aqui.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Se a ausência dele, digamos, seria abonada?
É claro.

UMSR. CONSTITUINTE - É claro e mais do
que óbvio. É a mesma situação de quando um
deputado está fora de Brasília e se realiza uma
sessão de comissão parlamentar de inquérito. No
caso, ele não é considerado presente aqui?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A ques
tão é esta: quando a Câmara ou o Senado designa
parlamentares para viagens ao exterior, conside
ra-se que eles também estão a seIViço? (Pausa.)
Bem, fica decidido que a Mesa escolhe os repre
sentantes.

Mais algum assunto a ser tratado?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Permita-me, Sr. Presidente.

O Relator não foi escolhido pela Subcomissão.
Foi convidado pelo Presidente. Entendemos que
o Relator deve, no seu trabalho, espelhar todas
as tendências que esta Subcomissão apresenta.
Independentemente da questão do prazo - 5
de maio ou uma data posterior - eu gostaria
de saber se seria possível ao Presidente ou ao
Relator criar a figura do pré-relatório do parecer
desta Subcomissão, que julgo das mais impor
tantes, porque ela vai representar, no plano fiscal,
uma visão política da Nação, ou seja, se é uma
nação unitária ou se é uma federação. Um pré-re
latório seria extremamente conveniente e permi
tiria um aprofundamento dessa visão política.

Pergunto se o Presidente poderia assumir, com
esta Subcomissão e com este Constituinte, o
compromisso de, antes do relatório final, obter
mos um pré-relatório que pudesse ser ampla
mente discutido. Nessa discussão, é claro, seriam
aprofundadas todas as questões hoje presentes
e as que vão emergir no curso dos debates e
das exposições dos profissionais. É uma suges
tão.

O SR.PRESIDENTE (BenitoGama) - Dopon
to de vista regimental, a Presidência nada pode
sugerir. Democraticamente, porém, como este é
um órgão que começou a trabalhar muito unido,
com muita participação, passa a palavra ao Rela
tor, para expressar sua opinião a respeito do as
sunto.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Quero apenas ratificar as palavras que aqui
"roferi, quando o Sr. Presidente da Subcomissão
me designou Relator.Procurarei fazerum trabalho
conjunto, ouvindo todas as sugestões apresen
tadas, para que oJtelatório possa, na medida do

possível,representar um compromisso, uma solu
ção consensual. Pelo Regimento, o Relator, após
apresentar seu anteprojeto, terá ainda o prazo de
cinco dias para receber emendas no seio da Sub
comissão, às quais oferecerá parecer favorável
ou contrário.Teremos, aí,finalmente, um antepro
jeto aprovado no seio da Subcomissão.

-e, Parece-me que o próprio Regimento já resguar
da a possibilidade de que haja uma ampla partici
pação de todos os membros da Subcomissão,
para que suas idéias e sugestões tenham oportu
nidade de ser discutidas, debatidas e, por delibe
ração da maioria, aprovadas a nível do parecer
do Relator,isto é, no anteprojeto que será encami
nhado à Comissão temática.

Existe, pois, nosso compromisso pessoal no
sentido de procurar fazer um trabalho de grupo,
ouvindo todos, atento às colaborações e às suges
tões que forem trazidas, individualmente, pelos
membros da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Antes
de encerrar esta sessão, gostaria de mencionar,
para reflexãodos Srs. Constituintes, a necessidade
de se realizartambém uma reunião extraordinária,
especificamente para tratar da questão dos incen
tivos fiscais, ou seja, se seria um tema importante
e quem seria por nós convidado para o debate.

Outro assunto de muita importãncia, a ser trata
do na reunião preparatória de sábado diz respeito
ao decreto-lei em matéria financeira. É apenas
uma idéia para reflexão, não uma proposta. No
caso, trata-se de defínír, na preparatória de sába
do, se esses dois assuntos caberiam em reuniões
extraordinárias na próxima semana.

Tem a palavra o Constituinte Adhemar de Bar
ros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Sr. Presidente, ao lado da sugestão
de V. Ex- gostaria de apresentar mais uma, pela
importância que tem, não apenas sob o ângulo
tributário, mas também do ponto de vista nacio
nal. Refiro-me à política fiscal adotada na Zona
Franca.

A Zona Franca de Manaus é um exemplo con
creto de algo que vai e volta e já representa um
compromisso do Congresso, que tem aportuni
dade de ser renovado nesta Constituinte. No en
tanto, é uma das áreas que estamos deixando
de lado. Penso que alguém da Zona Franca deve
ria ser convidado, porque ela representa, em si,
um conjunto de medidas fiscais excepcionais a
nívelde incentivos e de outros aspectos, que não
sei se esta Subcomissão deveria ignorar. Propo
nho, pois, que um representante da Zona Franca
de Manaus se faça presente, a fim de expor, pelo
menos do ponto de vista tributário, a situação
da área, para que esta Subcomissão reflita tam
bém sobre a questão, de extrema importância
para toda a região amazônica.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Na pre
paratória de sábado, marcaremos uma reunião
extraordinária para tratar da questão dos incen
tivos fiscais e incluiremos como subitem a Zona
Franca de Manaus. Na oportunidade, iremos es
colher as pessoas que deverão ser convidadas
para tratar do assunto.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
reunião.

Ata da l' Reunião,
Ordinária, realizada em 8 de abril

de 1987, destinada à eleJção
de Presidente, de Vice-Presidente

e designação do Relator

Aos 8 (oito) dias do mês de abril do ano de
1987 (um mil e novecentos e oitenta e sete), às
10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira, na sala C-2, do
Anexo 11, da Câmara dos Deputados. Presentes
os Senhores Constituintes, membros efetivosFur
tado Leite, Márcio Braga, Naphtali Alves, Carrel
Benevides,José LuizMaia,WilsonCampos, Firmo
de Castro, José Guedes, Fábio Raunheitti, Feres
Nader, João Alves, Messias Góis, João Natal e
Flávio Rocha e o suplente José Melo. Havendo
número regimental, assumiu a Presidência o Sr.
Furtado Leite,na qualidade de membro mais ido
so, o qual declarou instalada a Subcomissão e
esclareceu aos Senhores Constituintes que a reu
nião se destinava à eleição do Presidente, Vice
Presidentes e designação do Relator da Subc
missão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
O Sr. Wilson Campos - PMDB-PE, pela ordem,
solicitou explicações sobre o modo de votar, uma
vez que se encontravam em plenário apenas dois
dos três candidatos. O Sr. Carrel Benevides 
PMDB-AM, apresentou-se, então, como candidato
a Primeiro-Vice-Presidente, salientando a sua ex
periência política e o desejo de colaborar com
os trabalhos da Subcomissão. Em seguida, o Sr.
Fábio Raunheitti- PTB-RJ apresentou-se como
candidato a um dos cargos. Interferiuo Sr. Feres
Nader PDT-RJ, solicitando que fosse respeitado
o acordo partidário. O Sr. João Natal PMDB-GO,
também apresentou-se como candidato. O Sr.
Robson Marinho, Vice-Líder do PMDB, concla
mou os Constituintes a aceitarem o acordo parti
dário com relação à eleição do Presidente e Vice
Presidentes, uma vez que foi respeitada a propor
cionalidade partidária na composição das Comis
sões e Subcomissões. O Sr. João Alves- PFL
BA, a seguir, fez um apelo ao Constituinte Fábio
Raunheitti - PTB-RJ, para que reconsiderasse
a sua decisão de concorrer a um dos cargos,
no que foi prontamente atendido. Em seguida,
procedeu-se à chamada nominal. Apresentaram
se para votar 15 (quinze) Senhores Constituintes.
Concluída a votação, o Senhor Presidente convi
dou para escrutinadores os Senhores Wilson
Campos - PMDB-PE; e Márcio Braga - PMDB
RJ. Aberta a uma foi verificada a existência de
15 (quinze) sobrecartas, que correspondiam ao
número de votantes constatando-se os seguintes
resultados: para Presidente, João Alves - PFL
BA, com 15 (quinze) votos; para Primeiro-Vice
Presidente, Carrel Benevides - PMDB-MA, com
15 (quinze) votos e para Segundo-Vice-Presiden
te, João Natal - PMDB-GO, também com 15
(quinze) votos, não havendo abstenção, voto nulo
ou branco. Em seguida o Sr. Furtado Leite 
PFL-RJ,proclamado o resultado da eleição decla
rou os eleitos investidos nos cargos e os convidou
a tomarem seus lugares à Mesa. Ao assumir a
Presidência, o Constituinte João Alves, pela or
dem, concedeu a palavra ao Sr. Robson Marinho
- PMDB-SP, o qual, após congratular-se com
os eleitos, comunicou que a função de Relator
da Subcomissão caberia ao PDS e que a Lide
rança daquele partido havia indicado o Consti
tuinte José LuizMaia- PDS-PI, para exercer tão
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relevante cargo. O Sr. João Alves, aceitando a'
indicação do> Vice-Uder do PMDB,investiu no car
go o Constituinte José Luiz Maia - PDS-PI 
e concedeu..lhe a palavra, o qual agradeceu a
conãançe com que fora distinguido e se propôs
a trabalhar tenazmente para o bom êxito no de
sempenho da função. A seguir, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Senhores Carrel Bene
vides e João Natal, Primeiro e Segundo-Vice-Pre
sidentes, respectivamente que agradeceram suas
eleiç:õese se propuseram a colaborar com o máxi
mo empenho. O Sr. Presidente, após agradecer
a confiança de seus pares, solicitou a colaboração
dos Constituintes, bem como de todos os funcio
nários, e dec:larou que presidirá os trabalhos da
Subcomissão com autonomia e independência,
em busca do pleno êxito de seus objetivos. A
reunião foi !~ravada por inteiro e o texto, após
datilografia passará a fazer parte integrante desta

Ata. Às 12:00 horas, nada mais havendo a tratar,
foiencerrada a reunião e, para constar, eu, Benício
Mendes Teixeira, Secretário, lavrei a presente Ata,
que vai à publicação e, após lida, discutida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente.

Inteiro teor do apanhamento
taqul!tráflco da reunião realizada

no cllia 8-4-87, ãslO:OOhoras,
e q[Uefará parte integrante dessa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Haven
do número legal, declaro abertos os trabalhos
da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira para eleição de seus Presidente e Vice
Presidentes. Encontram-se na cabine as chapas
para votação de Presidente e Vice-Presidente. Ini
ciemos, então, os nossos trabalhos. Vou designar
os escrutinadores. A palavra está facultada. Se
algum Sr. Constituinte desejar, poderá usá-Ia.

O SR. COI~SmUINTE WILSON CAMPOS 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Con
cedo a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE WILSON CAMPOS 
Sr. Presidente, gostaríamos que V.Ex"fizesse algu
ma explanaçêo sobre a maneira de votar de cada
um, já que não sabemos, além do Relator, quem
são os candidatos e a maneira como foi feita
a esc:olha dos mesmos, se por indicação ou não,
para que cada um veja também a atenção que
os outros companheiros estão dando à Subco
missão. Esta é uma Subcomissão de muita res
ponsebílídade, pois vai ditar normas orçametárias
para o País, e minha preocupação, come homem
nordestíno,« é! que o Nordeste passe a ter voto
e vez, porque o tratamento que temos recebido
é decepcíonante, Veja-se que, desde segunda-fei
ra, eStamos para instalar esta Subcomissão e as
outras duas e, ontem, até as vinte e duas horas,
não sabíamos o que ia' ocorrer. Já consta aqui
a indicação de candidatos, e parece-me que só
dois estão presentes. É preciso que tenhamos,
dentro disso, uma noção de responsabilidade,
princ:ipalmente nós que somos de uma região
sofrida, desassistida e carente. Nós nos propuse
mos, através de uma eleição que todo o Brasil
conheceu, a assumir compromissos com nossas
regiôes. É preciso ver o descaso de alguns com
panheiros e CItrabalho de outros que lutaram in
cessantémente em prol dos que representam. Sa
bemos do esforço, por exemplo, dos Deputados

José Serra e Francisco Dornelles, para compor
as Comissões. Estamos aqui, vamos votar, onde
só se fazem presentes dois candidatos do acerto
interpartidário. Não estou aqui para desrespeitar
acertos, nem para emitir conceitos. Mas é preciso
ver que, se na instalação não comparecerem to
dos, avaliem quando tivermos reuniões às sextas
feiras, aos sábados e domingos. Haverá reunião
em que só comparecerá o Relator. Chamo a aten
ção de todos para esse aspecto dos nossos traba
lhos e queria ver se V. Ex", Sr. Presidente, teria
condições de nos explicar qual a maneira como
foi acertada a composição daqueles que vão diri
gir a Subcomissão na qualidade de Presidente,
Vice-Presidentes e Relator.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Presi
dência informa a V. Ex" que o sistema de chapa
de composição não pertence a esta Mesa. Cabe
ao Presidente presidir os trabalhos, determinar
o processamento da votação por escrutínio secre
to e anunciar os candidatos cujos nomes lhe fo
rem entregues. Para atender a V. Ex", respondo
que até o momento há os seguintes nomes: para
Presidente, o Constituinte João Alves, do PFL, pa
ra Primeiro-Vice-Presidente, o Constituinte Carrel
Benevides, do PMDB, e para Segundo-Vice-Pre
sidente, o Constituinte João Natal, do PMDB.São
esses os nomes dos candidatos, que se encon
tram com a Presidência para se processar a elei
ção. Isso não impede, entretanto, que outros no
mes que os colegas acharem por bem enviar a
esta Subcomissão sejam colocados democrati
camente como candidatos, com direito de cada
Parlamentar lhes dar o seu voto de acordo com
suas consciências e tendências.

O SR. CONSmUlNTE CARREL BENEVIDES
- Sr. Présidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Con
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE CARRELBENEVIDES
- Sr. Presidente, recebi com muito orgulho e
satisfação a indicação do meu nome, partindo
do nosso grande Líder na Constituinte, o Senador
Mário Covas. Pretendo emprestar não só a esta
Subcomissão, mas a toda a Casa, durante os qua
tro anos de duração de meu mandato, o fruto
de minha experiência adquirida durante dez anos
na Câmara Municipal de Manaus, onde exerci a
Presidência em duas Legislaturas. Desejo oferecer
aqui a experiência que obtive nas várias vezes
em que respondi pela Prefeitura Muniçipal de Ma
naus quando seu Vice-Prefeitoe trabalhando pelo
PMDB, partido que fundei no Estado do Amazo
nas. Fui o primeiro Presidente do meu partido
no meu Estado e sou também ex-Presidente do
MDB de Manaus. Vejo que o PMDB foi agraciado
na disputa dos três cargos mais importantes: Pre
sidente, Vice-Presidente e Relator. Demos àFrente
Uberal a Presidência e ao PDS o cargo de Relator.
Peço as meus colegas do PMDB que, embora
no escuro, avalizem o nome deste caboclo que
está aqui com a maior boa vontade, o maior inte
resse e a maior dedicação. Compusemos, meu
colega de Rondônia, José Guedes e eu, a Primei
ra-Vice-Presidência, abrindo mão de que o Ama
zonas e Rondônia figurassem na Subcomissão
A Quero afirmar a todos os companheiros que
pretendo com orgulho, assumir a Primeira-Vice
Presidência, ter atribuições e responsabilidades
e, em nome da

minha região, do Norte do Brasil -lutei ao lado
do Nordeste e de todas as regiões brasileiras 
dar a esta Subcomissão sua soberana importân
cia. Muito obrigado.

O SR. CONSmUlNTE FÁBIORAUNHErITI
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Con
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONsmUINTE FÁBIORAUNHEITIl 
Sr. Presidente, prevalecer o ponto de vista regional
de que o Norte e o Nordeste passaram a ter como
lema "Um abandono do passado", para reivin
dicar todos os postos e Comissões desta Casa,
acabaremos por concluir que as outras regiões
do País ficarão ao desamparo. Não que o Nor
deste e o Norte não mereçam ter suas represen
tações sempre à frente dos destinos do País por
que, afinal de contas, a Pátria somos todos nós.
Todavia, eu, representante do Estado do Rio de
Janeiro, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro,
que fazia parte da Subcomissão do Sistema Fi
nanceiro - e lá estava indicado para o cargo
de ViceiPresidente -, vim para esta Subcomis
são, com a mesma condição de aqui disputar
esse cargo. Não vejo por que razão omitir-se ou
decidir-se diferentemente da forma democrática
apontada por V. Ex" para que outros nomes fos
sem postos à Mesa, sem demérito para ninguém.
Quero dizer a V. Ex" que também tinha vontade
- como estava disputando esse cargo na outra
Subcomissão, da qual fazia parte - que meu
nome, Fábio Raunhetti, Deputado Constituinte
pelo Estado do Rio de Janeiro, também fosse
incluído na lista de candidatos para ser apreciado.
Era isso que eu tinha a dizer. Quero pedir, da
s companheiros que me pudessem prestigiar.
Tanto quanto possível, talvez sem a bagagem
apresentada pelo nobre colega que me antece
deu, contudo com E;'>forço sobre-humano, tenho
um propósito firme de buscar ensinamentos nesta
Casa, onde houver recursos, para bem desem
penhar meu mandato, com todo ardor, durante
toda esta Legislatura. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Afinal
de contas para que cargo V. Ex" gostaria de se
inscrever para a eleição?

O SR. CONSmUINTE FÁBIORAUNHErrn
Sr. Presidente, eu estava indicado para Primeiro
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - A Presi
dência toma a reafirmar que não pode interferir
em questão de chapas e nomes, Ela acolhe as
chapas que forem postas dentro da uma para
apuração final. Nessa circunstância, como não
existe outra chapa sobre a mesa, desejo iniciar
a votação.

O SR. CONSmUINTE FERES NADER- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Desejo
iniciar a votação.

O SR. CONSmUlNTE FERES NADER- Sr.
Presidente, eu gostaria de sugerir a V. Ex' e aos
demais companheiros que respeitassem as indi
cações partidárias. Eu gostaria, também, de in
cluir o nome do representante do Estado do Rio
de Janeiro na Segunda-Vice-Presidência, porque
o indicado não compareceu.

(lntervenção fora do microfone - Inaudível.)
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o SR. CONSTITUINTE FERES NADER - En
tão, desculpe. Voltarei a apoiar o companheiro
Fábio Raunhetti, que estava sendo indicado pelo
PTB. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite) - Vamos
dar início à votação. Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL (Fora do
microfone. Início inaudível). - ...Relator da Co
missão de Sistematização não me fiz presente
no início desta sessão, quando anunciaram a cha
pa oriunda de um acerto que foi procedido entre
as Lideranças das Bancadas. Sou o Deputado
João Natal, do PMDBde Goiás, da Região Centro
Oeste, figurando nesta chapa na condição de can
didato a Vice-Presidente. Quero me servir desta
oportunidade para que haja uma identificação
pessoal de nomes, vinculando-os às pessoas, para
que os companheiros possam saber quem está
pleiteando o cargo. Estou, com muita honra, na
certeza de que haveremos de cumprir aqui a mis
são maior que foireservada a todos nós, no menor
espaço de tempo e com a maior eficiência pos
sível.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- Sei das
qualificações de V. Ex"

A Presidência vai iniciar a votação. As cédulas,
volto a repetir, encontram-se na cabina, para que
os Constituintes exerçam seus votos.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - V.Ex"
pede a palavra, pela ordem, com relação à vota
ção?

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex"a palavra.

.O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Sr. Presidente, na condição de um dos Vice-Li
deres da Bancada do PMDB, aqui representando
a sua Liderança, eu gostaria de reiterar a V. Ex"
e aos membros desta Subcomissão que, respei
tada a proporcionalidade das bancadas partidá
rias na Constituinte, coUbe a cada uma delas re
presentação nas comissões e subcomissões, quer
nos cargos de Relatores, de Vice-Presidentes ou
de Presidentes. Portanto, reitero a V. Ex" e aos
companheiros da Bancada do PMDB, bem como
aos da do PFL, POS, PTB, de todos os partidos
políticos, que participaram deste acordo, que exis
te uma chapa de acordo partidário, feito entre
suas lideranças, e é importante que ele seja obe
decido nesta Casa. Nestas condições, figuram nas
chapas do acordo partidário, para o cargo de Pre
sidente, o Constituinte João Alves- do PFL;para
Prirneiro-Vice-Presidente, Carrel Benevides - do
PMDB; e para Segundo-Vice-Presidente, João Na
tal, do PMDB. Portanto, na distribuição dos car
gos ...

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - V.Ex"
certamente estava ausente quando o Presidente
anunciou os nomes que está repetindo e que es
tão devidamente registrados.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
~radeço a V. Ex" A minha interferência s6 se
deu na medida em que existe legitimamente um

segundo candidato, de outro partido, que já está
atendido na proporcionalidade, em outros cargos.
Portanto, a Bancada do PMDB, a quem cabe a
Segunda-Vice-Presidência, não poderia ficar pre
judicada. Por isso, reiterei e agradeço a atenção
sempre permanente de V.Ex", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Muito
obrigado.

Vamos iniciar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO ALVES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO ALVES - Sr.
Presidente, acho muitojusta a pretensão do Depu
tado Fábio Raunhetti. E muito justa sua pretensão
porque era candidato a Vice-Presidente da outra
Comissão a que ia pertencer. Ele pediu para vir
para esta Comissão, com muita honra para nós,
e agora surge esse problema. Vejoque o correto,
o que tem sido feito até agora, é seguir a indicação
das Lideranças. De modo que faço um apelo a
S. Ex" no sentido de retirar a sua pretensão e
manter a situação anterior, isto é, as indicações
feitas pelas lideranças partidárias.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO RAUNHEfITI
Sr. Presidente, diante das ponderações do nobre
Constituinte João Alves,homem lúcido, experien
te e que moureja nesta Casa há mais de vinte
anos, e também pela forma como a situação foi
exposta pelo nobre colega, no que diz respeito
às lideranças, retiro a minha candidatura em favor
daqueles que foram anteriormente indicados. Mas
quero dizera V.Ex"que, de acordo com o princípio
da proporcionalidade aludido pelo nosso compa
nheiro, estava incluído o meu nome. Evidente
mente que não era nesta Subcomissão, mas a
minha transladação para cá foi feita com todos
os ônus e honras do cargo a que eu estava sendo
indicado. Contudo, curvo-me diante das ponde
rações feitas e quero que V.Ex"considere retirada
a minha candidatura. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, mostra, mais
uma vez, o meu Partido, o PMDB, que ele peca
na base. Estamos aqui, num esforço ingente, há
três dias. Não havia comunicações de acordos
de lideranças, nem de nomes de candidatos. Que
ro louvar a atitude digna do companheiro do PTB
que retira o seu nome para, possivelmente, não
complicar a situação. Masque isto sirva de lição
ao meu partido, o PMDB, pois não vimos para
esta Casa como carneiro ou como boiada. Tínha
mos o direito de saber disso antes. Só viemos
a saber agora, na hora da votação. O acordo de
liderança só deve ser comandado com consulta,
não com imposição. (Palrnas.) Vamos deixar con
signado o nosso voto de descrédito a possíveis
acordos que venham a ser feitos, pois isso não
é mais possível. Se queremos um País novo, se
lutamos por uma nova democracia, não podemos
aceitar imposições de última hora, constantes de
acordos em que se prejudicam regiões e banca
das. Não é possível continuar assim. E ao meu

líder,que está aqui comandando os nossos traba
lhos, o meu respeito. Mas tenho a certeza de que
assim não podemos continuar, pois isso não vai
nos levar a nada. Quem persegue o nada, não
chega a lugar algum. Portanto, o meu protesto
contra esta situação e os meus parabéns e meu
apoio ao companheiro do PMDB e ao compa
nheiro João Alves, do PFL, pela maneira como
conduziu a questão e como convenceu o colega
de que realmente estamos diante de um fato con
sumado. De fatos consumados e de pratos cheios
estamos fartos e não vamos aceitá-los mais, ap6s
esta reunião. Fica firmado o meu protesto, Sr.
Presidente, e manifesta a conceituação de que
vamos prosseguir na normalidade dos nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)-A Presi
dência autoriza registrar em Ata o protesto de
V. Ex"

Vamos dar prosseguimento à votação. Os su
plentes não precisam ser chamados, pois está
completo o quorum regimental

(Votação)

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- A Presi
dência convida os Suplentes: Expedito Machado,
Fernando Gomes, Geraldo Bulhões, José Mello,
Manoel Ribeiro, Paulo Almada e Paulo Roberto,
do PMDB; José Maurício, do PDT, e Roberto Jef
ferson, do PTB. Encerrada a votação. Compare
ceram, pelo livro de presença, 12 Constituintes
efetivos e 1 suplente. Solicito aos escrutinadores
que iniciem a apuração. (Pausa.) Votaram 14 Srs.
Constituintes: 13efetivos e 1suplente. Proceda-se
à apuração dos votos. (Pausa.)

(Apuração dos votos.)

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- A Presi
dência vaianunciar o resultado da apuração. Vota
ram 14 Srs. Parlamentares. Quatorze votos para
o Presidente, Constituinte João Alves; 14 votos
para o Vice-Presidente, Constituinte Carrel Bene
vides; 14 votos para o Segundo-Vice-Presidente,
Constituinte João Natal. Não havendo impugna
ção na apuração, declaro eleitos os Srs. Consti
tuintes anunciados. (Muitobem! Palmas.)

Convido o Presidente eleito, bem como os res
pectivos Vice-Presidentes, para assumir os traba
lhos da presente sessão.

(Assume a Presidêncião o Sr. Constituinte João
Alves.)

c O SR.CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente João Alves, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem V.
Ex' a palavra. •

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, cumpre-me comunicar a Y. Ex'
que, dentro do acordo partidário, a relatoria cabe
ao PDS. Assim, a liderança daquele partido indi
cou como Relator o Constituinte José LuizMaia.
(Palmas.) Era esta a comunicação que me cabia
fazer a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Inicial
mente, quero agradecer aos nossos colegas
Constituintes a eleição, por unanimidade dos pre
sentes, tanto para a Presidência como para as
duas Vice-Presidências. Em segundo lugar, agra
decer, muito sensibilizado, ao Constituinte Fábio
Raunhetti pelo seu amadurecimento, pela sua
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lealdade, pela sua correição, pela sua dignid?de
e pela justa compreensão de que temos aqui de
trabalhar em conjunto, sem divergências, pelo
menos de caráter pessoal.

Quero também agradecer ao Constituinte Fur
tado Leite, que presidiu esta reunião com isenção
e, como sempre, com muita inteligência e compe
tência.

Quanto a mim, devo dizer que não pleiteei a
Presidência desta Comissão. Não solicitei, em
tempo aIgflm, da liderança ou de .quem q~er que
seja, o cargo, Com sete mandatos sucessivos de
Deputado Federalpela Bahia, Presidente por di
versas vezes da Comissão de Orçamento da
União, Relator das contas do Sr. Presidente da
República, também por várias vezes, Presidente
até de reuniões internacionais sobre orçamento,
costumo dizerque nesta Casa as pessoas devem
ser escolhidas e não devem pedir cargos, porque
isto não atende aos objetivos que inspiraram a
convocação da Assembléia Nacional Constituinte.

Os homens aqui devem trabalhar visando aos
interesses de) povo e do País, porque só assim
poderemos levar avante este trabalho que inicia
mos..Nestas condições - sou do Partido da Fren
te Liberal - estou acostumado a presidir comis
sões sem preconceito partidário, porque entendo
que esta matéria envolve menos interesses regio
nais, pessoais, partidários etc., do que o interesse
da Nação. Todos nós devemos trabalhar visando
unic:amente aos interesses do povo e do País,
dando o melhor de nós todos e de cada um para
que realizemos um trabalho à altura dos proble
mas que nos. desafiam por século e meio de inde
pendência de vida política.

Ditas estas palavras, designo Relator da matéria
objeto desta Subcomissão de Orçame~to7Fi~a
lizaç:ãoFinanceira, de acordo com as índícaçôes
enviadas pelas lideranças e com a eleição verifi
cada - esta eleição decorreu do entendimento
no qual ele esteve incluído como Relator, portanto,
ele pode se considerar eleito, porque foi dentro
deste princípio que ele agora assume o cargo
- o Constituinte José LuizMaia, nosso velho co
nhecído, homem competente que não cria pro
blemas, é sempre solução, e que poderá nos dar
um espelho do que pretende fazer na qualidade
de Relator,

Já mandei verificar, e sei que não existe calen
dário para a Subcomissão, o que é de certo modo
estranho, porque uma Subcomissão, quando se
ínstala, tem previamente o calendário de suas ati
vidades, reuniões etc. Não o temos, de modo que
vou deliberar sobre este assunto.

Durante a minha campanha eleitoral, escrevi
sobre a Constituinte, sobre como ela procederia,
como a Assembléia se manifestaria sobre os di
versos assuntos, o sistema, o processo, e é este
sistema que adotarei aqui nesta Subcomissão,
como Presidente.

O Sr. Relator deve preparar um esboço do que
pretende apresentar à Subcomissão sobre a ma
téria, isto é, sobre o orçamento e fiscalização fi
nanceira. Há muito coisa feita sobre o tema, e
estou à disposição de S. EX' para ajudá-lo, na
qualidade de: seu sucessor. Como disse, não te
nho preconceito partidário, não me incomodo de
ser também seu assessor em algumas coisas so
bre as quais ele pretenda me consultar. Depois,
o Relator trará ~ui o seu esboço para discutirmos,
emendarmos - naturalmente vai sofrer muitas
emendas, muitas alterações, porque cada colega

vai apresentar as suas idéias, o que entende sobre
o àssunto, e aqui as discutiremos, de forma que
saia um trabalho homogêneo, para a Comissão
Temática que, por sua vez, as enviará para a Co
missão de Sistematização e depois para o Plená
rio. Esperamos fazer um trabalho que não sofra
alterações maiores. Neste sentido - hoje é quar
ta-feira, aí vem a Semana Santa - teremos uma
reunião na terça-feira seguinte à Semana Santa,
às dez horas, para apreciarmos o que já tenha
sido feito pelo Relator e começarmos as nossas
discussões sobre o assunto.

O SR. RELATOR(José LuizMaia) - Sr. Presi
dente, pediria a V. Ex"que me concedese a palavra
por alguns minutos. Primeiro, pa:a a.gradecer ~
confiança que as lideranças partidárias deposí
taram no meu nome, para dizer que tenho cons
ciência da responsabilidade que cada um de nós,
que integra a Assembléia Nacional Constiuinte,
tem para com o futuro do Brasil. Acredito que
não está em jogo o interesse de partidos, de re
giões, mas o interesse maior do País. Assim espe
ramos trabalhar, com humildade, mas com con
vencimento também de que deveremos dar tudo
de nós, para que o Brasil receba uma Carta Consti
tucional que alcance os interesses maiores da
sua sociedade.

Entendo que a função do relator restringe-se
mais a oferecer pareceres ou coletar as diversas
propostas que porventura venham ao Plená~o

desta Subcomissão. Acho até que o relator nao
tem muita autonomia ou vôo próprio numa ação
de orçamento e fiscalização financeira. Mas espe
ro, evidentemente, como Constituinte que sou
consciente da minha responsabilidade, também
oferecer as minhas propostas ao plenário desta
Subcomissão. Aío farei como membro da Subco
missão e como Constituinte, e tenho certeza que
para isso contarei com a boa vontade, a com
preensão e a inteligência dos companheiros que
integram esta Subcomissão e que, naturalmente,
haverão de suprir as minhas deficiências pessoais.

Tenho também consciência de que não sei de
tudo - e infelizes são aqueles que pensam que
sabem de tudo. Mas tenho boa vontade, tenho
desejo de trabalhar e quero emprestar o meu en
tusiasmo, a minha compreensão. a minha vonta
de de colaborar nesta hora decisiva do Brasil,
para que possamos aqui, nesta Sucomissão, dar
exemplos. Serei assíduo, absolutamente respon
sável, mas espero, sobretudo, contar com a cola
boração, com a compreensão e com a ajuda dos
demais companheiros desta Subcomissão. Se
nós nos unirmos, haveremos de fazer um grande
trabalho. Tenham todos esta certeza: não serei
evidentemente um problema. Procurarei ser uma
solução, como disse o nosso Presidente. Agora,
ajudem-me porque é um trabalho da maior im-
portância, da maior responsabilidade. .

Quero, portanto, com essas palavras, dizer a
V. Ex"que, embora não exista no Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte normas que
disciplinem o funcionamento das comissões te
máticas e tampouco das subcomissões, o Relator
da Comissão Temática, Constituinte José Serra,
de São Paulo, nos convoca - o Presidente e
o Relator desta Subcomissão - para uma pri
meira reunião, a realizar-se hoje. Dentro deste en
tendimento, esperamos oferecer a nossa colabo
ração. Portanto, os companheiros fiquem certos
de que, de minha parte. terão boa vontade e senso
de responsabilidade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Fica, então
marcada a reunião para o dia 21. V. Ex"poderá
iniciar os seus trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS 
Sr. Presidente, a Nação se mobiliza para, no dia
21, prestar uma homenagem a Tancredo Neves.
O meu Estado estará a serviço desta homenagem.
A Assembléia Legislativa de Pernambuco e tam
bém a Constituinte - já convocada pelo Depu
tado Ulysses Guimarães - prestarão sua home
nagem a Tancredo Neves. Muitos ficarão no seu
Estado. Eu não poderei chegar no dia 21.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Faremos,
então, uma alteração. Não há problema. Fica mar
cada sessão para o dia 22, às 10 horas. Quanto
mais tempo se der ao Relator, melhor para que
ele traga seu esboço e comecemos a discuti-lo.
Todos vão colaborar com ele, não só pelo desejo
de colaborar, mas porque há interesse pessoal
de cada um em participar, em defender suas
idéias. De modo que aí começaremos o debate,
e é do debate que sairá o resultado finil para
a elaboração do seu relatório. li '.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Tenho
ainda a impressão, Sr. Presidente, de que devería
mos, depois de escutarmos o que têm a dizer
o Presidente e o Relator da Comissão Temática
- Franciso Dornelles e José Serra, respectiva
mente - que naturalmente haverão de estabe
lecer as diretrizes de funcionamento das três Sub
comissões que integram a Comissão Temática
- fixar nosso calendário.

Eu pediria vênia ao Presidente para que antes
fixássemos essa data e, posteriormente, faríamos
a comunicação para cada Deputado do que.!oi
acertado a partir de hoje à tarde, nessa reumao,
que, tenho a impressão, vai definir o correto fun
cionamento do nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Mas isso
não impede que tenhamos a reunião. A Comissão
Temática não vai modificar; ela vai procurar dar
entendimentos e não mudar as datas.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente acho que não é uma questão de díscor
dânci~. É apenas uma questão de racionalização
das nossas ações, das nossas atividades. Eu prefe
ria que marcássemos essa reunião a partir d?
trabalho que faremos hoje à tarde com o PreSI
dente e o Relator da Comíssâo Temática, o que
se dará hoje, às 18h 30min. E apenas uma ques
tão de praticidade. Após, convocaríamos nossos
companheiros.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Então,
fica assim: manda-se por escrito uma comuni
cação a cada membro da Comissão sobre a data
que deve ser feita a próxima reunião. Fiz essa
proposta baseado na experiência que tenho ~a

matéria, do assunto. Já que não há um calendáno
prefixado, entendo que devíamos estabelecer e~
tão determinados princípios e normas para a reali
zação de reuniões. A sugestão do Relator. é ~a~a

que ele já começe a trabalhar. Mas, e~ ~nnclplo,

defendo o dia 22 como data para a proxrrna reu
nião.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Perfeita
mente. Parece também, Sr. Presidente, que tere
mos reuniões plenárias das três subcomissões.
É preciso que se ajuste um dia de funcionamento.
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o SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS
Sr. Presidente, eu solicitaria que não fosse mar
cada para antes do dia 22, porque senão vai haver
um esvaziamento na Semana Santa, os compa
nheiros não virão. Então, que não seja antes do
dia 22.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Eu sei
que não pode ser antes do dia 22. Não há condi
ção para o Relator, inclusive, começar o seu traba
lho. Ele tem que apresentar alguma coisa e ele
precisa de tempo. Tem a palavra o nosso Vice-Pre
sidente.

O SR.VICE-PRESIDENTE (João Natal) - Que
ro, preliminarmente, e de forma célere, agradecer
aos 'companheiros a confiança em mim deposi
tada. Dentro das limitações que o exercício da
Segunda-Vice-Presidência obviamente nos reser
vará, procuraremos fazer jus a essa confiança de
mdnstrada pelos companheiros, referendando o
nosso nome para a mesa diretiva desta Subco
missão.

Mas gostaria, Sr. Presidente, à luz das sugestões
fomecidas e diante da constatação da inexistência
de normas regulamentadoras do procedimento
que haveremos de estabelecer nesta Subcomis
são, de dar o meu ponto de vista. Tenho para
mim que talveznão começaremos por aquilo que
necessariamente deverá ser o fim, pelo relatório.
Acho que teremos que começar pelas sugestões,
através das mais variadas iniciativas, que obvia
mente serão oferecidas pelos companheiros inte
grantes desta subcomissão.

Não sei se tem algum outro acontecimento no
âmbito das comissões, das subcomissões, ou par
tidário, que possa obstar a realização de uma reu
nião nossa amanhã, por exemplo. O que sei, Sr.
Presidente, é que a Nação inteira está clamando
por providências concretas de nossa parte naquilo
que é a razão maior de ser e de existir maior
dessa Assembléia Nacional Constituinte: a elabo
ração da Carta propriamente dita.

Então, em parte, estou discordando das suges
tões oferecidas. Entendo que se concebível em
função de limitação de tempo, se não existir algu
ma outra reunião no horário extra-regimental da
Assembléia Nacional Constituinte, ou seja, no pe
ríodo da manhã, seria oportuno esta subcomissão
se reunir para tratar de alguma coisa que diga
respeito ao cumprimento das suas obrigações,
uma vez que V. Ex' e o Relator daqui a instantes
se reunirão com os Relatores e Presidentes das
outras subcomissqes, sob os auspícios diretivos
do Relator e Presidente da Comissão Temática,
e obviamente lá se acertará alguma coisa no sen
tido de traçar realmente um roteiro para as subco
missões.

Eu gostaria, como sugestão, que V. Ex- e o
nosso Relator levassem a preocupação da nossa
subcomissão no sentido de realmente começar
mos esses trabalhos, porque tenho certeza de que
a maioria dos companheiros tem propostas con
cretas para oferecer, para serem analisadas, se
necessário a partir de hoje, aqui nesta subcomis
são. Então, não vejo por que esperarmos o dia
21 ou 22, se tívermos o tempo liberado para este
fim a partir de amanhã. Se houver a sobreposição
de algum outro acontecimento que eu não esteja
sabendo previamente, tudo bem, mas, se não
houver, entendo que amanhã deveremos nos reu
nir e começar a trabalhar.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Gostaria
de informar o seguinte: estamos instalando as
subcomissões fazendo a eleição da Presidência
e dos Vice-Presidentes e, naturalmente, a desiga
nação do Relator. Mas acontece que, lamenta
velmente, nesta Casa as coisas andam ainda mui
to a passo de tartaruga. Essa a grande realidade.
Temos que, inclusive, formar o corpo técnico que
vai trabalhar, assessorar a Presidência e a Relato
ria. Isso tudo vai demandar, naturalmente, algum
tempo. E até vamos saber se já existe alguma
proposta sobre orçamento, sobre fiscalização, na
Casa. Acho que o que foi acertado aqui é que
teremos uma reunião com o Presidente e o Rela
tor da Comissão Temática - os Constituintes
Francisco Domelles e José Serra, hoje à tarde.
Naturalemente, eles têm a mesma pressa - eu
não diria pressa no sentido da irresponsabilidade,
porque.acho que não devemos nos preocupar
muito com essa história de que vamos fazer essa
Constituição amanhã, pois acho que devemos fa
zer um documento que seja duradouro e que
atenda a todos os anseios da Nação brasileira.
Para isso, acho que devemos ter a necessária
responsabilidade de nos instalarmos condigna
mente e em bons termos, para que a Casa funcio
ne e aqui possamos aproveitar melhor a inteli
gência dos inúmeros Constituintes que integrarão
esta Subcomissão e outras na Casa.

Assim, eu pediria apenas compreensão para
que nos deixassem ao menos estruturar, quanto
à parte de pessoal, a nossa Subcomíssâo, a fim
de que possamos oferecer melhor atendimento
ao nobres companheiros que serão integrantes
da Comissão. Quanto a mim, não tenho nenhum
impedimento para estar aqui amanhã ou depois.
Acho, entretanto, que devemos montar uma Sub
comissão capaz de funcionar, atendendo bem a
todos os companheiros que dela participarão.

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS
O Deputado João Natal mostrou sua preocupa
ção. Mas esta Subcomissão, até o dia 24, segundo
me parece, apenas receberá sugestões. Ela não
iniciará seus trabalhos ainda, apenas foi eleita sua
Mesa diretora. Os trabalhos prosseguirão com a
responsabilidade da Mesa, e é por isso que ela
foi eleita. O Relator não vai se manifestar em nada,
a não ser, como já disse no princípio, no sentido
de apresentar sugestões para ele mesmo e para
a Subcomissão. Então, esta Subcomissão não
vai ter nenhum trabalho até o dia 24, a não ser
o de receber sugestões, porque falece ao Relator
o direito de procurar impor qualquer outra condi
ção. Ele vai ser relator das sugestões, não só das
dos membros da Subcomissão como das dele
próprio e das dos 559 Constituintes. Então, neces
sário se faz, Constituinte João Natal, qúe V. Ex',
o Constituinte Carrel Benevides, o Presidente e
o ConstituinteJosé LuizMaia,que têm a responsa
bilidade maior em definir as diretrizes da Subco
missão, depois de o material estar nas suas mãos,
acordem quanto à forma de trabalharmos. Digo
isso porque vamos volver aos nossos Estados
para buscar também alguma sugestão. E tenho
a impressão de que, dentro desse prazo até o
dia 24, prazo constitucional, não vamos ter muito
o que fazer, a não ser receber as deliberações
de como V. Ex'", os quatro, pretendem dirigir a
Subcomissão, recebendo, naturalmente, as luzes
dos companheiros José Serra e Francisco Dome
lles, que vão ditar outras normas, afora as que

já estão ditas pelo próprio Regimento. A Subco
missão se instala hoje para receber sugestões,
que serão estudadas pelo Relator. Posteriormente,
ele as terá de submeter ao plenário da Subco
missão, para que tomemos conhecimento das
sugestões apresentadas, e, depois, ao plenário ge
rai da Subcomissão, que decidirá se as encami
nha ou não para a chamada Comissão de Siste
matização. Do contrário, caberá só aos quatro
decidir das outras reuniões. Nós outros vamos
por ai como mensageiros da verdade, como ban
deirantes, para trazer sugestões a fim de que real
mente processemos uma Constituição que seja
a manutenção do sonho e não da desilusão neste
Pais.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Eu quero
dar uma explicação ao Deputado João Natal. Se
V. Ex' me permite, esta Presidência deverá rece
ber, dentro de 8 a 10 dias, aproximadamente 10
mil sugestões. É incrível.Já me telefonaram hoje
dizendo que há mais de quinhentas. Elas serão
despachadas para o Relator, que as trará ao plená
rio. Como não há geração espontânea, ele tem
que trazer o que recebeu e não o que ele fez.
Nos trará todo esse material para discurtirmos
e começarmos o nosso trabalho. Isto não impede
que V. Ex- ou eu próprio façamos nossas suges
tões e as encaminhemos para ele. Todos n6s
temos de cair nas mãos dele. S. Ex' vai relatar
o que viu, o que sentiu, o que quer e, se quiser,
pode também emitir opiniões. Nós aceitamos ou
não. Então, isso é básico. Eu estou dando um
prazo curtissimo para ele. Ele devia ter, no míni
mo, 20 dias, porque eu vou ficar trabalhando aqui,
recebendo as propostas e despachando para ele.
Talvez seja um exagero esse número de 10 mil;
mas que sejam duas ou três mil ... É baseado
nisso que ele vai fazer o seu trabalho. Mas não
vamos ler todo o trabalho que chegar, pois isso
seria difícil; ele será resumido para ser apresen
tado e discutido.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Há um
outro problema que eu gostaria de trazer ao plená
rio. Pelo Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, o prazo para que se apresentem su
gestões se esgotaria no dia 22. Hoje estamos ins
talando as últimas Comissões Temáticas e sua
Subcomissões. Ficará para amanhã a definição
da Comissão de Sistematização. Uma das propos
tas que hoje levarei ao Presidente da Comissão
é a de que se consiga ampliar o prazo de recebi
mento dessas sugestões. Vejoo dia 22 como um
prazo muito exíguo. Agora, cada um de nós vai
voltar aos seus Estados e, naturalmente, vai trazer
as sugestões de alguns 6rgãos, associações ou
representações de classe. Portanto, o prazo é mui
to curto para que essas propostas sejam apresen
tadãs, Este é um outro problema que eu gostaria
de trazer.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Vamos
acolher a sugestão de enviarmos a correspon
dência aos membros da Subcomissão por ser
a melhor. Outro fato importante que quero infor
mar a V.Ex- e a todos os membros da Comissão
é que eu não presido uma comissão sem autono
mia. Qualquer interferência implica a minha de
missão imediata da Comissão. Isso fica combi
nado: só presido a Subcomissão com autonomia.
Eu entendo ser uma vaidade mas não por ter
mais conhecimento do que os outros na matéria.
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Discutirei os assuntos, como discuto com todo
o mundo, mas sem interferência. Aqui manda
a Subcomissão e os seus membros. Quero que
isso fique bem claro, para que depois não haja
nenhuma decepção. Iremos à reunião como os
Presidentes e Relatores das Comissões temáticas,
hole à tarde, e amanhã expediremos uma corres
pondência aitodos os membros da Subcomissão.

Esperamos também contar com a colaboração
dos dois colegas da Vice-Presidência, porque não
pretendo ficar sozinho na Presidência. Pretendo
dividir com eles os nossos trabalhos. O Consti
tuinte João Natal já deu demonstração de que
quer trabalhar mesmo, de maneira que conto com
S. Ex', bem como com o meu colega aqui, que
não falou, mas demonstrou também que nisto
está solidário conosco. Muito obrigado. Está en
cerrada a reunião.

Termo de Reunião

Ao Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira deixou de reunir-se no dia 23 de abril
de 1987 por insuficiência de quorum.

Estiveram presentes os Senhores Constituintes:
João Alves, Presidente; José Luiz Maia, Relator;
Messias Góis, Naphatali Alves, Fábio Ranheitti,
Jésse Freire, Firmo de Castro, Furtado Leite e
ausentes Carrel Benevides, João Natal, Carlos de
Carli, João Carlos Bacelar, José Guedes, Lézio
SatJnler, Márcio Braga, Wilson Campos, Jovanini
Masini, Aávio Rocha e Feres Nader.

Sala da Subcomissão, 24 de abril de 1987.
Bel1íclo Mt!indes Teixeira, Secretário.

Ata da segunda reunião, ordinária,
realluda em 28 de abril de 1987

AlJs 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do
ano de 1987 (um mil e novecentos e oitenta e
sete) às 10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, na sala
C-2, do Anexo li, da Câmara dos Deputados. Pre
sentes os Senhores Constituintes titulares João
Alves, Presidente; Carrel Benevides e João Natal,
Vice-Presidentes: João Luiz Maia, Relator, Firmo
de Castro, João Carlos Bacelar, José Guedes, Lá
zio Satheler, Naphtali Alves, Aávio Rocha, Feres
Nader, Messias Góis, Fábio Raunheitti e o suplente
Roberto Jefferson. Estiveram ausentes os senho
res Constituintes titulares Carlos de Carli, Márcio
Braga, Wilson Campos, Jovanni Masini, Furtado
Leit.e e Jessé Freire. ATA: Foi dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, a pedido do Relator,
constituinte José Luiz Maia, já que foram distri
buídas cópias a todos os membros da Subco
missão; não houve discussão e, colocada em vo
tação, foi ela aprovada, por unanimidade, sem
restrição. Ordem do Dia: passando à Ordem do
Dia, o Sr. Presidente, Constituinte João Alves, co
municou que a presente reunião foi convocada
para ouvir o Ministro Fernando Gonçalves, Presi
dente do Tribunal de Contas da União. Em segui
da o Sr. Presidente, Constituinte JoãoAlves,tecen
do sucintos comentários acerca da temática "Sis
tema de Fiscalização", convidou o expositor a
compor a Mesa e concedeu-lhe a palavra, o qual,
agradecendo a hora de estar presente no plenário
da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, discorreu com eloqüência acerca do
tema, abordando aspectos gerais de atuação do
TCU, sua finalidade e importância e se compro-

metendo a trazer a este plenário, no próximo dia
seis de maio, documento elaborado pelos Minis
tros daquela Corte de Contas, com respaldo em
reivindicações sugeridas por todo o segmento do
Sistema de Fiscalização, a fim de servir como
subsídio ao trabalho a ser elaborado pelo Relator
da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira. A seguir colocou-se à disposição dos
Constituintes presentes. O Sr. Presidente da Sub
comissão, Constituinte João Alves,franqueou en
tão a palavra aos senhores José Luiz Maia, José
Guedes, Fábio Raunheitti,Roberto Jefferson, Mes
sias Góis, Firmo de Castro e João Natal. Durante
os debates ficou decidido que compareceriam
ao plenário da Subcomissão, além do Ministro
Fernando Gonçalves, o Ministro Mário Henrique
Simonsen, o Doutor Dilson Funaro, o Secretário
Andréa Callabi,o Doutor Antônio Augusto Oliveira
Amado, o Doutor Márcio Reinaldo Moreira e a
Doutora Sulamis Dain. A Conferência, os debates
e as interpelações, com as devidas respostas, fo
ram gravadas por inteiro e o texto, após apanha
mento, tradução e datilogaria, passará a fazer par
te integrante desta Ata. Nada mais havendo a tra
tar, às 11:30 horas, o Sr. João Alves agradeceu
mais uma vez a presença do Presidente da Supre
ma Corte de Contas, Ministro Fernando Gonçal
ves e encerrou a reunião e, para constar, eu, Bení
cio Mendes Teixeira, Secretário, lavrei a presente
Ata, que vai a publicação e, após lida, discutida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

Inteiro Teor do Apanharnento
Taquigráftco da Reunião realizada

no dia 28-4·87 e que fará
parte integrante da Ata dessa Reunião

O SR. PRESIDENTE(João Alves)-Srs. Cons
tituintes membros desta Subcomissão, convoca
mos a reunião para definir normas de trabalho
e estudo e decidir sobre a conveniência de convo
cação de entidades representativas dos segmen
tos da sociedade, conforme disposto no art. 14
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Ao mesmo tempo, ouviremos o Pre
sidente do Tribunal de Contas da União, órgão
diretamente ligado ao Poder Legislativo, com
quem contamos para nos auxiliar em todas as
atividades de fiscalização financeira e orçamen
tária. Enfim, em todos os assuntos relacionados
ao Orçamento da União, contamos com o Tribu
nal de Contas da União até mesmo no que se
refere às contas do Sr. Presidente da República,
cuja fiscalização primeiro passa pelo Tribunal e,
depois, pelo julgamento político do Congresso
Nacional. O Presidente do Tribunal, nosso ex-co
lega, Ministro Fernando Gonçalves, encontra-se
aqui presente para trazer a contribuição do Tribu
nal ao Relator da Subcomissão e demais Consti
tuintes, a fim de que possamos realizar um traba
lho mais consistente e com a experiência do Tri
bunal, principalmente no setor de fiscalização, dar
ao País um capítulo à altura do interesse desta
Nação.

Passo a palavra ao Ministro Fernando Gonçal
ves, que dirá do interesse do Tribunal e do que
poderá fazer para ajudar na elaboração do setor
da Constituição entregue à competência desta
Subcomissão.

O SR. FERNANDOGONÇALVES - Caro Pre
sidente e ex-colega de Câmara dos Deputados,

Constituinte João Alves,caro Relator, Constituinte
José LuizMala, a quem tenho o prazer de conhe
cer agora, Srs. Constituintes, inicialmente, quero
dizer que o Tribunal de Contas da União está
inteiramente à disposição da Constituinte, particu
larmente, desta Subcomissão e das que nos di
zem respeito, como a Subcomissão do Poder Le
gislativo e as Comissões correspondentes.

Saímos da Câmara de Vereadores de um muni
cípio interiorano. Vivemos, por oito anos, na As
sembléia Legislativado Rio Grande do Sul, depois
de termos passado pela Prefeitura do nosso Muni
cípio. Na Assembléia Legislativéf, tivemos a vivên
cia de secretário, líder, presidente da Assembléia,
entre outros cargos. Aqui,na Câmara dos Deputa
dos, adquirimos vivência de abrangência nacio
nal, após dois mandatos - portanto, oito anos
de trabalho - participando sempre das Comis
sões de Economia e de Fiscalização Financeira,
ao lado de Tancredo Neves e de outras tantas
figuras. Do Senado Federal recebemos o apoio
para integrar a mais alta Corte de Contas do País.

Hoje, temos o Tribunal quase inteiramente par
lamentarizado. Os Ministros Thales Ramalho,
Adernar Ghisi, Alberto Hoffman, Ivan Luz, todos
passaram por esta Casa, alêm do MinistroLuciano
Brandão, ex-Diretor-Geral da Câmara dos Depu
tados, que aqui viveue conhece todo o seu funcio
namento.

Temos, portanto, idéia da magnitude e impor
tância desse trabalho. Se tivesse previsto esta
Constituinte, talvez não tivesse deixado as lides
políticas, porque me empolga e emociona profun
damente o fato dela participar. De qualquer forma,
órgão de colaboração do Poder Legislativo,quere
mos integrar, cada vez mais, o Tribunal de Contas
ao Congresso Nacional. Queremos prestar nossa
colaboração, enviando para cá nossas experiên
cias, a fim de concretizar o que sonhamos há
muito tempo. Sei, por experiência própria, que
o Deputado e o Senador não têm tempo, pela
própria estrutura de que dispõem, para fazer uma
inspeção, um levantamento, o que hoje é rápido.

Criamos, na minha Presidência, a Secretaria
de Auditoria, que hoje faz o que a imprensa deno
minou "tropa de choque". Aquivim hoje, em cará
ter informal, para dar uma satisfação à Subco
missão e ao meu prezado amigo, Deputado João
Alves,com quem convivinesta Câmara dos Depu
tados, de que estamos trabalhando em tempo
integral - pela manhã e à tarde - sobre um
estudo que será objetivo e pragmático, dentro
da orientação que julgo ter esta Subcomissão,
segundo os entendimentos que mantive com o
Presidente e o Relator.

Devemos entregar a V.Ex"snapróxima segunda
ou terça-feira - já estou informado de que o
prazo das sugestões vaiaté o dia 8 de maio. Então,
podemos marcar, se o Presidente e V. Ex" concor
darem, conforme sugerido pelo próprio Relator,
um debate na próxima terça-feira, às 17 horas,
ao qual entraria o pensamento oficial que repre
sentará o pensamento de todos os Ministros, não
apenas do Tribunal de Contas, mas também o
consenso dos Tribunais de Contas dos Estados.
Esta Comissão, que tenho a honra de presidir,
é constituída por Ministros e Conselheiros dos
Tribunais de Contas dos Estados. Inclusive,quan
do o nobre Deputado João Alves me telefonou,
preparei um estudo no final de semana, mas, on
tem, reunidos, verificamos que o trabalho deveria
ser não apenas meu, mas representativo do con-
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senso do Tribunal de Contas e dos Tribunais de
Contas dos Estados, e até dos Municípios do Rio
de Janeiro e de São Paulo.

Queremos oferecer um trabalho objetivo, que
represente a vontade desses segmentos - se as
sim os podemos chamar - e não a vontade do
Presidente, mas os pontos de vista que cada um
tem. Conversamos, portanto, nesses termos, com
o Presidente e com o Relator da Subcomissão.
Não poderíamos faltar, já que estava anunciada
a nossa presença aqui, para dizer da nossa dispo
sição de colaborar e de estar ao dispor desta Sub
comissão, bem como da Comissão do Poder Le
gislativo, pois não queremos outra coisa, senão
a integração cada vez maior. Consideramos fim
damental para a democracia que almejamos im
plantar no País, uma integração cada vez maior,
para que se evite a corrupção e o mau emprego
dos dinheiros públicos, que continuam existindo,
para que se evite, então, o que tem denegrido,
infelizmente, a imagem do Poder Público como
um todo. Precisamos, efetivamente, de uma inte
gração do trabalho eficiente do Tribunal de Con
tas com o trabalho eficiente do Congresso Nacio
nal. Tenho convicção - porque conheço cerca
de um terço dos Constituintes e a nova geração
que aqui chegou - de que daqui sairá um traba
lho que há de dignificar os foros de civilização
do País, segundo a tradição de homens como
Rui Barbosa, que imaginaram e deram ao Brasil
um Tribunal de Contas. O que não é invenção
nossa pois se trata de uma instituição que come
çou com Napoleão e outros.

Não é uma instituição, como sempre digo, tupi
niquim, embora Rui Barbosa fosse baiano e a
tribo tupiniquim seja da Bahia. Inclusive, nos paí
ses da cortina de ferro, como a-Chína, por exem
plo. Estou convidado, desde o ano passado, para
visitar a China e levar a nossa experiência. Em
função da abertura, na URSS, estão sendo instituí
dos tribunais de contas, as controladorias, para
que possam fiscalizar,devidamente. Portanto, faz
parte do processo democrático. O Tribunal está
umbilicalmente ligado ao Poder Legislativo,para
oferecer a sua colaboração. Fizemos um julga
mento técnico, V.Ex"'fazem umjulgamento públi
co, um julgamento político.Temos, então, de dar
embasamento técnico - como a mim faltou, no
tempo em que fuiDeputado-para poder exercer
com eficiência e eficácia o mandato que, honrosa
mente, V.Ex" possuem. Portanto, não quero fazer
apenas um discurso, mas trazer a manifestação
de consideração e alto respeito do Tribunal pela
Assembléia Nacional Constituinte no desejo de
empregarmos todos os esforços para que, desta
Subcomissão, da Comissão, e finalmente da
Constituinte, resulte a Constituição com que o
povo sonha e que irá refletir a cultura, o pensa
mento mais amplo do Constituinte eleito, que sem
dúvida alguma, represente a vontade do povo bra
sileiro.

Sr. Presidente, estou à disposição da Subco
missão para, na próxima semana, no dia indicado
por V.Ex"trazer o pensamento dos Tribunais de
Con~, ou melhor, do sistema Tribunais de Con
tas, não apenas °pensamento do seu Presidente.
Ternos procurado, como disse, agilizaro Tribunal
de Contas. V.Ex"',sempre bem informados, sem
pre em contato com a imprensa, devem ter perce
bido que nos últimos dois anos o Tribunal mudou
muito de figura, dinamizou-se.

Para encerrar, digo-lhes que, em apenas cinco
meses do ano passado, evitamos que fossem apli
cados irregularmente mais de cem milhões de
cruzados por mês, o que representa, em cinco
meses, quinhentos milhões de cruzados. Encon
tramos, por exemplo, pessoas recebendo auxílio
moradia e ocupando moradias oficiais. Fizemos
as devoluções. Encontramos outras tantas irregu
laridades, as quais podemos, posteriormente,
através de relatório, mostrar como a secretaria
dinamizou os trabalhos do Tribunal. Hoje,criamos
a expectativa de controle em todo o País.

Aqualquer momento, pode chegar uma equipe
do Tribunal de Contas para fiscalizar, sem prévio
aviso. Não mais anunciamos os levantamentos
e as inspeções que vamos fazer. Fazemos de sur
presa. Queremos acompanhar a aplicação dos
recursos, quando ela está sendo realizada. É a
fiscalização concomitante.

Não me alongarei mais, porque, como disse
ao Presidente, este seria um encontro informal,
uma demonstração da nossa consideração, do
nOS50 respeito e da nossa estima pelo trabalho
de V. Ex" Portanto, prometo trazer um trabalho,
a cada um dos membros desta Subcomissão,
que poderá dar uma noção perfeita do pensa
mento do Sistema Tribunais de Contas.

Agradeço ao Sr. Presidente, o honroso convite,
mas não ficaremos nisso. Faremos, inclusive, en
contros informais com o Presidente, o Relator e
os Srs. Constituintes. Ficaremos à disposição, per
manentemente, para trazer o nosso assessora
mento, a qualquer momento e a qualquer instan
te. O Tribunal de Contas quer estar ligado, umbiJi
calmente, ao Poder Legislativo, sobretudo nesta
hora, em que a Constituinte está em marcha, para
a glória e o conceito cada vez maior do País,
no concerto das Nações. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Dou a
palavra, inicialmente, ao Relator, Deputado José
Luiz Maia.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente desta Subcomissão, Deputado João Alves,
Sr. Presidente do Tribunal de Contas, MinistroFer
nando Gonçalves, companheiros Constituintes,
membros desta Subcomissão. Estamos numa lu
ta contra o tempo. Temos procurado acompanhar
ou não nos distanciarmos dos prazos que nos
competem para a elaboração do nOS50 trabalho.
A vinda de V. Ex", Ministro Fernando Gonçalves,
faz parte da determinação regimental, que auto
riza a convocação de entidades representativas
da sociedade e de pessoas que, de certa forma,
possam suscitar ou sugerir idéias, que deveremos
absorver para a formulação do capítulo do orça
mento e da fiscalização financeira da nossa futura
Constituição. É eyidente que o Tribunal de Contas
da União possui um lastro de experiência que
poderá permitir a todos nós um bom elenco de
idéias com o objetivo principal de traçarmos prin
cípios justos, para os dois capítulos da maior im
portância para a Constituição e, sem dúvida ne
nhuma, para a sociedade, para a vida pública do
País.

Entendemos que no orçamento repousam t0
das as ações e limitações do Poder Público. É
que deveria estabelecer um equilíbrioentre receita
e despesa, porque entendo também o orçamento
quase como um plano de ação dos poderes. A
nossa preocupação como Relator da Subcomis
são é tentar fazer com que a sociedade brasileira

participe, de certa forma, da elaboração do orça
mento. Temos idéias que, naturalmente, vamos
aqui discutir a nível de Plenário. Estamos rece
bendo sugestões, vamos tentar absorver as que
melhor convierem ao douto consenso da Subco
missão, para cumprirmos a nossa tarefa, de bem
desenvolver nosso trabalho.

Esperamos que, na próxima terça-feira, possa
V.Ex" realmente trazer aqui as propostas e suges
tões ao Plenário, a fim de que os Deputados e
este Relator possam, depois de exauridamente
discutida, captar o que de útil e proveitoso nelas
contiver. Acreditamos que, pela experiência do
Tribunal, as sugestões serão absolutamente valio
sas. Gostaria de dizer ao Plenário e companheiros
desta Comissão que estamos elaborando uma
pauta de audiências públicas com pessoas que
aqui virão para conosco discutir esse problema
da maior importância. Dia 30, às 10h, na reunião
plenária com as demais Comissões, deveremos
estar ouvindo o ex-Ministro Mário Henrique Si
monsen. Na parte da tarde, às 17h, deveremos
estar ouvindo o Dr, André Calabi, Secretário do
Tesouro. Também por sugestão de alguns com
panheiros e do próprio Relator da Comissão Te
mática, foram sugeridos os nomes dos secretários
de Fazenda de Minas Gerais, João Batista, e do
Espírito Santo, José Teófílo, que trabalharam na
formulação do orçamento do País durante alguns
anos. Queremos convidar, também, o Presidente
do Instituto de Orçamentos Públicos, para conos
co discutir esse capítulo, além de, naturalmente,
algumas outras idéias de companheiros que co
meçam a nos chegar e que estamos preparando.
Vamos distribuir com todos os membros da Sub
comissão e esperar também que cada um faça
as suas sugestões, para que possamos cumprir
bem o nOS50 papel.

Sr. Presidente, eram essas as observações que
gostaria de fazer. Portanto, sem maiores indaga
ções,já que o nobre Ministroestará conosco, aqui,
na próxima terça-feira, às 17h, reservo-me, para
interpelá-lo nessa oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Constituinte José Guedes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente Constituinte João Alves, Sr. Relator
Constituinte José Maia, nosso prezado Ministro
Fernando Gonçalves, Presidente do Tribunal de
Contas. Alegra-nos bastante o fato de V. Ex" já
ter pertencido a este Poder. Isso demonstra, mais
uma vez, ser este Poder a fonte a1imentadora para
muitos setores em nossa Pátria. Com o trabalho
que estamos iniciando, temos a convicção de que,
realmente, como V.Ex"eflrrnou, de poder elaborar
um documento que vá surpreender o brasileiro.
Porque o que se constata atualmente é uma gran
de díscrença por parte de todo o nosso povo.
que já sofreu bastante e acho que deveremos
fazer muito por ele. Pela fala de V.Ex", tomamos
conhecimento de que em breve será encaminha
do um documento à Subcomissão. Isto, em parte,
anula uma série de indagações a V. Ex" nesta
oportunidade.

Mas gostaria de, num adiantamento, conhecer
seu pensamento quanto à existência de Conse
lhos de Contas ou Tribunais de Contas muni
cipais, porque atualmente um auxíliar do Poder
Legislativo municipal é, na realidade, o Tribunal
de Contas do Estado, com raras exceções. Não
sabemos até onde vai a eficiência de um Tribunal
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de Contas do Estado para fiscalizartodos os muni
cípios, principalmente dos Estados com maior
número de municípios. Acho que essejulgamento
seria bastante superficial. Por isso, queremos sen
tir o pensamento e justificativade V.Ex" a respeito
desta nossa indagação. Por hoje, .sería apenas
esta nossa participação.

O SR. FERNANDO GONÇALVES - Tenho
rnuíta satisfação, mesmo tendo vindo informal
mente apenas para atender ao honroso convite
do Presidente e do Relator, tenho o prazer de
verificar que V. Ex" está vivamente interessado
neste assunto, e focaliza um problema sério, mui
to mais de natureza política, porque mais afeta
ao julgamento do Legislativo,da Constituinte, do
que nosso. Nesse aspecto, deve prevalecer a von
1adedo Poder Legislativo.

Vou adiantar o meu ponto de vista pessoal 
não sei se será o mesmo da Comissão, que con
cluirá o seu documento - mas entendo, particu
larmente, que, por exemplo, o sistema de escolha
dos Ministros é uma decisão da Constituinte, é
urna decisão política. Não somos nós, escolhidos,
de lima forma ou outra, que vamos dar opinião
sobre o assunto. Conhecemos, é claro, a realida
de, podemos dar um parecer técnico. Poderemos
oferecer, sem comentários, elementos que fazem
sobre o Tribunal de Contas da União, os Tribunais
do Estado e: os Tribunais de Justiça. Sobre o
problema do nepotismo, do empreguismo, etc.,
podemos dar elementos. Julgamento político ca
be, sem dúvida, ao Poder Legislativo, à Consti
tuinte, no caso. Então, V. Ex" tem uma preocu
pação muito séria, que pode ser a da proliferação
- e cairmos no regime em que quase caímos
no passado -- dos Conselhos de Contas.

Não quero me aprofundar no assunto, porque
devo representar, repito, o pensamento da Comis
são e não o meu, mas quero dizer que não pode-·
mos cair no velho regime, e temos que estabe
lecer critérios para a criação dos tribunais. Posso
afirmar, pelo conhecimento que tenho, que a fis
calização nos países mais adiantados - França,
Inglaterra, Estados Unidos e outros - há a des
centralização de recursos, administrativa até, mas
há a centralização da fiscalização. Porque a fiscali
zação fica mais longe e imune das influências.

Hoje, os Tribunais de Contas dos Estados dão
parecer sobre as contas do Município - V. Ex"
sabe disso L_ apenas parecer. Agora, a Câmara
dos Vereadores julga. No momento em que ela
julga as contas sobre uma Câmara dos Verea
dores de sete, oito, nove vereadores, o Executivo
rem uma finalidade muito grande de influência.
Somos todos Deputados, passamos pelas prefei
turas, sabemos a força que tem o prefeito sobre
a Câmara dos Vereadores para fazer recusar, in
clusive, parecer do Tribunal de Contas do Estado.
V.B:" devem ter constatado na vivência do dia-a
dia esse probl'ema. Por isso, o assunto é eminente
mente político e fiqueialtamente satisfeito quando
a Câmara dos Deputados aprovou o projeto,
oriundo do Executivo - sobre o qual não tivemos
qualquer ínterferência - que devolviaao Tribunal
de Contas da União a fiscalização dos fundos fede
rais repassaclos aos Estados e Municípios, e de
todos os recursos federais. A Câmara aprovou
com sabedoria e rapidez surpreendentes o proje
to. Hoje, o projeto encontra-se no Senado. Já foi,
por duas vezes sua votação, mas sinto que a maio
ria do Senado', hoje, se inclina pela sua aprovação,

para evitar que os recursos federais não sejam
fiscalizados por nós e, portanto, não venham, ofi
cialmente, ao conhecimento de V. Ex'!s

Era isso que podia dizera V. Ex" Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Está fran
queada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE (Roberto Jefferson) 
Sr. Presidente, primeiro quero homenagear V.Ex"
pelo convite ao Presidente do Tribunal de Contas
da União, para ilustrar a reunião de hoje. Somos
entusiastas do Tribunal de Contas, braço forte
do Poder Legislativo.Ouvi,recentemente, pergun
ta de um companheiro Constituinte sobre os Con
selhos de Contas serem estendidos aos muni
cípios. Hoje, há uma discussão apenas numérica,
se se vai fixar em um milhão de habitantes ou
500 mil para se fazer um Conselho Municipal.

Acho que devemos, o mais possível, demo
cratizar a Constituição, nesse sentido, para que
possam existir realmente os Tribunais de Contas.
O Presidente do Tribunal de Contas nos dá exem
plo da pressão que exerce um prefeito sobre a
Câmara de Vereadores, e é verdade. Nós, que
conhecemos bem o trabalho das Câmaras Muni
cipais, podemos dar esse testemunho, que os pa
receres dos Tribunais de Contas Estaduais são
sempre rejeitados, se contrariam o interesse do
prefeito, do chefe do Executivo. Se não conse
guirmos levar os Conselhos de Contas pelo custo
que possam representar a cada município - por
que há municípios de 20, 30, 40 mil moradores
- poderemos trazer aqui uma idéia, inclusive já
discutida em congressos de vereadores, de se
implantarem os Tribunais de Contas por áreas
de influências geopolíticas. Cito um exemplo, meu
Estado, Rio de Janeiro, a região serrana poderia
congregar Petrópolis, Friburgo, Teresópolis; na
Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu. Um
tribunal por regiões geopolíticas, em cada Estado.
E assim seria feito em todos os Estados do Brasil.
É fundamental a presença do Tribunal de Contas
e muito importante para que possamos ter um
braço forte na fiscalização, na aplicação das ver
bas, que o Executivo faz das receitas federais.

Muito obrigado a V. Ex" pela presença. Vamos
aguardar ansiosamente o documento que V.Ex"
trará, condensando o pensamento de todos os
Ministros do Tribunal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Se ne
nhum dos Srs. Constituintes desejar fazer uso da
palavra, queremos agradecer, sensibilizados, ao
Presidente do Tribunal de Contas a sua presença.
V. Ex' foi um dos mais corajosos Parlamentares
que aqui tivemos e é, na Presidência do Tribunal,
reconhecidamente o mais dinâmico e ativo Presi
dente que teve aquela Corte. Inclusive os jornais,
nos últimos dois anos, têm-se ocupado de sua
atuação no Tribunal como um Presidente cora
joso, que tem enfrentado situações, por vezes,
'delicadas, mas que não tem recuado, no sentido
de defender o patrimônio e as finanças públicas.
De modo que, a presença do S. Ex"com outros
Ministros no dia 5, às 17h, nesta Subcomissão,
por certo nos trará mais subsídios capazes de,
não apenas ampliar, mas aperfeiçoar nosso traba
lho, no setor de atividades do Tribunal, que é
tiÍmbém a fiscalização financeira e orçamento de
que trata esta Subcomissão.

Vou interromper minha exposição, porque che
gou, há poucos instantes, o Constituinte que mais
insistia em trazer aqui o Presidente do Tribunal'

de Contas. Já estamos encerrando os trabalhos,
mas tem V. Ex" a palavra, para se manifestar a
respeito da presença do Presidente do Tribunal
de Contas.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS 
Agradeço ao Presidente João Alves a conside
ração. Peço desculpas aos colegas, porque estive
tentando resolver um problema sério de uma ci
dade de Sergipe. Meu pedido fu'1damental da pre
sença aqui do Presidente do Tribunal de Contas
da União prende-se ao fato de que entendo que
deve haver responsabilidade do gerente da coisa
pública. O fato de alguém ser eleito Governador
do Estado, Prefeito, ser indicado Presidente de
uma entidade qualquer de direito público, implica
não ser um cargo honorífico, mas antes de tudo,
uma responsabilidade social de assumir a gerên
cia de um bem que-não é dele. É um bem da
população, dependente da seriedade na condu
ção da coisa pública. Este é um assunto que me
preocupa, não sei se pelo fato de ter sido Secreta
rio-Geral do Tribunal de Contas de Sergipe, e
porque durante minha vida como Deputado Esta
dual ecompanhei a gerência de entidades públi
cas, e pude constatar a ineficiência da fiscalização
na aplicação desses recursos. Diria mais ainda:
a desonestidade, no sentido de selecionar a apli
cação dos recursos públicos.

Quando nos reunimos para pelo menos tentar
escrever uma nova relação jurídica da sociedade,
entendo que é fundamental a parte de fiscalização
da aplicação dos dinheiros públicos, com uma
seleção dessas aplicações. Não é apenas o fato
de apresentar um recibo, que até pode dizer tudo.
Mas será que aquela obra escolhida para ser feita
será o melhor para o interesse da sociedade?

Então, quando tive a honra de ser recebido
pelo Exm" Sr. Ministro-Presidente, Fernando Gon
çalvez, coloquei - e estava acompanhado, na
época, pelo Deputado Benito Gama, do Estado
da Bahía - esta nossa preocupação maior, por
que temos a obrigação, chamados que fomos
- e aceitamos o convite - para elaborar a nova
Constituição. Entendo que é fundamental a pre
sença do Tribunal de Contas - ou o nome que
venha a tomar - contanto que haja urna fiscaliza
ção, que haja um acompanhamento da aplicação
do ,dinheiro público. É imprescindível não apenas
na Administração direta - esta diz muito peuco
- mas principalmente na Administração iI;l(lireta,
onde pode ocorrer o grande desvio da boa' aplica
ção do dinheiro público.

Daí que, Sr. Ministro, - perdoe-me, eu não
estava presente na exposição de V. Ex", que, sei,
deve ter sido brilhante - esta Subcomissão irá
aproveitar as sugestões, irá aprofundando-se nos
temas, irá debeter e, com certeza, o Brasil, pelas
nossas mãos, terá uma nova visão no acompa
nhamento, na fiscalização dos dinheiros públicos.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Relator, que pretende submeter uma
pauta à Subcomissão.

O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Sr. Presi
dente, Srs. membros desta Subcomissão, gosta
riamos de submeter ao Plenário alguns nomes
que deveríamos convidar, para que aqui víéssem
discutir conosco, trazendo duas idéias, suas su
gestões, para a formulação desse capítulo.

AComissão Temática, em reunião que tivemos,
acertou que os convidados serão o ex-Ministro
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Simonsen e AnclreaCalabi. Recebemos a suges
tão de trazer o Presidente do Instituto de Orça
mentos Públicos, Dr. Antônio Amado. Inclusive,
S. Ex" está encaminhando ao Plenário desta Sub
comissão uma proposta da maior importância
e que faremos chegar às mãos dos senhores,
para que todos tomem conhecimento prévio do
que sugere o Dr.AntônioAmado. Também temos
a sugestão do companheiro Firmo de Castro,
membro desta Constituinte, no sentido de que
convidemos o Dr. NilsonHolanda, tendo em vista
que ele foi o responsável pela aplicação dos orça
mentos públicos no governo, durante sua passa
gem pelo IPEAIlPLAN. S. S' é pessoa da maior
experiência.

Submetemos ao Plenário da Subcomissão esta
pauta. Queremos também informar aos nobres
companheiros que na nossa reunião plenária,
de amanhã, deverei apresentar um documento
esboço de nossa proposta, para que todos discu
tam e sugiram as alterações que considerem
necessárias - isso no que dizrespeito ao capítulo
do orçamento e da fiscalização.

De modo que, queremos mandar um "bone
co". na expressão da palavra,para que possamos
a partir dali e, com o concurso de todos que
compõem esta Subcomissão, tentar trabalhar ob
jetivamente em cima do documento.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- A pauta
apresentada pelo Relator é submetida à aprecia
ção da Subcomissão. Aqueles que a aprovam,
queiram se conservar como se encontrem. (Pau
sa.) Aprovada.

Lembro que amanhã às 1O horas na reunião
que iremos realizar, o Relator apresentará o esbo
ço inicialdo seu projeto. Cada membro da ~ubco
missão poderá também apresentar sugestoes ou
projetos, apresentar substitutivos,através do Rela
tor para que, numa outra reunião, S. Ex" possa-nos
oferecer um trabalho mais amplo, aproveitando
ou não as sugestões dos colegas.

Em seguida, teremos um convidado, o Dr.An
tônio Augusto OliveiraAmado, Presidente do Con
selho Diretor da Associação Brasileira de Orça
mentos Públicos, que discorrerá sobre matéria
da sua especialidade. Às 17 horas, ouviremos o
Dr, Márcio Reinaldo, atual Diretor da SOF - Se
cretaria de Orçamento e Fjnanças.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr.
Presidente, gostaria de formular uma sugestão
para ser submetida à apreciação dos integrantes
desta Subcomissão. Fui autor de um requeri
mento que convocou para estar presente na Câ
mara dos Deputados, na sessão de ontem, o ex
Ministro Dílson Funaro. Isto, obviamente, não se
verificou, em virtude da sua renúncia ao exercício
do Ministério da Fazenda. Reputo de transcen
dental importância a participação do ex-Ministro
nos acontecimentos que, obviamente, nortearão
os trabalhos elaborativos da nossa Constituição.
Então, à guisa de sugestão, eu gostaria de deixar
o lembrete, por entender que as matérias, os as
suntos afetos à nossa Subcomissão são de perti
nência e consentâneos à experiência- sem som
bra de dúvida, considerável - que o ex-Ministro
Dílson Funaro tem, que formulássemos um con
vite para que ele oportunamente aqui pudesse
estar no trabalho constituinte, honrando esta Sub
comissão com sua presença e municiando-nos
no que, por razões de ofício, ele pode e deve
conhecer mais do que muitos e nós que aqui
estamos.

Gostaria, então, de deixar a sugestão a V. Ex"
para que a submeta à consideração dos nossos
Pares, com a formulação do convite para que
eu também possa, de certa forma, realizara minha
pretensão. Tive a preocupação de trazer o então
MinistroDílson Funaro à Casa, já há alguns me
ses, entendendo ser de transcendental impor
tância essa convivênciamais umbilicalda Câmara
dos Deputados, do Senado, obviamente do Con
gresso Nacional, com as questões econômico
financeiras, tributárias e orçamentárias, com as
autoridades nacionais.

O SR.PRESIDENTE(João Alves)-Aproposta
do nosso Vice-Presidente,ConstituinteJoão Natal,
no sentido de que seja convidado o ex-Ministro
Dílson Funaro, para prestar sua colaboração aos
trabalhos desta Subcomissão. Poderia ser fixada
a convocação para 4' feira, dia 6, às 10 horas
da manhã.

Submeto a proposta de S. Ex" aos membros
desta Subcomissão e, se aprovada, formularemos
o convite a S. Ex" para o dia 6 de maio, às 10
horas da manhã. Em votação. Os Senhores que
aprovam o convite ao Ministro Dílson Funaro
queiram se conservar como se encontram. (Pau
sa.) Aprovado.

Formularemos ainda hoje o convite ao Sr. DíI
son Funaro.

. O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente uma questão de ordem, por
favor.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra V. Ex" para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sugiro, porque me parece que as reuniões
poderiam ser mais produtivas e mesmo mais mo
vimentadas, que as audiências públicas fossem
programadas, de modo a que tivéssemos a pre
sença, concomitantemente, de duas ou três per
sonalidades, dependendo de suas especializações
e dos assuntos que venham a tratar, a exemplo
do que ocorre em outras reuniões. Teríamos, as
sim, oportunidade de um confronto de idéias e,
certamente, um maior apelo à participação geral,
não apenas dos membros desta Subcomissão,
como de outras.

A título de sugestão, por exemplo, o Prof. An
c1rea Calabijuntamente com o Prof.NilsonHolan
da participariam de uma mesma reunião. Suge
riria, portanto, a V. Ex" que, consultando nossos
Pares, se, juntamente com os demais compo
nentes da Mesa, fosse autorizada uma progra
mação de audiências que levasse em conta este
aspecto.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Interes
sante a sugestão, até pela exigüidade de tempo.
Submeto a proposta do nobre colega aos mem
bros da Subcomissão. Caso seja aprovada, formu
laremos convites a duas ou três entidades ou pes
soas, para que falem sobre o mesmo assunto,
na mesma reunião. (Pausa.) Aprovado.

Pediria ao nobre Relator que formulasse uma
pauta definitiva, para que amanhã, às 10 horas.
pudéssemos fixaruma posição da Subcomissão
em relação a essas audiências. Naturalmente S.
Ex" precisa de tempo e amanhã nos daria, defínítí
vamente, essa pauta, já com os entendimentos
para as reuniões. S. Ex" não pode nos dar hoje
a pauta porque estão sendo consultadas as autori
dades, se podem ou não comparecer. Daí fixare-

mos definitivamente, amanhã, nossos trabalhos
para os oito dias seguintes.

Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia)- Sr. Presi
dente, nobres Companheiros, na realidade, já ha
viamos pensado em fazer esses trabalhos, convi
dando, para a mesma reunião, duas ou três autori
dades com o objetivo de ganhar tempo, que é
escasso. Temos também que levar em conta que
teremos quatro sessões plenárias com a Comis
são Temática. Isto foiexatamente o que dificultou
a montagem do cronograma de trabalho, que
já deveríamos ter aqui apresentado.

Entretanto, hoje está marcado o encontro do
Presidente e do Relator desta Subcomissão com
os demais Relatores das outras duas Subcomis
sões. O objetivoé estabelecer o cronograma para
as reuniões plenárias da Comissão de Orçamento
e da Comissão Temática. De modo que procede
a observação do Constituinte Firmo de Castro
e também a observação do Presidente João Alves.
Amanhã deveremos apresentar ao Plenárioa pau
ta definitiva de convocação de autoridades, para
que possamos ouvir as autoridades convidadas,
aqui neste Plenário.

Quero fazer um apelo aos nobres Colegas. Es
tamos diante de um calendário rígido, que não
temos mais como ultrapassar, e precisamos cum
prir nossa missão. Queremos, portanto, fazer um
apelo, para que todos prestem suas colaborações,
no devido tempo, a fim de facilitarnosso trabalho
aqui no Plenário da Subcomissão. Por isso, foi
oportuno o chamamento à responsabilidade por
parte do Presidente, e este Relator vai submeter
amanhã, ao Plenário da Subcomissão, a pauta
completa dos trabalhos para os dias que nos res
tam.

O SR.PRESIDENTE (João Alves)- Devo dizer
também que amanhã entregarei ao Relator um
trabalho que realizei Espero que S. Ex' aproveite
dele também alguma coisa, com a experiência
que tem. Acho que quem mais trabalhou nesta
Subcomissão até hoje fomos nós dois, de maneira
que temos que nos entender.

Amanhã entregarei a ele meu trabalho, minha
contribuição, e espero que todos os Colegas fa
çam o mesmo, a fim de que ele realizeum traba
lho à altura de sua competência, de sua inteli
gência, de seu patriotismo e da Subcomissão que
representa, como Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Pela or
dem, o Constituinte João Natal.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr.
Presidente, gostaria de obter uma informação. Já
apresentei ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituintepropostas constitucionais pertinentes
a outras Comissões e Subcomissões, mas algu
mas dizem respeito à nossa Subcomissão, especi
ficamente. Gostaria de saber se já existe estatís
tica, pelo menos aproximada, e quando podere
mos ter acesso a cópias de propostas constitu
cionais que, evidentemente, pelo Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte foram endereça
das à nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- O nobre
Relator acabou de dizer que amanhã trará todas
aqui. Ele trará o esboço de seu trabalho, as pro
postas recebidas, que apresentará, tendo, há pou
co, pedido que fossem tiradas cópias, para distri-
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buír, de uma das principais propostas recebidas.
Então, V.Ex"terá essa curiosidade atendida.

Agradeço ao MinistroFernando Gonçalves pela
presença, que, como disse, tem marcado época
na Presidência do Tribunal de Contas da União,
já pela segunda vez -à frente de seus trabalhos,
dando um novo sentido à administração e flscalí
zação do tribunal, que muito engrandece aquela
Corte e o Congresso Nacional.

Esperamos que S. Ex", cuja data de compare
círnentqat!sta Subcomissão está agora definitiva
mente marcada para o dia 6 de maio, às 17 horas,
aqui venha com alguns dos seus colegas, para
nos prestar sua colaboração. Sei que o digno Rela
tor muito aproveitará, tenho certeza, do trabalho
que trará para a Subcomissão.

Está encerrada a sessão.

Ata da 3' Reunião, ordinária,
realizuda em 29 de abril de 1987

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril
do ano de 1'987 (um mil e novecentos e oitenta
e sete), às 10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, na Sala
C-2 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados. Pre
sentes os Senhores Constituintes titulares João
Alves, Presidente; Carrel Benevides, Vice-Presi
dente; José Luiz Maia, Relator, Firmo de Castro,
José Guedes, Lézio Sathler, Márcio Braga, Naph
tali Alves, Wilson Campos, Jovanni Masini, Mes
sias Góis, Feres Nader e Fábio Raunheitti. Estive
ram ausentes os Senhores Constituintes titulares
João Natal, Vice-Presidente; Carlos de Carli,João
Carlos Bacelar, Flávio Rocha, Furtado Leite,Jessé
Freire. Compareceram ainda os Senhores Consti
tuintes Geraldo Fleming, Domingos Juvenil e
Nion Albernaz, membros titulares da Subcomis
são de Tributos, Participação e Distribuição das
Receitas. Atu: foi dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, a pedido do relator, Constituinte
José Luiz Maia, já que foram distribuídas cópias
a todos os membros da Subcomissão; não houve
discussão e, colocada em votação, foi ela apro
vada, por unanimidade, sem restrição. Ordem
do IDia: passando à Ordem do Dia, o Senhor
Presidente, Constituinte João Alves, comunicou
que a presente reunião foi convocada para ouvir
os Doutores Márcio Reinaldo Moreira, Secretário
de Orçamento e Finanças da Seplan, e Antônio
Augusto Oliveira Amado, Presidente da Associa
ção Brasileirade Orçamento Público. Em seguida,
o Sr. Presidente, Constituinte João Alves,tecendo
sucintos comentários a respeito da temática "Ela
boração do Orçamento da União", convidou os
expositores a comporem a Mesa e concedeu-lhes
a palavra, os quais, agradecendo a honra de esta
rem presentes no plenário da Subcomissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira, discorre
ram com eloqüência sobre o tema, abordando
aspectos referentes a planos e programas de re
gionalização do orçamento como meio de evitar
a pulverízaçâo dos recursos. A seguir, os exposi
osíçáo dos Constituintes presentes, para debates.
O Sr. Presidente, Constituinte João Alves, fran
queou, então, a palavra aos Senhores José Luiz
Maia, Messias Góis, Fábio Raunheitti, José Gue
des, Carrel Benevides e Firmo de Castro. Em se
guida o Sr. Presidente concedeu a palavra aos
expositores partse pronunciarem a respeito das
indagações feitas. Encerrada a fase dos debates,
o Sr. Presidente teceu comentários sobre o traba-

lho que encaminhou ao Relator, Constituinte José

Luiz Maia, agradeceu a exposição substanciosa
dos conferencistas, convidou os Constituintes pa
ra a reunião ordinária, amanhã, às 10:00 horas,
com a presença do Ministro Mário Henrique Si
monsen. A conferência, os debates e as interpe
lações, com as devidas respostas, foram gravadas
por inteiro e o texto, após apanhamento, tradução
e datilografia, passará a fazer parte integrante des
ta Ata. Nada mais havendo a tratar, às 12:35 horas,
foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Benício
Mendes Teixeira, Secretário, lavrei a presenta Ata,
que vai à publicação e, após lida, discutida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente, João Al
ves.

Inteiro teor do apanhamento taquigráfico
da reunião realizada no dia 29-4-87 e que
se fará parte integrante daAta dessa reunião.

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Srs. Cons
tituilIL=membros desta Subcomissão, Srs. Sena
dores Constituintes, esta reunião foi convocada
para ouvirmos, em audiência, o Diretor da Secre
taria de Orçamento e Finanças, Professor DI'. Már
cio Reinaldo, e o DI'. Antônio Augusto Amado,
Presidente do Conselho Diretor da Associação
Brasileira de Orçamento Público, bem como para
deliberar sobre a pauta de audiências dos próxi
mos dias.

Inicialmente, vamos ouvir a palavra do DI'. Már
cio Reinaldo, que falará sobre Orçamento, matéria
na qual é versado, além da responsabilidade que
tem como Secretário da SOF, o órgão que orga
niza e elabora o Orçamento da República.

Tem a palavra o DI'. Márcio Reinaldo.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Exm?
Sr. Presidente, Constituinte João Alves,Sr. Consti
tuinte José Luiz Maia, demais componentes da
Mesa,Srs. Constituintes, técnicos da área de Orça
mento e Finanças- do Governo federal e do Con
gresso. Para nós, é uma honra muito grande acei
tar uma convocação do Constituinte João Alves
para aqui falarmos alguma coisa a respeito da
nossa expectativa em relação à Constituição, em
termos desse capítulo tão importante para as fi
nanças públicas federais, estaduais e municipais.

A SOF, Secretaria de Orçamento e Finanças
da Seplan, órgão que se responsabiliza como ca
beça do sistema orçamentário da União e do qual
emanam hoje normas e instruções adotadas pe
los Estados e Municípios, tem um papel muito
importante, neste momento, em termos de trazer
aos Srs. Constituintes, responsáveis por este mo
mento histórico do Pais, a sua experiência vivida
nesses últimos anos.

Temos já montado, há algum tempo, sob a
coordenação do Prol'.João Batista de Araújo Len
gruber, uma comissão de experts em orçamento
de todo o Brasil, preparando um dossiê para,
oportunamente, ser encaminhado a esta Casa,
com as suas conclusões defínítívas. É claro que
o momento político, a transição política por que
passa o Ministério do Planejamento, nos impediu
de levarmos essa matéria à consideração dos su
periores para, naturalmente, estar autorizados a
encaminhar o material até este momento. Mas
prometemos que nos próximos dias, ou nas próxi
mas semanas, isso será feito a tempo de, talvez,
colaborar, de alguma forma, com o trabalho dos
Srs. Constituintes. Mas, como um dos dirigentes
ou co-dirigentes daquela Casa, eu gostaria de ex
ternar algumas preocupações e problemas vivi
dos.

É notória, hoje, a angústia dos Estados e Muni
cípios por mais recursos públicos. Por outro lado,
vemos o Orçamento Público Federal praticamen
te exaurido com as suas despesas anormais de
pessoal, com aqueles encargos financeiros assu
midos com dívidas internas e externas e muito
pouco sobrando para que se possa aplicar, até
mesmo nos investimentos públicos dos órgãos
federais, e até, por meio de acordos e convênios,
transferido esse dinheiro aos Estados e Municí
pios para aplicação na área social e econômica.
Então, onde está esse dinheiro, onde está esse
reclamo geral? É esta uma pergunta que faço,
quando ouço falar a respeito da centralização dos
recursos públicos. E o que se poderia fazer para
minimizar o problema dos Municípios,onde estão
os nossos cidadãos, o povo, que está precisando
dos benefícios públicos? Ou mesmo dos Estados,
que têm um papel intermediário na aplicação des
ses recursos? Vemos a receita disponível, hoje,
da União praticamente comprometida, como dis
se, com pessoal, dívida e mesmo com a manu
tenção dos órgãos públicos federais já existentes.
Podemos ver um grande número de recursos que
não aparecem, porque são isenções fiscais não
contabilizadas, que, publicamente, já foram acer
tados por legislação ordinária, ou até mesmo
constitucional, e que representam, talvez,um peso
muito significativo,não sei se 10, 8 ou 15% daque
la receita bruta de que o Governo federal talvez
pudesse dispor. É possível que nos falte até mes
mo uma avaliação, um estudo mais aprofundado,
para ver se realmente essas isenções fiscais, que
o Governo estabeleceu para o poder privado, para
a iniciativaprivada, para regiões, estão cumprindo
com seus objetivos. Creio que talvez um trabalho
ou um sentimento dos Srs. Parlamentares, o co
nhecimento mais próximo da realidade, uma aná
lise específica já feita, possam talvez clarear, com
muifo mais nitidez, esse quadro de angústia; e
poderiam, naquilo que for natural, ser mantidos
para que esse incentivo sirva para o desenvol
vimento das regiões "a" ou "b". O que se mostrou
inócuo talvez deva ser tributado em benefício até
do Estado, ou do Município, ou de programas
da área social ou política.

Por outro lado, também vemos hoje, dentro
do Orçamento da União, no campo da sua despe
sa, um grande número de subsídios, ao trigo,
ao açúcar, na área de exportação de produtos
manufaturados, que quase chega - o Consti
tuinte João A1vez pode me ajudar - a uma marca
de, para cada um cruzado de receita transparente
dentro do Orçamento da União, demonstrar-se
claramente quase que a necessidade de o Gover
no emitir primariamente, ou colocar títulos da dívi
da pública, para cobrir uma outra moeda como
o subsídio, ou o pagamento da dívida imobiliária,
Já comprometida no passado por essa mecânica
de subsídios.

Vejam que nós, na área orçamentária, pratica
mente tomamos conhecimento disso a partir de
dois anos atrás, quando, por um ato decisivo do
Governo federal, pôde-se realmente ter transpa
rência essas contas, ao que pouca gente tinha
acesso antes. Talvez duas, três, quatro pessoas
do Banco Central ou do Banco do Brasil manipu
lavam essas contas de subsídios. Então, creio que,
dentro dessa visão de um grupo de despesas,
hoje praticamente subsidiadas, despesas cuja efi
cácia política, econômica e social pode-se ques
tionar - e merecem estudos e decisões muito
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corajosas - dentro de um quadro de isenções
tributárias sobre os quais se pode, também, fazer
uma vasta pesquisa para, politicamente, cami
nhar-se para um campo de nova ordem econô
mica na administração pública,poderíamos, natu
ralmente, oferecer al uma constribuição ao Poder
Público federal, estadual, municipal, no sentido
de colocar ordem nas suas contas, e não contri
buir para que o Orçamento Público,como é hoje,
seja um instrumento inflacionário, talvezde distri
buição de renda não desejada pela sociedade bra
sileira.Assim,que levemos aos Estados e Municí
pios aquela tranqüilidade necessária, para que
possam, naturalmente, desempenhar melhor seu
papel.

Confesso a V. Ex'"que não preparei uma agen
da para que aqui pudesse deixar marcada a posi
ção do Diretorde Orçamento da SOF, no sentido
de já servir para uma discussão mais aprofun
dada. Mas levanto esse tema das isenções fiscais,
das vinculações, desses fundos e orçamentos pa
ralelos - orçamento monetário, de crédito, de
estatal, que não transitam pelo Tesouro Nacional
e que representam, praticamente, outro tanto de
recursos - para que esta Subcomissão possa
estudar,

Prometo a V. Ex"', inclusive credencio, junto
ao Constituinte João Alves, o nosso colega Dr.
Lengruber e toda a sua equipe para que, deste
momento em diante, fiquem à inteira disposição
desta Subcomissão, para o que for necessário,
a fim de estreitarmos nossas experiências e de
trazero que de melhor se possa para a elaboração
de um trabalho mais profícuo.

Acredito que o Dr, Augusto Amado, dentro de
um trabalho elaborado pela Associação Brasileira
de Orçamentos Públicos,da qual ele é Presidente,
e com nosso colega da diretoriada SOF, se possa,
com o tema mais preciso, abordar aqui a parte
teórica de sua missão.

Agradeço ao Constituinte e estou às ordens
para qualquer esclarecimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Consulto
ao Plenário se devemos logo, antes de abordar
o assunto com o Dr. Márcio Reinaldo, ouvir o
Dr, Amado. Ambos são da SOF, um responde
e o outro também. (Pausa.)

Então, passo a palavra,agora, ao Prof.Augusto
Amado, para falar sobre o mesmo assunto do
qual se ocupou até agora o Dr. MárcioReinaldo.

O DR. ANTÔNIO AUGUSTO OLIVEIRA AMA
DO - Exrrr'Sr. Presidente João Alves, Exm°Sr.
Relator, Constituinte José LuizMaia,Srs. Consti
tuintes, Senhoras e !5enhores, em primeiro lugar,
desejamos agradecer a honra que nos concedem
de poder expor as idéias da Associação Brasileira
de Orçamento Público, que congrega mais de
quatro mil associados em todo o País.É um privi
légio - quiçá único na vida de um profissional
- poder participar dos debates de tão transcen
dente importãncia para o País,

Sobre o que vou expor, já deixeicom a Subco
missão um documento que representa não só
idéias próprias, mas, também, dos funcionários
da Secretaria de Orçamento e Finanças da Se
plan, já que a malbria deles é associada também.
Esse documento é a síntese de um ano de estudos
que levamos a cabo em todo o País, na maioria
dos Estados onde realizamosreuniões para discu
tir esses aspectos relativos ao Orçamento e à
Constituição.

Vou-me permitir fazer referência a alguns pon
tos que julgo de suma importãncia e, ao final,
ficar ao dispor dos Srs. Constituinte para quais
quer esclarecimentos.

Tivemos a ousadia - e peço desculpas - de
apresentar essa proposta já em forma de artigos,
talvez para simplificar o trabalho descritivo a ser
mais objetivo.Não temos a pretensão de que isso
seja inserido tal qual está, na Constituição. Este
é um documento para apreciação dos Srs. Constir
tuíntes. Aliás, há coisas possivelmente não com
patíveis no campo jurídico, que devem ser vistos
por quem de competência.

Partimos de algumas hipóteses básicas a res
peito do Orçamento. Nas economias modernas,
nas economias em desenvolvimento como a nos
sa, não se pode conceber o Orçamento como
instrumento isolado, como instrumento-fim em
si. O Orçamento, no nosso entender, é um instru
mento do planejamento. Se não existem diretrizes
de curto, de médio e de longo prazos para a eco
nomia, dificilmenteo Orçamento poderá desem
penhar adequadamente sua função. Temos cons
tatado, no dia a dia, esta realidade no País, Em
conseqüência, e por isto, colocamos, na própria
proposta, os planos e orçamentos, porque estra
nhamos que não houvesse uma Subcomissão
paratratar do planejamento e,pela relação estreita
que existe entre esses dois instrumentos, não po
díamos tratar única e exclusivamente do Orça
mento sem abordar o planejamento.

Então, o primeiroartigo refere-se à necessidade
de que o País contemple a elaboração de planos
de longo, médio e curto prazos nos quais se insi
ram o Orçamento do setor público como instru
mento normativo desse planejamento.

Um aspecto, que também está amadurecendo
já há bastante tempo, ao qual, pessoalmente, me
dediquei desde 1967, devido à experiência que
tive como um dos participantes das primeiras
equipes da SGDAM, é o aspecto regional do plane
jamento e do Orçamento.

Num País como o nosso, não pode haver um
orçamento agregado onde não se contemplam
os aspectos específicos, os problemas heterogê
neos, a potencialidade diferenciada de cada re
gião. Entendemos que tanto planos como Orça
mento devem ser regionalizados,sem o que, difi
cilmente, se pode contemplar os verdadeiros pro
blemas das regiões, as suas pbtencialidades para
enfrentar esses problemas e os aspectos especí
ficos, tanto administrativos,como culturais, políti
cos etc. E aqui existe, a meu ver, uma conotação
política fundamental. Em grande parte o desinte
resse, que tanto se nota e se apregoa, dos políticos
pela discussão do Orçamento, no nosso entender,
se deve ao fato de que o político não encontra,
na peça orçamentária, os elementos necessários
para ver até que ponto sua região está ou não
sendo atendida pelo Poder Público. Em conse
qüência, se desinteressa. Se ele vai discutir um
programa de fomento à agricultura agregado a
todo o País, ele tem pouco interesse pelo assunto.
A ele só interessa saber quais são os benefícios
para a sua região. E é justamente a regionalização
do Orçamento que vai proporcionar informações
necessárias a que o poJitico possa, mais objetiva
mente, discutir, analisar, rejeitarou aprovar a pro
posta orçamentária.

O art. 20 trata das ações do setor público. Pro
põe-se que sejam programadas em planos pluria
nuais e crçamentáríos anuais devidamente com-

patibilizados entre si, com planos a médio e a
curto prazos. Quando falamos em planos, eles
têm abrangência muito maior do que o setor pú
blico. Por isto, distinguimos planos para o setor
público de planos para a economia.

Durante os últimos anos, houve grande polê
mica sobre a diversificaçãode orçamentos a nível
federal. Houve também propostas, sobretudo
uma, que se consagrou no Iinguajar administra
tivo, técnico e político, que foi a da unificação
dos orçamentos. Considero infeliz a expressão,
porque não se pode unificaro que é heterogêneo.
O que deve ocorrer é a agregação dentro de cada
orçamento, e não unificar, por exemplo, o orça
mento das empresas estatais com o chamado
Orçamento da União. Nem com o Orçamento
monetário, expressão que no País, infelizmente,
teve degeneração muito grande, levando a sérias
distorções de certo modo sanadas nos últimos
anos.

Entendemos que o Orçamento do setor público
deve estar construído pelos orçamentos dos Po
deres do Estado; e pelo orçamento das empresas
estatais e mistas. Essas seriam as duas peças
do Orçamento do setor público.

Outro ponto que enfatizamos muito, voltando
aos princípios básicos do Orçamento, é quanto
à sua abrangência, à sua universalidade.Em con
seqüência, o Orçamento dos Estados compreen
derá todas as despesas e receitas que represen
tem ativos e passivos do Tesouro Nacional, inclu
sive as operações de crédito internas e externa,
as receitas próprias e as despesas das entidades
da administração direta e indireta que não se en
quadrem no rol das empresas estatais e mistas.
Isso dá o status necessário ao Orçamento da
União;a peça política,por excelência, que o Con
gresso tem de analisar, discutir, aprovar ou não.

Propõe-se também que o Orçamento dos Po
deres do Estado se dividaem duas partes, a saber:
10) o orçamento correspondente à produção de
bens, à prestação de serviços e à formação de
ativos pelas entidades públicas abrangidas; 20

)

transações financeiras correspondentes às trans
ferências, amortização da divida, inversões fínan
ceiras e outras da mesma natureza, bem como
as fontes de seu financiamento. São formas de
evitar as apreciações distorcidas, porque, muitas
vezes, quando se diz que determinado Ministério
está gastando muito, quando se classificasua des
pesa nesses dois compos, vê-se que de fato o
gasto foifeitoantes. Ele agora está apenas amorti
zando-o. E quando se fazem as análises em ter
mos de agregado, está-se duplicando o gasto pú
blico. Entendemos ser o caso muito importante,
tanto para a apreciação quanto para a análise
de onde realmente se está exercendo o gasto,
que vai pressionar a demanda real da economia,
e onde se está fazendo gasto financeiro que cor
responde a gastos do passado.

Outro aspecto de suma importância dizrespeito
à integração das operações de crédito passivas,
internas e externas, que sejam consideradas co
mo fonte de financiamento do déficit na conta
corrente ou na conta capital.

De acordo com a Leirr 4.320, este País nunca
teria déficit, porque um item da receita é "opera
ções de crédito". Ora, o Governo terá sempre
poder compulsivo para obter operações de cré
dito. Em conseqüência, nunca teria déficit, quan
do, na teoria e na prática do orçamento universal,
operação de crédito é para fínanciar déficit que
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nêo foi coberto pelas receitas normais do Orça
mento. Tal distorção deve ser corrigida e foiobjeto
de crítica que fIZ à Lei na 4.320, logo no início
de sua vígêncía Esta Lei esteve no Congresso
por quase onze anos, para ser aprovada. E, como
entrei no assunto apenas no final, concluí ser me
lhor deixar passar desta forma do que fazer qual
quer observação nesta Lei, que ocasionasse sua
volta ao Congresso, e nele passasse mais alguns
anos. Mas tal distorção deve ser corrigida tanto
a nível da Constituição como a nível de outra
lei que venha a substituir a Lei na4.320, referente
a finanças públicas.

Outro aspecto que considero da maior relevân
cia - e constitui área nebulosa para os analistas
de orçamento e para a sociedade como um todo
- é a da falta de um orçamento das inserções
e subsídios neste Páis, com o qual o Dr. Reinaldo
Moreira tem muito a ver. Consideramos que as
inserções tributárias e subsídios devem ser inseri
dos no orçamento das transações fmanceiras no
lado das receitas. As inserções tributárias como
receita renunciadas, ou seja, receitas a que o Go
verno renuncia, e as fontes de financiamentos
dos subsídios. No lado da despesa, como transfe
rências amo beneficiados, discriminados confor
me disposto em lei complementar. Desta forma,
o Congresso passará a aprovar um determinado
nívelde ínserçãoe de subsídios para determinados
setores e programas que julgue prioritários. Hoje,
é difícil fazer avaliação desses subsídios - todos
os que trabalham na área de finanças estão cons
cientes disto - devido à falta de registro das recei
tas renunCliadas ou dos subsídios concedidos.
Praxe muito prejudicial aos processos orçamen
tários e de planejamento e à política econômica
neste País tem sido a vinculação institucional, se
torial e regional da receita, o que, de certa maneira,
constitui mecanismo de defesa frente à não exis
tência de um planejamento concreto, real, que
de fato leve a mudanças dentro da estrutura eco
nômica, social e política do País. Os grupos pode
rosos conseguem vincular receita a certas areas,
a certas regiões ou a certos programas do seu
interesse. Entendemos que, na medida em que
haja um plano pelo qual que se queira realmente
levar a sério o planejamento, o mecanismo de
vinculação da receita deve ser o plano. Em conse
qüêncla, aqui se diz: "veda-se a vinculação de
receita de qualquer natureza, a não ser a prevista
por dispostivo constitucional e pelos planos de
médio e CUlto prazos" - que têm de passar pelo
Congresso - "que determinarão a vigência da
vinculação e a natureza dos recursos".

Muitasvezes se estabelece uma vinculaçãoque
ficai ad etemam, Num determinado momento,
aquele setor, aquela área poderia ser prioritária
no atendimento, mas isso não é ad etemum.
Eníão, ao se proceder à vinculação por meio dos
planos, e como os planos vão ser analisados, ava
liados anualmente, de três a quatro anos, isso
implicaria lima avaliação da própria vinculação
da receita, para ver se realmente ela obteve os
recursos ou não.

Dentro do artigo, num parágrafo, se coloca:
"eliminam-se todos os fundos contábeis e admí
nístratívos e veda-se sua criação".

Antes de iniciarmos esta palestra, numa con
versa mais restrita, alguns Constituintes e alguns
técnicos indagavam ao Dr. Márcio sobre os fun
dos existent.es.Acho que nem o DI'. Márcio nem
eu, que trabalhamos na área de finanças, sabe-

mos quantos fundos existem. Sabemos que são
mais de duzentos. Uma área da Secretaria de Or
çamento e Finanças, coordenada pelo DI'. Inácio,
elabora periodicamente um documento sobre os
fundos federais, e ele sabe das dificuldades que
se tem para ter acesso a essa informação e para
saber qual é a legislação, como se administra
etc. Está-se trabalhando, está-se ampliando o co
nhecimento, mas de fato ainda não temos o uni
verso desses fundos. Evidentemente, cada fundo
desses é um feudo, é um poder de decisão própria
que não admite interferências. É um bolsão que
fica sem um controle maior por parte do Legis
lativo e do próprio Executivo.

Dizo art. 80
: "Os procedimentos na elaboração

e execução orçamentária serão idênticos para as
entidades da administração direta e indireta que

, não se enquadram no rol das empresas estatais,
devendo ser suficientemente flexiveis para atender
às exigências da eficiência administrativa."

Muitas autarquias, muitas fundações, muitas
entidades paralelas à administração direta foram
criadas baseadas no sentido de que a adminis
tração direta é ineficiente, é burocratizada.

Entendemos que à administração direta cabe
o comando da administração pública. Em conse
qüência, deve ser mais eficiente do que qualquer
outra unidade, porque é ela que planifica, que
elabora o orçamento, que controla etc. Se é inefi
ciente, espalha ineficiência por todo o resto da
administração. Acho que temos de eliminar esta
justificativa para proliferação de instituições, au
tarquias e fundações. Temos de fazer uma admi
nistração pública eficiente em todos os níveis e,
em conseqüência, ela tem de se submeter ao
ritual que permita uma administração eficaz e efi
ciente no campo orçamentário e nos outros cam
pos.

No art. 10 já começamos a entrar no processo
de participação do Legislativo na própria elabo
ração do Orçamento. Dizeste artigo: "o Executivo
apresentará à Comissão Mista do Congresso Na
cional, até 15 de abril, os parâmetros para elabo
ração do orçamento anual, a qual terá até 30
de abril para pronunciar-se e apresentar suges
tões".

Sabem V. Ex'" que o processo orçamentário,
para dar partida, tem de contar com um conjunto
de parâmetros referentes a perspectiva de cresci
mento do produto, de crescimento dos setores
mais importantes como o industrial, agrícola, pre
ços, inflação, salários, importações, exportações,
câmbio etc. Isto tem sido muito criticado por parte
do próprio Congresso, bem como pelos técnicos
das universidades, da sociedade, porque esses
parâmetros, muitas vezes, não correspondem à
realidade. A culpa não é dos técnicos em orça
mento. Geralmente, na primeira proposta que se
faz, tenta-se colocar esses parâmetros a níveis
reais. Mas há uma práxis - que não ocorre so
mente no Brasil, mas em todos os países que
têm processo inflacionário elevado - que é de
subestimar esses parâmetros para evitar perspec
tiva de inflação maior, para evitarque a economia,
sobre esses parâmetros, coloque num patamar
ainda mais alto a inflação e começe a operar
neste sentido. Geralmente, esses parâmetros fi
cam subestimados e, em conseqüência, o pro
cesso orçamentário fica falho: falhas essas que
se dão justamente na execução, quando aparece

excedente de receita e quando é preciso depois
alocar esse excedente aos respectivos cofres.

Acho que aqui tem de haver uma responsa
bilidade compartida entre o Executivo e o Legis
lativo.O Executivo apresenta um quadro de parâ
metros ao Congresso, que o discute, aprova-o
e, sobre esses parâmetros, então, o Executivo ela
borará sua proposta, o que já facilitará a própria
discussão e aprovação do Orçamento a poste
ríorí, Estabelece-se o prazo de até 30 de setembro
para o Executivo encaminhar isto ao Congresso
Nacional. Acho quanto mais perto do período de
execução se apresenta o orçamento, mais realis
mo ele contém. Atualmente, o prazo é até 31
de agosto. Aquí se propõe 30 de setembro, para
aproximar mais da execução. Nos sistemas eco
nômicos com inflação muito grande isto é funda
mentai.

Isto estava no Projeto Afonso Arinos, não altera
mos nada, porque não é de nossa competência
alterar, apenas retiramos daquele projeto a ação
do Congresso sobre a proposta orçamentária.
Apenas com referência às emendas, se diz: "As
emendas não poderão alterar a natureza econô
mica da despesa".

"Conceder dotações para início de obras, cujo
projeto técnico não tenha sido aprovado pelos
órgãos competentes." Isto para evitar que se des
tine primeiro o recurso, sem estar o projeto elabo
rado, ficando esses recursos ociosos durante um
ano, quando outras áreas necessitam deles. Isso
tem implicações tremendas na área monetária
e financeira.

Conceder dotações para instalação ou funcio
namento de serviços que não tenham sido ante
riormente criados." Isto é também normal. Tam
bém tenho visto o contrário: muitas vezes se cria
o serviço e não se determina o recurso para fman
ciar o serviço.

"Propor aumento de despesa sem indicar a fon
te de recursos." Isto também é fundamental.
Quando se propõe o aumento da despesa, tem-se
de dizer qual é a fonte de recurso que deve finan
ciar tal despesa.

O restante não tem maior importância.
Art. 14. "É vedada a transposição sem prévia

autorização legal de recursos de um programa
orçamentário para outro." Ou seja, qualquer
transferência de um programa orçamentário para
outro teria de ter a aprovação do Congresso.

"Aconcessão de créditos é limitada." Também
uma coisa tradicional.

"Abertura de crédito especial ou suplementar,
sem prévia autorização legislativa e sem identifi
cação dos recursos correspondentes."

"Realização, por qualquer dos Poderes, de des
pesa que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais." É também o normal dentro das fínan
ças públicas de qualquer País.

"Art. 15. -também está no Projeto Afonso
Arinos - "O Executivo encaminhará ao Congres
so Nacional, semestralmente, informe de sobre
a execução física e financeira do Orçamento e
dos planos de desenvolvimento." Este é um dos
pontos pelos quais venho lutando há mais de
quínze anos, e que a própria instituição - quando
faloem instituição, refiro-me à Secretaria de Orça
mento e Finanças - como também a nossa asso
ciação estão sumamente interessadas. Acredita
mos que pouco se pode avançar em matéria orça
mentária e em matéria de planejemento, se não
se estabelecer instrumento de acompanhamento
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da execução dessas peças. Vamos ficarnos enga
nando, criando planos bonitos, orçamentos boni
tos, se não temos um sistema de acompanha
mento e de gerência desses instrumentos.

A Secretaria de Orçamento e Finanças, já há
mais de dez anos, vem tentando implantar um
sistema de acompanhamento e de gerência efeti
va não somente financeira, porque o aspecto fi
nanceiro é muito falado e muito enganoso. Não
é pelo fato de um órgão estar gastando a sua
dotação que ele seja eficiente. Em absoluto. Ele
pode estar gastando e sendo tremendamente ine
ficiente. Temos de analisar a contrapartida dos
bens e serviços programados correspondentes a
essa dotação, e gerenciar isto. Por esta razão, en
tendo importante esse aspecto. É necessário que
o Congresso exija, semestralmente, uma presta
ção de contas do Executivo. Mas não única e
exclusivamente contas financeiras, porque acho
que nos temos enganado muito neste País com
a base monetária, com os meios de pagamentos,
com as taxas de juros e com as dívidas intema
e externa, sem cuidar dos aspectos reais da eco
nomia, sem cuidar do emprego, da alimentação
e dos insumos básicos da indústria. No meu en
tender, isso é fundamental. O aspecto financeiro
é meio, não é fim,

Em seguida, entra-se no campo, que, penso,
será muito polêmico, o das empresas estatais.
Deixeialguns aspectos para trás porque os enten
do óbvios.

Aquidizemos num artigo: "O orçamento anual
das empresas estatais e mistas compreenderá o
orçamento de cada uma das empresas onde o
setor público mantém a maioria do capital acio
nário".

Dividir-se-á em três partes: a primeira, o orça
mento de produção de cada empresa; a segunda,
o orçamento das transações fmanceiras; e a ter
ceira, o orçamento de investimentos. Se V. Ex'"
examinarem bem, verificarãoque não colocamos
o orçamento de investimentos nos poderes do
Estado. O que pode ser até um erro nosso. Mas
não colocamos proporcionalmente, porque acha
mos que há muitos conceitos dúbios na área de
Govemo. Há muitas apreciações do que deva ser
investimento na área de Governo. E a peça que
está prevista atualmente como Orçamento Pluria
nual de Investimentos não tem funcionado por
causa disto. Em substituição ao Orçamento Plu
rianual de Investimentos, introduzimos o dispo
sitivo do Plano Plurianual do Setor Público, tanto
dos poderes do Estado, como das empresas esta
tais. Mas no caso da empresa o investimento é
muito mais bem caracterizado, sabe-se, exata
mente, o que é o investimento e, por isso, destaca
mos o plano de investimentos. No nosso enten
der, esse plano de investimentos deve ser apro
vado pelo Congresso. Já quanto ao orçamento
das empresas, temos dúvidas. Deveser apreciado
pelo Congresso, deve ser discutido, mas se diz
técnica, não significaque seja apenas do Congres
so, podem chamar técnicos de qualquer área,
inclusivedo próprio Executivo- "para, no prazo
de trinta dias, preparar o projeto, submetendo-se,
em seguida, ao processo normal de aprovação
pelo Congresso Nacional".

Isso é provisório, porque depende do regime
que se estabelecer. Se for o parlamentarismo, e
o Govemo não apresentar o orçamento, ele sim
plesmente cai. Há a outra face da medalha: "No
caso de o Legislativo não aprovar o projeto de

lei orçamentária anual e o plano plurianual até
os prazos previstos, o Executivo solicitará ao Su
premo Tribunal Federal intermediar, para apreciar
e aprovar o orçamento".

Ou seja, seria apelar a um terceiro poder -
o Poder Judiciário - para conciliar os Poderes
Legislativo e Executivo.

Há um artigo que também julgamos de suma
importância, que diz respeito à difusão do Orça
mento. Notamos que há, neste País, uma grande
indiferença pela área orçamentária. Discute-se o
Orçamento e a Nação parece não estar atrelada
a isto. Nada acontece, enquanto em outros países
a discussão do Orçamento é, muitas vezes, a cau
sa da queda do Primeiro-Ministro e acreditamos
que não deva ser aprovado por lei. Deixamos ao
parecer de melhor juízo a respeito.

Com referência às empresas, estabelece-se que
elas devem também elaborar um orçamento, que
deve vir ao Congresso, para que este aprecie a
parte de produção e de transações financeiras,
bem como o plano de investimentos das empre
sas. Em linhas gerais, é isso o que se diz com
referência às empresas. O art. 22 trata de um
assunto muito polêmico, que vai depender muito
do sistema de Govemo que se implantar. Foi feito
para eliminar uma parte que diz que quando há
qualquer problema entre o Executivo e o Legis
lativo com referência ao Orçamento, ou seja, o
Executivo não manda o Orçamento, as normas
tradicionais exigem que fiquem em vigência o
Orçamento do ano anterior. Isso é irreal, total
mente irreal. Num processo inflacionário como
o nosso, ficar em vigência o Orçamento do ano
anterior não tem sentido. Então, aí colocamos
uma saída que V. Ex"'examinarão: "Caso o Execu
tivonão encaminhe o projeto de lei do orçamento
anual e o plano plurianual, nos prazos previstos,
o Legislativo, através da comissão mista, solicitará
ao Presidente da Câmara dos Deputados a forma
ção de comissão técnica - quando do Govemo.
Então, colocamos assim: "Planos e orçamentos
públicos deverão ser amplamente divulgados
através de sínteses, às quais a sociedade tenha
acesso".

Porque muitas vezes, se mandamos o Orça
mento que se elabora para a sociedade, ela não
vai entender. Temos de elaborar peças mais sim
ples para que a sociedade compreenda, e que
se dívulguê' amplamente essas peças para que
a sociedade tenha acesso a elas e tome conheci
mento onde estão sendo utilizados os seus re
cursos.

Em outro artigo, que também achamos ser de
suma importância para o estudo das finanças do
País, e que está também contemplado na Lei n°
4.320, é o seguinte:

"Acompetência do órgão central do orçamento
é elaborar anualmente uma consolidação dos or
çamentos e balanços públicos dos três níveis de
Govemo, além de estudos relativosà políticaorça
mentária e seus resultados". Isso é fundamental.

Finalmente, o último artigo:
"Lei federal determinará diretrizesgerais de di

reito financeiro público e orientarão a elaboração
e a execução dos orçamentos públicos dos três
níveis de Governo, levando em conta as caracte
rísticas específicas de cada um."

Levamos quase quarenta anos para chegar a
um processo orçamentário homogêneo no fun
damental em algumas classificações. Muitagente

o tem criticado e alguns tentaram até ferir 
e conseguiram -, por meio de um decreto. Feri
ram esse capital que foi conseguido ao longo
de quarenta anos, quando alguns municípios se
eximiram de observar a funcional programática.
Acho que fizeram isso porque não entenderam
a importância de se ter instrumentos básicos que
não entorpeçam e que não interfiram na autono
mia de Estados e Municípios. Não é pelo fato
de ter que se seguir uma classificação, que se
está interferindo na autonomia de um Município
e de um Estado. Mas é pelo fato de se ter algo
que permita saber, rapidamente, quanto se gasta
no País com educação primária,com alimentação
para o menor, etc. Isso é de fundamental impor
tância, tanto para a administração orçamentária
propriamente dita, como para o próprio planeja
mento do País. Entendo que isso deve perma
necer, ou seja, a idéia do sistema nacional de
planejamento. E isso é que se quer manter através
do último artigo que se contemplou nesta pro
posta.

Peço desculpas, mais uma vez,aos Srs. Consti
tuintes, pelo fato de termos redigido esta proposta
em forma de artigos. Mas não temos a pretensão
de pensar que essas propostas irão para a Consti
tuição da maneira como estão redigidas. Foi ape
nas uma forma de simplificaro trabalho, de relatar
mais extensamente esta matéria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavrao nobre Relatorpara indagar dos Srs. con
vidados sobre os assuntos que melhor lhe aprou
verem.

O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Sr. Presi
dente João Alves, Srs. Conferencistas, compa
nheiros da Subcomissão, acredito que o trabalho
do Relator cinge-se mais a captar as idéias e
aos pensamentos dos expositores e da própria
bancada. De modo que me reservo para oportu
nidades futuras quando, depois de recolher todas
as informações que vierem a este Plenário,juntan
do-as às dos eminentes companheiros que inte
gram esta Subcomissão, formularei o trabalho
de relatoria. .

Apenas anotei aqui dois pontos que quero abor
dar. Quando da palestra do Dr. Márcio Reinaldo
Moreira, S. S' falou que estaria elaborando uma
proposta, que deveriaencaminhar como sugestão
para o Plenário da Casa. Como o relógio trabalha
contra nós, quero pedir um pouco de pressa ao
Dr. Márcio, porque, se não, quando vier, o carro
já passou.

Outro ponto abordado aqui que me chamou
atenção é o problema da transferência de recur
sos aos Estados e Municípios. Ontem, surpreen
dentemente, peguei um documento - por sinal,
fiz questão de comentá-lo numa reunião da ban
cada do Nordeste - em que, no balanço fínan
ceiro da União, existe uma série de impostos ca
muflados, que são cobrados e devidos aos Esta
dos e Municípios. E só no exercício de 1983, a
preços evidentemente atualizados, deixaram de
mandar para os Estados e Municípiosnada me
nos do que 6 bilhões, 437 milhões, 590 mil e
625 cruzados, recursos esses que fizeram falta
aos cofres dos Estados e Municípios. Esta é exata
mente a maneira arbitrária de como se faz orça
mento e de como se o administra. Hoje,estamos
encaminhando aos companheiros todo esse estu
do que nos foienviado, pedindo-Ihes que se dete
nham um pouco sobre esse aspecto.
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Realmente, S. S· fez uma colocação e, pelo
que senti em suas palavras, parece que comunga,
corno nós, desse mesmo sentimento. O Govemo
Federal, com esse poder de força que tem, geral
mente concentra e prejudica Estados e Municí
pios nesse pacote todo que vai financiar essa atua
lização dos juros, que o Banco Central vem fazen
do, 'em detrimento da sociedade brasileira.

O problema do subsidio realmente é um capi
tulo muito sério e deveríamos olhá-lo com muito
cuidado, porque, muitas vezes, enquanto se subsi
dia o trigo, náo se cria uma política agrícola racio
nal. Dentro do próprio Orçamento temos de esta
belecer recursos para uma política agrícola racio
nal neste pais. Porque não acredito que, num Pais
com uma dimensão continental como o nosso,
que tem uma vocação agrícola, se continue dei
xando a agricultura sem planejamento. No mais,
concordo com algumas colocações e vamos
aguardar, então, Sr. Presidente, para observar.

Com relaçâo ao DI'. Antônio Augusto Oliveira
Amado, temos um capitulo para discutir: o proble
ma da unificação. Eu, pessoalmente, posso até
ser convencido, depois, da conveniência de fazer
mos orçementos separados. Mas, até prova em
contrário, eu ainda advogo a tese da unificação
do Orçamento, embora o plano pareça hetero
gên,eo. Entendo que o grande mal deste Pais é
exatamente essa adversidade, principalmente
quando se trata desse problema das estatais e
do monetário. Aí é onde se esconde tudo que
está levando este País a um buraco tremendo
que estamos enfrentando.

De modo que me reservo para ouvir os compa
nheiros, os relatores. Conversarei, depois, tenho
certeza, com o DI'. Márcio, com o DI'. Amado
e com todos que aqui vierem, porque espero,
depois de ouvi-los com calma e também a contri
buição dos meus companheiros de Subcomissão,
formular o relatório.

O' SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Constituinte Messias Góis.

O SR. CONSmUINTE MESSIAS GÓIS -Caro
Presidente .Joâo Alves, caro Relator José Luiz
Maill,expositores e meus companheiros da Cons
tituinte, acredito que o fato.de o Orçamento, hoje,
não ser uma peça transparente, proporcionando,
portanto, à União as apropriações indevidas, co
mo mostrou e comprovou agora o companheiro
José Luiz Maia; o fato de fugir ao conhecimento
do povo brasileiro tudo o que ocorre em termos
de finanças neste Pais, tudo isto leva ao enfraque
cimento do Poder Legislativo. Desde há muito,
houve um enfraquecimento proposital do Poder
Legislativo no sentido de que o povo brasileiro
não tomasse conhecimento do que o Poder Exe
cutivo poderia fazer. O povo brasileiro foi margina
lizado no bolso, ou seja, no que de mais sente.
Porque quem tem a chave do cofre domina a
sociedade. Por meio de artifícios, de artimanhas,
de escondímentos, o Poder Executivo fez leis e
criou formas, de toda a ordem para que o Poder
Legislativo ficasse totalmente ausente daquilo que
dizia da organização dos seus gastos e das suas
receitas. Os princípios orçamentários que apren
demos nos bancos escolares, o da unidade, da
universalidade, da anualidade, tudo isso é muito
boníto na escola, mas, na realidade dos fatos,
nem sei se alguma vez o princípio da universa
lidade foi aplicado corretamente. Quantas infor
mações a União e o Poder Executivo, diretamente

ou por meio de suas estatais, esconderam da
sociedade, sobre a receita e a despesa pública!

Dai por que, Prof. Márcio, gostaria de saber
como submeter ao conhecimento e à decisão
do Legislativo - não só o conhecimento por co
nhecer, como o Prof. Augusto Amado coloca aqui
em um artigo, em referência às estatais: conhecer
por conhecer, mas o conhecimento e decisão
do Poder Legislativo - porque, afinal de contas,
nós, do Poder Legislativo, somos o principal repre
sentante do povo brasileiro. Nós, que represen
tamos, com maior capacidade, a sociedade brasi
leira, precisamos tomar conhecimento e decidir
sobre todas as receitas e despesas, quaisquer que
sejam suas origens, tanto da administração direta,
quanto da administração indireta. E os orçamen
tos monetários, de crédito, das estatais todas, da
União, da Previdência Social. Quando passou pelo
Congresso Nacional o Orçamento da Previdência
Social? E quantos trilhões de cruzados são gastos
indevidamente? Quanto dinheiro é jogado fora!

Fiquei estarrecido quando o Presidente do Ban
co do Brasil, em depoimento na Comissão C-I,
disse que, com o advento do Plano Cruzado,
quando os bancos particulares não tinham condi
ções de segurar o dinheiro da Previdência Social
para a agiotagem no mercado financeiro, criaram
dificuldades e entregaram esse gerenciamento
dos recursos ao Banco do Brasil. E, em depoi
mento, o Ministro da Previdência disse que a des
pesa financeira da permanência dos recursos da
Previdência era o maior rombo no Orçamento
da Previdência Social. Este é só um dado. Então,
é preciso que o Congresso Nacional tome conhe
cimento e decida plenamente sobre todas as re
ceitas e despesas públicas, sejam quais forem
suas origens.

Gostaria, Prof. Augusto, que a sua Secretaria,
que é especializada, ajudasse este Congresso
Constituinte a elaborar uma lei onde nós, o povo
brasileiro, tivéssemos o poder e o conhecimento
para direcionar onde melhor seria aplicado o di
nheiro público. Concordo com sua exposição, no
que se refere ao orçamento plurianual de investi
mentos. Como advogado, até fiz alguns, traba
lhando em órgãos públicos, mas sabia de ante
mão - e também como Deputado Estadual, em
Sergipe - que o orçamento plurianual era apenas
um gasto inútil de papel, porque o Poder Execu
tivo mandava cinco ou seis folhas dizendo o que
seria para -três anos, aquilo era sancionado mas
não era obedecido. Era mais um entulho na gave
ta do burocrata. Já numa pré-díscussâo, aqui,
houve unanimidade no sentido de que o poder
político se pronunciasse sobre planos e progra
mas de govemo. E o Orçamento da União deve
exatamente refletir planos e programas de gover
no, para que recursos não sejam desperdiçados.
Mesmo os países desenvolvidos, ricos, planejam
o que vão gastar. E nós, que somos um Pais
(evado à falência, que estamos vivendo em falên
cia, precisamos pensar quatro vezes o que vamos
gastar, para ver o retomo. Por isso, acho muito
boa a idéia de que sejam submetidas ao Con
gresso Nacional, ao Poder Legislativo, também
a eleição e a adoção de planos e programas de
projetos de governo.

Entendo também como válida a extinção des
ses fundos. Inclusive, deve haver muito fundo se
creto por ai. A revista ''Veja'', da semana passada,
falava sobre o fundo secreto da bomba atômica

- Delta I, 2, 3 e 4. O cheque que mostraram
era do Delta 4, e a pergunta da revista era se
existe o DeIta I ou o Delta lO. Então, desde que
exista um plano, um projeto aprovado, do conhe
cimento do Poder Legislativo, mesmo planos para
o Nordeste, para o Sul, para o Sudoeste, enfim,
desde que haja um plano estabelecido e aprovado
pelo Congresso, é desnecessária a existência de
fundos. E eu, como político e Constituinte, coloco
me numa posição de muita expectativa até na
seriedade da gerência desses fundos, porque tudo
aquilo que é secreto, encoberto, tem alguma coisa
que não pode ser dita. A existência desses fundos
desconhecidos do povo brasileiro talvez esteja fa
zendo a fortuna e a tranquilidade de muita gente.
E preciso que o Congresso Nacional tome uma
posição definitiva. Não sei se comungaria com
a tese do ConstituinteJosé LuizMaia, a da unidade
dos orçamentos. Não sei se temos condições,
ou se orçamento um a um, examinado, discutido
e legalizado pelo Congresso, não seria melhor.
Seria uma coisa a discutir com o Relator e com
os expositores da Secretaria de Orçamento e Fi
nanças, com uma decisão, no final, desta Subco
míssão e, posteriormente, do Congresso Cons
tituinte.

Queria fazer ainda uma observação, se me per
mite o Presidente João Alves. Sou decididamente
a favor. de uma Constituição sintética. Acho que
cabe posteriormente a nós, legisladores ordiná
rios, dizer, de modo analítico, co~o se aplicar
o princípio constitucional. Aqui há apresentado
uma anteproposta do nosso Presidente João Al
ves, e esse articulado, apresentado acredito que
por um trabalho comum da SOF, tem muita coisa
boa. Não sou eu que vou julgá-lo, mas pediria,
em nome do Relator, que fosse sintetizado aquilo
que pudéssemos jogar na Constituição, para de
pois fazermos uma lei não à semelhança, mas
decorrente, como há hoje a de n° 4.320, mais
abrangente, e que pudesse ser entendida por Es
tado e Municípios. Porque também não vamos
pensar que esses princípios fundamentais que a
União pode fazer, o Município de Ribeir6polis, no
Estado de Sergipe, também poderá fazê-los. Não.
A realidade é totalmente diferente. Mas me bato
por isto, porque as Constituições que conheço
não se detêm em vários artigos sobre orçamento.
A Constituição francesa trata-o em dois artigos;
a Constituição portuguesa, em um artigo, em qua
tro linhas, como também fala sobre Tribunal de
Contas. Eu pediria que já que estamos para fazer
a nova Hist6ria do Brasil, os senhores da SOF,
parassem agora, como diz o Constituinte José
Luiz Maia, o carro, que já está para passar, a fim
de que dêem essa contribuição histórica, exigida,
agora não só dos Constituintes, porque estamos
aqui representando V. Ex", que, pelo voto, nos
colocaram aqui, Então, há uma co-responsabi
lidade da sociedade. E como queremos preservar
a interdependência de poderes, queremos tam
bém que eSSEjS poderes se intercomuniquem, pa
ra que não haja o que está havendo hoje: a ascen
dência exagerada do Poder Executivo e o despare
cimento dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Constituinte Fábio Raunheitti.

O SR. CONSmUlNTE FÁBIORAUNHErrn
Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, nobres cole
gas Constituintes, ouvi com atenção a explanação
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feita pelos nossos convidados desta assentada
de hoje, sobre a forma orçamentária sobre a qual
tem vivido a Nação brasileira. Verifiquei que am
bos os expositores deixaram claramente o que
há no subterrâneo de toda essa forma de elabora
ção, que foge ao alcance e ao conhecimento de
muitas pessoas que têm a maior responsabilidade
para com a Nação brasileira, ditante da comple
xidade com que se cuida do Erário público.

Desta maneira, Sr. Presidente, não sendo eu
um homem conhecedor da ciência das finanças,
tampouco da economia, mas um Parlamentar
que aqui está para colaborar com todo o esforço
neste campo, quero dizer que, hoje, vivo um dia
de grande alegria, porque verifico que o benfazejo
destino colocou à frente desta Subcomissão V.
Ex", Deputado João Alves,que, com tanto acerto,
talvez em face da grande experiência no exercício
do cargo de muitos anos à frente da presidência
das Comissões de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira neste Congresso Nacional, tem colhido
os conhecimentos. No trabalho apresentado por
V. Ex', estou verificando que quase tudo quanto
foi aqui trazido de novo tem a semente lançada
nesta parte embrionária que será submetida ao
estudo e à apreciação dos nobres membros da
Casa.

Assim sendo, verifiquei, também, que já não
se pode mais fazer um orçamento usando-se sim
plesmente o texto frio da lei, da ciência das fman
ças. É preciso que se possua também um pouco
de sensibilidade para analisar as condições regio
nais em que viveo povo brasileiro nas mais diver
sas condições, sob todos os aspectos.

Estou convencido de que devemos buscar uma
forma de fortalecer os nossos Municípios, que
se espalham por este País de dimensão conti
nental, onde as condições são as mais diversas.
Por isso mesmo, verificamos que, nas campanhas
eleitorais, quase todos os Deputados traziam co
mo bandeira o fortalecimento dos Municípios.
Neste instante, em que estamos aqui cuidando
da parte orçamentária, não nos podemos esque
cer, de forma alguma, de buscar essa forma de
fortalecimento, quer através de uma reforma tri
butária, quer através de uma forma sensível às
necessidades de cada região, para aquinhoarmos
aquela gente que não poge ficar adstrita a uma
forma comum a todos, diante das diferenças exis
tentes entre as várias regiões.

Assim, desejo saudar os companheiros que vie
ram trazer essas colocações que, para mim, foram
de largo alcance, porque passei a compreender
melhor como funciona todo esse meandro imen
so das leis e subleis que existem diante da SE
PlAN, diante desses organismos que cuidam do
Orçamento nacional. Porque ficamos às vezes
completamente às escuras, sem tomar conheci
mento de como funciona o Orçamento, onde me
lhor se aplica o dinheiro, onde as estatais chegam
e se beneficiam de quanto necessitem, sem que
ninguém opine. Neste instante em que estamos
retomando nossa posição de Poder Legislativo,
e que há de nos ser devolvida,nesta Constituição,
toda aquela força de que já dispôs o Congresso
Nacional, estamos convencidos de que podere
mos alcançar o que desejamos, dando à Nação
brasileira um Orçamento compatível com as suas
necessidades e, sobretudo, sob a atenta fiscali
zação dos Poderes constituídos, sem o que estou
concencido de que caminharemos às escuras no
vamente, sem conseguir aquela transparência

que todos anseiam para a solução desses proble
mas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Constituinte José Guedes.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores, Drs. Mári
co Reinaldo Moreira e Antônio Augusto Oliveira
Amado, que nos prestigiam hoje com suas pre
senças, nós também temos tido essa preocupa
ção que o Deputado Messias Góis tem quanto
à sintetização desse trabalho - que estamos reali
zando. Entendi muito oportuno o dito pelo nosso
companheiro, Çonstituinte Fábio Raunheitti,
quando S. Ex' destaca, nesse trabalho de V. S',
Dr. Amado, a prioridade para que se supram os
desequilíbrios regionais. Realmente, é um traba
lho que consideramos da maior importância e
tenho a certeza de que isso soma a vontade de
todos nós, nesta Casa, tanto dos grandes Estados,
economicamente, como também dos pequenos.
Armai, estamos legislando em termos de Brasil.

Sobre essa preocupação específica do Consti
tuinte Messias Góis, estamos atualmente pleitean
do junto aos companheiros que aprovemos um
projeto de resolução para que esta e todas as
subcomissões não se desfaçam no próximo mês,
porque assim estaremos resumindo o nosso tra
balho a um pequeno texto constitucional, que não
é a nossa intenção. Teríamos de ir muito além,
elaborando já, também, anteprojetos e leis com
plementares à Constituição. É um trabalho que
poderemos fazer. Pretendo mais, incluindo tam
bém a votação, mas sei que isso ficaria mais a
cargo do Congresso. Vamos pretender mais para
ver se conseguimos alguma coisa. Aproveito até
para pedir o apoio dos nossos colegas.

Quero, especificamente, discordar em alguns
pontos, porque com outros, naturalmente, con
cordamos, sobre esse excelente trabalho do Dr.
Amado, porque ele me faz entender que ele está
sendo mais presidencialista do que o presiden
cialismo atual, já que encolhe em muito o prazo
para análise e aprovação do Orçamento. O nosso
Presidente, João Alves, propõe um prazo mais
elástico - que ainda acho pequeno -, 30 de
agosto; são quatro meses antes. V. S' o coloca
para 30 de setembro. Entendo que isso vai tolher
mais ainda o nosso trabalho parlamentar. Temos
de prever...

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Não devo
apartear V. Ex", mas referi-me a agosto porque
julho é o mês de recesso do Congresso. De modo
que coloquei 30 de agosto, mas podemos, dentro
deste mês, determinar uma outra data. Contanto
que seja dentro do mês de agosto.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ GUEDES - Per
feitamente, 30 de agosto. Poderíamos colocar 10

de agosto, ou, então, acabar com o recesso e
colocaríamos 10 de julho.

Portanto, que tenhamos um trabalho além des
se feito pela Comissão Mista. Porque, no projeto
do Dr. Amado, ele se restringe a 15 dias do mês
de abril - de 15 a 30 de abril. É um prazo real
mente muito exíguo para que todos esses compa
nheiros - são 559 - participem com sugestões
e mesmo o Executivo delas tenha aproveitamen
to. Temos a preocupação de que antes, na elabo
ração, realmente participemos, mas depois tam
bém participemos até para fazer os ajustes em

termos de inflação, prevendo as inflações e fazen
do os ajustes de acordo com regiões, e partici
pando - coisa que é privada no projeto de V.
S· - através do plenário, inclusive. Não só nas
comissões, porque também restringe o trabalho
de muitos companheiros. Queremos também no
plenário, que não seja individualmente, mas com
um terço, ou um quarto de parlamentares, poder
mos também entrar com projetos de emendas
à Lei orçamentária.

No mais, esse trabalho é excelente. Temo so
mente que, somando todo esse esforço - o nos
so esforço como Parlamentares Constituintes e
o de V. S", que estão nos visitando, saindo das
suas ocupações normais e contribuindo num mo
mento decisivo para a nossa Pátria - se acabe
resumido num pequeno artigo, e que não aprovei
temos isso para a edição de leis complementares.
Porque, se não o fizermos nas Comissões e Sub
comissões, o Congresso irá formar outras Comis
sões. E essa disposição, essa linha de raciocínio
dessa composição acabará ficando no esqueci
mento. Mas quero apresentar uma idéia a título
de sugestão, porque V. S· repete o que está no
Projeto Afonso Arinos, sobre créditos extraordi
nários. Penso que poderíamos aproveitar esse arti
go, e acrescentar norma a respeito do pagamento
de pessoal, questão que consideramos prioritária.
O pagamento de funcionários deve ser prioridade.
Devemos estabelecer o princípio de que o paga
mento de salários é tão urgente quanto o atendi
mento a uma situação de calamidade. Há muitos
govemos que deixam de pagar os funcionários
porque não têm dotação orçamentária, mesmo
que tenham a financeira. Então, sugiro ao nosso
Relator que incluamos, até para constar como
princípio, a prioridade do pagamento de pessoal.

Agradeço a participação ao Sr. Presidente e
a presença brilhante dos nossos conferencistas,
Dr. Márcio e Dr. Amado.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Constituinte Carrel Benevides.

O SR. CONSmUlNTE CARREL BENEVIDES
- DiletoPresidente, Constituinte João AÍves, emi
nentes expositores, colegas Constituintes, na ob
servação geral, pelas palavras dos Constituintes,
Messias Góis, Fábio Raunheitti e José Guedes,
V.S'" perceberam a responsabílídade de que esta
Subcomissão está investida através de seus mem
bros. Realmente, fomos aqui convocados para
conservar o maior mal, hoje mencionado em to
das as entrevistas, pelos técnicos da área: o gran
de mal da inflação é o grande déficitpúblico inter
no, causado pelos orçamentos, pela má distri
buição da receita, pela não-transparência dos gas
tos públicos, pelas folhas de pagamento e pelas
despesas que os Três Poderes têm, no que con
ceme ao imobiliário. O Congresso Nacional vai
ter de assumir publicamente o problema, vai ter
de abrir mão dos seus gastos com imóveis, que
hoje colocam o Constituinte com uma mordomia
A sociedade precisa saber que talvez, se fosse
para escolher nossas moradias, não moraríamos
nos apartamentos que nos são oferecidos, porque
arcamos com despesas de luz,gás, e preferíamos
que a Câmara e O Senado os colocassem à venda,
melhorassem o salário do Constituinte, cobras
sem-lhes impostos como a todo cidadão comum.
Chegamos aqui com essa responsabilidade.

Observando a proposta do eminente Prof. Au
gusto, ela está muito aquém daquilo que real-
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mente pretendemos razer. Verificamos - e isso
sentimos conversando com nossos colegas nos
corredores, nos gabinetes - que a preocupação
de todo Constituinte é resgatar esta responsa
bilidade, de forma que estamos sendo muitas ve
zes acusados e sem "ter conhecimento, partici
pação nos fatos. A Câmara nãõ elabora orçamen
to: ela vota ou aprova. Queremos de volta a possi
bilidade, a prerrogativa de legislar sobre matéria
tributária e"financeira.

A proposta do nosso Presidente chega muito
mais perto do desejo dos Constituintes. Vamos
elaborer o próximo Orçamento da União;vamos,
em prazos constitucionais, obrigar os três Poderes
a apresentar o inventário de todo o seu patrimô
nio; vamos exigir a transparência das despesas
que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário pro
movem anualmente. Não acreditamos, como
muito bem disse - principalmente nós, que vie
mos, de outras Assembléias, e eu vim de uma
Câmara Municipal - não acreditamos em ne
nhum orçamento anual. Essa é uma forma de
se arranjarem, de se arrumarem certos tipos de
investimentos que fogem à fiscalização do Legis
lativo.Não teremos só um orçamento; queremos
- como bem disse José Guedes - exercer a
fiscaJizaçãoprópria das Câmaras, própria das As
sembléias, própria do Congresso. Queremos que
essa responsabilidade seja dada aos políticos. Es
tamos vivendo uma nova época, uma nova era.
Esta Casa realmente foi reformada pelos seus
membros, numa participação que a Nação brasi
leira estava a exigir.Sabemos que nossos colegas
voltaram porque tinham, nos seus Estados, a res
ponsabilidade, a compreensão, o respeito de seus
conterrâneos, e não queremos perder essa opor
tunidade. Os remendos que se estão propondo
nesta nova ordem orçamentária estão muito
aquém do que se propõe a Assembléia Nacional
Constituinte.

Nosso ilustre Presidente João Alves é um ho-
mem que conhece orçamento como poucos polí-

•tícos e técnicos; nosso Relator,Dr.José LuizMaia,
tem inteligência e sabedoria, e já sentimos, pelas
discussões com os membros desta Subcomissão
que estamos inteiramente preparados para assu
mir .3 responsabilidade das despesas e das recei
tas que a Nal;:ão promoverá no ano que vem.

Hií outro detalhe que gostaríamos de colocar
- porque estamo-nos preparando para uma mu
dança natural de governo - com relação àquele
orçamento que muitas vezes é feito para o ano
todo. O Executivo, em alguns meses, como prevê
a nossa atual Legislação até 15 de março, com
promete muitas vezes parte do Orçamento que
não lhe é devido. Então, ou alteraríamos a data
da posse dos novos Presidentes, Governadores
e Prefeitos, ou deixaríamos o proporcional aos
meses que eles ainda estão em exercício- quem
já respondeu por Prefeitura sabe muito bem disso.
Muitasvezes, assume-se e se encontram algumas
rubricas inteiramente comprometidas, ao cabo de
um, dois meses, e pela própria hoste, pela própria
legenda partidária, fica-se proibido de divulgar.
E isso só vem em prejuízo da comunidade, da
execução do programa da plataforma da nova
administração. Queremos, também, que não haja
publicação em Diário Oficial. Quem quiser infor
mar publica no Diário Oficial. Ali está exata
mente o seflre40 do negócio. Gostaríamos que
fosse publicado nos órgãos de maior circulação,
onde a sociedade pudesse acompanhar.

Mas, neste primeiro momento constitucional,
deveria, urgentemente, ser feito um inventário,
porque desconhecemos até as nossas reservas,
os nossos recursos. Gostaria que isso fsse proi
bido - porque foi incentivado nesses anos de
arbítrio, nos anos fundos.

S. S', com muita sinceridade, colocou até o
esquecimento e a ignorância - e aí é até um
veículo, um canal do qual o Executivose aproveita
para promover esses desmandos, essas desor
dens orçamentárias. Fiscalização e proporção na
folha de pagamento, principalmente das despesas
imobiliárias. Todos nós estamos comprometidos
com a Nação e precisamos resgatar, organizar
uma Constituição que seja o espelho, o retrato.
a alma, o espírito daqueles nossos conterrâneos
que aqui nos colocaram.

Queremos fazer uma Constituição que dure pe
lo menos duzentos anos, naturalmente sofrendo
aquelas modificações, aqueles modernismos que
a economia obriga quase diariamente.

Eu me parabenizo mais com as propostas. Nós,
automaticamente, recebemos duas propostas.
Há, na Assembléia Nacional Constituinte, a pro
posta do eminente Presidente João Alves, afeito
e feito nos plenários, no dia-a-dia, nos palanques
e que, com orgulho, representa o seu Estado já
por sete mandatos. Agradecemos a presença dos
eminentes expositores e, realmente, como ponto
de partida para que possamos saber como era
e como pretendemos que seja, seus depoimentos
foram muito importantes.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Constituinte Firmo de Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. expositores, eu
gostaria de, inicialmente, me associar às manifes
tações de satisfação pela presença das ilustres
figuras do DI'. MárcioReinaldoMoreira e, especial
mente, do DI'. Antônio Augusto Oliveira Amado
- sem, naturalmente, demérito para a presença
do DI'. Márcio - a quem eu faria uma menção
especial mais por questão de justiça, por conhe
cê-lo à frente da condução de órgãos governa
mentais especializados em assuntos dessa natu
reza, e sempre com muita competência, com mui
to brilho e - por que não dizer - com muita
eficiência. Folgo, portanto, DI'. Amado, em tê-lo
aqui, conosco, trazendo suas sugestões e suas
luzes para que possamos cumprir, tanto quanto
possível, da melhor forma a nossa missão.

Inicialmente,poderia dizer-lhes que alguns pon
tos básicos parecem representar um consenso
não de todos nós, desta Subcomissão, talvez da
própria Comissão de Sistema Tributário e, quem
sabe, da Constituinte, relacionados com a questão
do Orçamento, do Planejamento e da Fiscalização
Orçamentária e Financeira.

Eu diria,em princípio, que tudo indica que esta
nova Constituição vai manter e até explicitar me
lhor a forma de intervenção governamental no
domínio econômico e social como a maneira úni
ca, por que não dizer, de se garantir a presença
do Estado no sentido de combater e eliminar as
mais diversas disparidades decorrentes do siste
ma de livre iniciativa,do livre funcionamento dos
mercados. Em função disso, e para que o Estado
seja eficiente e eficazna sua intervenção, decorre,
como um corolário básico, a necessidade de que
ele exerça o planejamento de suas atividades da
maneira mais racional possível.Esse planejamen-

to, evidentemente, comporta um caráter impera
tivo normativo para as próprias ações do Governo,
como também comporta um caráter indicativo
para as ações dos agentes privados. Aí surge,
parece-me que com um certo consenso, a neces
sidade de que retomemos a elaboração de planos
de desenvolvimento nacionais e regionais. Não
sei se a nível dessa própria Subcomissão, e mes
mo na Comissão de Ordem Econômica, teríamos
de garantir, necessariamente, a dimensão de uma
intervenção dentro dos limites certos, naturalrnen
te sem sufocar a livreiniciativa, e garantindo, mais
do que isso, o caminho do planejamento impera
tivo e normativo para as ações do Governo.

Eu chamaria também a atenção para a neces
sidade de que esse planejamento possa se dividir
entre o de caráter mais nacional e o de caráter
regional. Surge como uma das funções básicas
- como já mencionei - da intervenção do Go
verno o combate às disparidades tanto regionais
como sociais de riqueza. E, aí, comporta, eviden
temente, um plano que vá nessa linha, ou seja,
planos regionais, que teriam, naturalmente, a sua
dimensão bem definida e o seu encaminhamento
respaldado em lei federal.

Também parece um outro ponto claro que do
planejamento sócio-econômico derivam os orça
mentos plurianuais e anual. Então, já a nosso
nível, teríamos de procurar ver de que maneira
o planejamento e a intervenção desabem no enca
minhamento de orçamentos plurianuais e orça
mento anual.

Também há consenso, de uma maneira geral,
não só por parte dos expositores, como talvez
da grande maioria dos Constituintes, de que esse
é um caminho que a nova Constituinte vai ter
também de garantir.

Quanto a algumas discussões sobre se o Orça
mento seria integrado, divididoetc., provavelmen
te teremos uma questão de menor importância,
quando a maior é que se garanta, naturalmente,
a orçamentação tecnicamente adequada.

Um outro ponto que parece também muito
importante, e que deve ser, nessa altura, consen
sual, é de que a intervenção do governo, e, conse
qüentemente, os seus orçamentos operativos têm
de dar às suas ações aquela transparência que
todos hoje estamos cobrando; a transparência
não somente através da sua ação por origem de
recursos fiscais, mas por origem de recursos mo
netários etc. Então, também se exige, hoje, que
saiamos dessa defmição muito parcial do Orça
mento anual e até dos orçamentos de dispêndio,
que hoje são um tanto quanto renegados ao plano
inferior, para, na verdade, orçamentos, tanto plu
rianuais como anuais, que comportem a ação
do Estado na sua verdadeira dimensão - orça
mento das estatais, orçamento monetário, orça
mento fiscal etc. "

Parece também um outro ponto de consenso
que não só a nível dos Tribunais de Contas mas
também a nível do próprio Congresso tenhamos
uma maior participaçãonão só na fase de elabora
ção, mas principalmente na fase de fiscalização
e controle da ação governamentaJ. Isso parece
também representar um ponto pacífico dentro
dessas questões. E eu diria que surge também
a necessidade de que tomemos consensual a ou
tra posição, que leva a Constituição a proteger
a questão regional.

Ora, se defendemos a tese de que é através
do Estado que vamos combater as disparidade



150 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTIfUINTE (Suplemento) Junho de 1987

regionais e sociais de renda, e se essa ação se
transforma em planos e orçamentos, temos de
garantir, da forma mais sintética, que venha a
ser, mas temos de garantir que a Constituição
proteja a ação do Governo, ao ponto de ficar ga
rantida a Intervençãodo Estado com vistasa com
bater essas disparidades. Então, cabe, dentro da
Constituição, por mais genérica que ela venha
a ser, a necessidade de introduzirmos dispositivos
que protejam uma políticade combate às dispari
dades regionais e pessoais de renda, através de
uma distribuição mais justa não só das despesas
como dos investimentos públicos. Parece-me
também que esta é uma questão que teríamos
de tratar de forma consensual, ao lado daquelas
outras.

Há, particularmente, uma questão que eu diria,
talvez, não tão consensual, mas que pode vir a
sê-lo, que se refere à atual situação financeira
dos Estados e Municípios. Porque todos sabemos,
de plano, que é uma situação invariavelmentede
dificuldadesextremas. Os Estados estão absoluta
mente endividados, boa parte dos Municípios
também, e, se nos debruçarmos sobre cada um
deles, vamos concluir de uma maneira também
invariável que tecnicamente eles são Estados em
situações financeiras insustentáveis. Então, esta
é uma questão mais de ordem conjuntural, mas
em que caberia, talvez, o nosso disciplinamento,
numa disposição transitória, para garantir algum
tipo de íntervenção da União, no sentido de que
pudesse, nesse instante em que vamos, através
de uma partição diferente da renda pública, pro
curar transferir mais recursos para Estados e Mu
nicípios. Que começemos por uma disposição
transitória, a fim de começar a aliviar um pouco
os Estados, com relação às suas dívidas de hoje.

Então, tendo por pano de fundo essas questões,
que parecem de certo modo, consensuais, eu in
dagaria dos Srs. expositores sobre suas opiniões
com relação a dois pontos básicos. Primeiro o
que julgam sobre a inclusão de dispostivos consti
tucionais que garantam às regiões mais pobres
uma participação mínima nos dispêndios e nos
investimentos públicos, assim como também o
privilégio, ou talveza exclusividade- quem sabe?
Na detenção de incentivos e estimulos fiscais go
vernamentais, ou seja, os investimentos, os dis
pêndios ou a despesa pública da União. Dever
se-á guardar uma proporção "X" em relação ao
seu total, de acordo com a base demográfica das
regiões às quais se destinam. Ou ficam garantidos
os incentivos fiscais ou de outra natureza para
o combate às disparidades regionais de renda,
ou uma disposição c:fue garanta o fundo de desen
volvimento,ou de combate às calamidades regio
nais etc.

Então, a primeira indagação que eu faria aos
Srs. expositores seria: o que acham de dispo
sições desse tipo? A segunda questão trata de
uma disposição bastante específica, que garan
tiriaaos Estados e Municípiosa transferência para
a União dos ônus da sua divida extema direta,
contraída com o aval do próprio Tesouro Na
cional.

A explicação, em princípio,poderia ser de que,
hoje, a União, netr~ dívida externa
nacional, tanto na hora da moratória, como na
da renegociação, naturalmente leva incluída as
dividasexternas diretas dos Estados. Isso poderia
representar - o número certo eu não sei - talvez
seis a sete milhões de dólares de um total de

uma dívidade cento e dez. Se ela já é coobrigada
com essa dívidaatravés do avaldo Tesouro Nacio
nal, se já administra isso no bojo global da divida,
se não seria conveniente e importante, numa dis
posição transitória,garantir-se que a Uniãoabsor
va essa dívida, já que o refinanciamento, pelo que
se tem visto, continua a impor aos Estados e
Municípioscompromissos de encargos e amorti
zações irreais.

Então, eu faria aos Srs. expositores essas duas
indagações, por quanto vejo que repousam aí al
gumas das principais inovações que teríamos de
adotar no capítulo do "Planejamento, Orçamento
e FiscalizaçãoOrçamentária e Financeira" na No
va Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Dr. Antônio Amado, para responder à
indagação do nobre ConstituinteFirmo de Castro.

O SR.ANTÔNIO AUGUSTO OLlVElRAAMADO
- Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr.
Constituinte Firmo de Castro pelo excesso de
bondade que teve para com a minha pessoa.

Com referência aos temas abordados, especial
mente, a primeira questão, inclusão de dispositivo
constitucional determinando participação mínima
no orçamento por parte das regiões, eu temo
muito - e a História nos ensina isso - que,
quando se determine uma participação mínima,
isso em desmedro do que poderia receber a mais.
Quem trabalha na área de orçamento tem notado
que, quando alguma instItuição tem um fundo,
aquele fundo serve para compensar dotações or
çamentárias que ele teria, se não tivesse o fundo.
Ai se gera uma diluição do efeito que poderia
ter o fundo. Eu defendo a tese de que, na medida
em que o Pais adota realmente um planejamento,
em que queira enfrentar de fato os problemas
regionais, que são óbvios - ninguém pode dizer
que não exista neste País um problema regional
sério, desequilíbrios tremendos, quando certas
áreas do País se enquadram nos níveis mais bai
xos de desenvolvimento do mundo, e outras se
comparam com áreas mais desenvolvidas - se,
realmente, se quer enfrentar esse problema, isso
tem de ser levado a cabo dentro de um planeja
mento não somente regional, mas de um planeja
mento nacional, onde de fato fique explícito o
que se deve transferir, que pode ser muito mais
do que 1%, que se possa num determinado mo
mento, dizer 3% do orçamento para o Nordeste.

Por outro lado, eu temo muito a acomodação
dessas vinculações, ou seja, o Nordeste tem 3%,
o Norte 2%, e todo mundo ficatranqüilo, quando,
na verdade, a dinâmica dos fatos pode determinar
que, em dois ou três anos, aquele percentual seja
tremendamente ineficiente,porque o dinamismo
do Sul está superando em muito o dinamismo
do Norte. Eu acho que tudo isso tem de se dar
no processo de planejamento, mas não naquele
processo de planejamento estático, acomodado,
ou seja, elaborou-se o plano e aquilo vai solucio
nar o problema ,\0 Nordeste. Não. Acho que este
tipo de Planej~nto já não pode mais existir.
Ele tem de ser di âmico, permanente, gerenciado
e, na medida em ue as coisas não estão respon
dendo, temos de exigir outras medidas comple
mentares, altarações etc. Pelo menos, no meu
entender, é o planejamento que se faznecessário
para atacar problemas dessa natureza.

Por outro lado, na proposta não falamos como
se usava fazer nas Constituições anteriores em

planos de transporte, educação, saúde, plano para
o Valedo Rio São Francisco etc. Acho que tudo
isso significanão entender o que é planejamento.
Quando se fala em planejamento, tem-se de falar
na tonalidade. Eu sinto até uma certa aversão
quando me falam em planejamento econômico
e social. Não se pode separar essas duas coisas,
porque, ao falar em econômico, estou falando
em social simultaneamente, estou falando em
renda e, falando em renda, estou falando em nível
de vida, de educação, de saúde etc. Então, acho
que temos de adotar essa concepção totalizante,
tanto no que conceme ao setor, como no que
conceme às regiões do País. Porque não adianta
pensarmos em desenvolvimento do Nordeste, se
não pensarmos, simultaneamente, no que vai
acontecer no Centro e no Sul, porque as regiões
estão interconectadas, elas se interdependem. E,
muitas vezes - V. Ex'"sabem muito bem - o
Nordeste tem sido usado como "colchão de pan
cadas" do resto da economia. Quando há algum
problema no Sul, destina-se uma verba para o
Nordeste, para que haja um aumento da demanda
etc. Então, acho <que essa visão integral e a vonta
de firme de querer enfrentar os problemas é que
devem fixarnão um percentual estático de partici
pação, mas as necessidades reais, para enfrentar
o problema. É ai, evidentemente, que a atividade
no campo político é fundamental, pois é na arena
política que essas coisas têm de ser discutidas,
defendidas e adotadas. Não é no campo técnico.
Não somos nós, técnicos, que vamos dizer isto,
mas é a área política que tem de lutar, evidente
mente baseada em aspectos técnicos.

Bem, com referência à segunda questão, eu
pediria desculpas de não poder responder, porque
não tenho a mínima idéia da magnitude da divida
dos Estados, talvez o Dr. Márcio tenha alguma
informação mais específica.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Dr. Márcio.

O DR.MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Bem,
preocupa-me essa proposição, porquanto não te
mos realmente um estudo definido de como se
passa hoje,a dívidados Estados e de suas estatais.
Lê-se pelos jornais, por exemplo, que o Governo
Federal estuda a encampaçâo da dívidado metrô
do Rio, bem como do de São Paulo. Só essa
dívida representa, talvez, a dívida de Sergipe, de
Alagoas, ou de Pernambuco etc. Então, eu acho
preocupante e talvezaté haja má distribuição dos
recursos públicos, se partirmos, por exemplo, de
uma premissa como essa elaboração de uma le
gislação. Temos de ser prudentes nisso e estudar
os casos especificamente, porque as dificuldades
são grandes, e as dimensões da economia e dos
problemas de cada Estado e mesmo dos Municí
pios, hoje, são completamente distintas e em ní
veis complexos que, talvez, um artigo contendo
uma decisão em termos de legislação só poderá
criar uma pior distribuição dos recursos públicos
entre as partes.

Contudo, comungo perfeitamente com o Dr,
Amado quando ele falouna fixação- eu também
já viemendas e projetos de Deputados, propondo
a destinação de 2%,3% do Produto Interno Bruto,
dentro do orçamento público, para o Nordeste
ou para o Norte. Eu também me preocupo com
isso, porque, realmente, como disse o Dr.Amado,
o processo é muito dinâmico, e 3% hoje, poderão
ser muito pouco, amanhã ou até excessivo, de-
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pendendo do Estado, da região ou do caso. Ve
jam, por exemplo, a Emenda Calmon, que foi
saudada, há pouco tempo, com todos os luoros
etc., distribuindo, por exemplo, 13% dos recursos
públicos à área de educação - poderia ser do
Exército, da Marinha, da Agricultura, da Saúde
etc. Se formos fazer uma avaliação da demanda
de recursos para pagar pessoal, no MEC, não
são suficientes. Os 13%, hoje já não são suficien
tes. A isonomia que se acaba de dar entre autar
quias e fundações aumenta brutalmente as des
pesas do pessoal do Ministérioda Educação, das
suas universidades. Então, isso já traz para a área
técnica - que tem de equacionar esses proble
mas deixar esses professores remunerados devi
damente, em dia - um problema que não se
esperava seis meses atrás. Há dois anos, dizia,
o Senador Calmon, todo eufórico, que, pela pri
meira vez na República, colocava-se e cumpria
a sua emenda, que destinava recursos dignos ao
setor da Educação. Aquilo que há dois anos era
SUCE!SSO quase que um ibope, hoje é só brinca
deira, pois, hoje, o MEC já fala que quer 25%
da receita, e não é da receita tributária, não; quer
da receita que figure no Orçamento público, inclu
sive títulos da dívida pública, empréstimos exter
nos e Internos etc. Porque s6 assim vai poder
amenizar as aspirações dos estudantes, mestres,
reitores etc. Aí,vem o Ministério da Saúde e fala:
bem, nós estamos, hoje, com um quadro endê
mico como nunca tivemos e, se o MEC merece
13% só temos 12% do Orçamento, por que não
nos dão mais?

E, aí, entremos naquele outro capítulo sobre
a Previdência; por que não se fazum só Ministério?

Bem, então, é um assunto altamente proble
mático, que só mesmo com a soma de esforços
e de boas intenções de todos os brasileiros, de
todos os constituintes, de técnicos, para que pos
sam mostrar a sua experiência, seus problemas,
o que estão vivendo, qual é a sua realidade, é
que nós poderemos, talvez, caminhar para uma
solução a mais razoável possível.

Eu aproveitarei o ensejo para dizer ao eminente
Sr. Constítuínte e Ralator José LuizMaia que n6s
estamos preocupados com o prazo em que a
Secretaria dE' Orçamento e Finanças entregaria
a esta Casa ,3 sua proposta. Infelizmente, V. EX'
sabe tanto quanto nós, a área econômica passa,
hoje, por turbulências muito sérias, e nós, natural
mente, estamos nesse barco e, muitas vezes, per
didos. Mas esse trabalho está pronto, precisando
de alguns ajustes e de trocar idéias com nossos
superiores, porque também não temos autono
mia para, em nome da Secretaria de Orçamento
e Finanças, ou em nome da SEPLAN, dizer que
essa é a nossa proposta. Mas prometemos 
e ternos urna figura que, pelo nome, já é uma
garantia em relação ao que estamos falando aqui,
que é o DI'. Lengruber, ex-Diretor de Orçamento
da SOF, Secretário-Adjunto, tal qual o DI'. Amado,
um dos técnicos mais respeitados do Brasil. Ele
está à disposição desta Subcomissão, do Sr. Rela
tor, elosSrs. Constituintes, tanto ele quanto a nos
sa equipe, pelo tempo e à hora que precisarem.

Quanto ao caso também citado pelo Sr. Consti
tuinte Messias G6is ou pelo Relator, da receita
municipal não transferida para os Municípios,pos
so dizer a V.Ex' que o Sr. MinistroAníbal Teixeira
está à frente desse assunto, pesquisando e bus
cando as razões disto. N6s temos alguns proble
mas de recursos que dependem de alguma legis-

lação, seja decreto-lei, seja lei, para recursos que
estão retirados no DNER, questão na área de
transportes, que, por não ter havido, vamos dizer,
concordância entre o Ministério dos Transportes
e outros Ministérios,o entendimento não avançou.
Mas o Sr. MinistroAníbal Teixeira já chamou para
si essa responsabilidade. Há o problema da reten
ção de recursos no INCRA, também, a respeito
do qual ele está também providenciando a solu
ção. Acredito que, dentro de pouco tempo, tere
mos alguma notícia mais positiva ou favorável
sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Devido
a resposta dada pelos nossos convidados ao últi
mo interpelante, quero manifestar meus pessoais
agradecimentos ao Sr. Relator José Luiz Maia e
aos Srs. Constituintes Messias Góis, Fábio Rau
nheitti, José Guedes, Carrel Benevides e Firmo
de Castro, pela colaboração que vêm dando aos
nossos trabalhos, sendo que hoje evidenciaram
com precisão e com muito interesse, suas idéias
sobre os nossos trabalhos a serem fixados num
anteprojeto definitivo pelo nosso eminente Re
lator.

Quero, também, porque fui citado algumas ve
zes pelos colegas, esclarecer sobre o anteprojeto
que preparei, como a colaboração pessoal ao nos
so Relator, a ser discutido por ele e todos os cole
gas, sendo que, nesse trabalho, previ tudo que
aqui foi dito. Porque, em se tratando de Consti
tuição, n6s não podemos ser extensos.

O que falou, por exemplo, o nobre Constituinte
Messias G6is está sintetizado num artigo que deixa
ao Congresso Nacional os poderes para examinar
tudo. Está num dispositivo, e V.E:,xas poderão ver.
A mesma coisa ocorre com o que falou o Sr.
Constituinte Firmo de Castro; está no outro dispo
sitivo, e até tem o Banco Central, que eu não
incluí, porque, só neste ano, ao que se sabe, s6
na atualização de juros, vão mais de c-embilhões
de cruzados. Porque, se V. Ex'" não sabem, o
Banco Central compra e vende dinheiro. E, nesse
compra-e-vende dinheiro vão cem bilhões dos
nossos bolsos, que são os impostos.

Pouca gente sabe desse fato, mas está tudo
amarrado no anteprojeto, que elaborei para o par
lamentarismo ou para o presidencialismo. S6 dei
xei a parte do Presidente da República com poder
para nomear ministros, porque primeiro-ministro
não pode nomear ministro. E é a única vez que
se fala em presidente.

De modo que gostaria que todos estudassem
e dessem as suas opiniões, não a mim, mas ao
nosso querido Relator, que está esperando a cola
boração de todos, para fazer um trabalho que
venha agradar não só a nossa Subcomissão e
aos Srs, Constituintes, mas a todo o País. Estamos
certos de que, pela sua inteligência, pelo seu em
penho, pelo seu interesse, pela sua competência,
pela sua habilidade, certamente ele nos há de
fomecer um trabalho eficiente, congregando o
que de melhor encontrar nas propostas apresen
tadas.

Quero dizer também que as presenças, aqui,
do DI'. Márcio Reinaldo e do DI'. Amado muito
engrandeceram a Subcomissão, atendendo aos
objetivos dos Srs. Constituintes da Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira.

O DI'. Amado já teve o relatório feito pelo nosso
colega Constituinte Firmo de Castro. E o DI'. Rei
naldo, que conheço há muitos anos, devo dizer

que é um homem'que, há longos anos, se empe
nha dedicadamente ao trabalho de orçamento.
Foi Assessor do Presidente do Banco de Minas;
Secretário de Finanças de Minas; Secretário de
Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde;
Diretorda SOF. Hámais de dois anos, me entendo
com ele sobre orçamento. No ano passado, o
Orçamento já veio mais ou menos transparente.
No meu anteprojeto eu peço que venha discrimi
nadamente, deixando tudo com o Congresso Na
cional, para aprovação. Então, o DI'. Márcio Rei
naldo eu reputo uma das pessoas mais interes
sadas, mais capazes em matéria de orçamento
neste País. Ele é o atual Secretário, não ainda
definitivo, mas respondendo pela Secretaria de
Orçamento e Finanças do Govemo Federal, a
Secretaria que faz o Orçamento.

O DI'. Lengruber é assessor, como o DI'. Amado
e outros. Eles é que fazem o Orçamento da Repú
blica e mandam-nos. Esse entrosamento com es
sas pessoas é, para nós, muito importante, pois
já conhecem o nosso pensamento, o pensamento
dos Srs. Constituintes, e poderão já trabalhar no
sentido de ajustar o seu trabalho o mais possível
às nossas pretensões.

O nosso agradecimento, portanto, aos convida
dos, extensivo a toda a SOF, que vem colabo
rando conosco através de documentos. E espera
mos, inclusive,que nos dê uma contribuição mais
efetiva - pode ser até afetiva também - dentro
de quinze dias, até o dia 6, como pede o nosso
Relator, o Sr. Constituinte José LuizMaia.

Quero também ler a pauta dos nossos traba
lhos, ou o que já temos previsto. Vamos ver. Hoje,
tivemos a presença do DI'. Antônio Amado e do
DI'. Márcio Reinaldo; amanhã, dia 30, às 10 horas,
teremos a do ex-Ministro Sr. Mário Henrique Si
monsen, e, às 17 horas, a do DI'. Andrea Sandro
Calabi, Secretário do Tesouro Nacional; no dia
5, às 10 horas, o Prof. Nilson Holanda; e, às 17
horas, o Prof. André Lara Rezende, todos da área
da economia, autoridades monetárias etc. No dia
6 de maio, às 10 horas, teremos aqui o ex-Ministro
Dilson Funaro, dependendo de confirmação de
S. Ex' pois tem problemas em função dos quais
não poderia atender de pronto nosso convite, mas
está estudando a nossa solicitação, visando ao
atendimento; e, às 17 horas, teremos o Ministro
Femando Gonçalves, Presidente do Tribunal de
Contas da União, que trará a sua colaboração,
e de todo o Tribunal, sobre a parte de fiscalização
financeira, já que é o 6rgão auxiliar do Poder Le
gislativo. Nessa ocasião, inclusive, poderemos
abordá-lo sobre os problemas que se referem à
fiscalização financeira, a que os nobres colegas,
há pouco, se referiram.

O SR. REI.ATOR (José Luiz Maia) - Queria
esclarecer que a reunião com os Srs. Mário Henri
que Sírnonsen e Andrea Calabi será no plenário
da Comissão Temática, por sugestão nossa.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Eu gosta
ria que a nossa Subcomissão fosse sempre presti
giada com a presença dessas figuras. Mas, se
já está decidido que será na Comissão Temática,
tudo bem; estão todos convidados para lá com
parecer.

Agradecendo a todos, encerro a reunião.
Levanta-se a reunião.
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Ata dá 7" Reunião
realizada a 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 cinqüenta e cinco minutos, em sala própria do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília,
reuniu-se a Subcomissão do Sistema Financeiro
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte CidSabóia de Carvalho, Presidente. Presen
tes os Senhores Constituintes: Femando Gaspa
rian, Relator; Ivan Bonato, Darcy Deitos, Luiz Gu
shiken, BasílioVillani, Ruberval Pilotto,Pedro Ceo
lin, Adroaldo Streck, Sérgio Spada, José Carlos
Vasconcellos e Walmor de Luca, efetivos. Ausen
tes: DivaldoSuruagy, Sérgio Werneck, Harlan Ga
delha, Mauro Campos, Rose de Freitas, João Ma
chado Rollemberg e Fábio Raunheitti. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta mais uma reunião de Audiência Pública,
determinando a leitura da Ata da reunião anterior
que foi aprovada por unanimidade. Expediente:
Of. n°060/87, de 29-4-87,do Sr. Diretor da Asses
soria Legislativa,apresentando o Assessor legis
lativo Geraldo Alexandrino Casé, para assessorar
esta Subcomissão, Of. rr O17/87, de 29-4-87, do
Presidente da Associação de Acionistas Minori
tários de Empresas Estatais - AMEST/RS, apre
sentando sugestões, inclusive quanto ao número
da coleta de assinaturas, para que se reduza de
trinta mil para dez mil, encaminhadas pela Socie
dade Civil; telegrama do Sr. Dr.José Carlos Jacin
tho de Campos, Presidente da ABBC, apresen
tando escusas por não poder comparecer à Au
diência Pública para a qual foi convidado, e colo
cando-se à disposição dos nobres Constituintes
para prestar qualquer colaboração; telegrama do
Presidente da CONAN,Vereador João Bosco, da
Câmara Municipal de São José dos Campos, São
Paulo, pleiteando sua participação em Audiência
Pública, com objetivo de externar a posição de
moradores de bairros, vilas, favelas e conjuntos
habitacionais de todo o País; Of.s/n° do Sr. Afonso
Magalhães, Presidente da Associação dos Funcio
nários do Banco Central- DF, manifestando sua
disposição em participar de Audiência Pública
desta Subcomissão; Oficio do Sr. Nelson Duarte,
Presidente da Associação dos Laboratórios Far
macêuticos Nacionais, apresentando sugestões
para priorizaro atendimento farmacêutico à popu
lação carente e reduzir a dependência extema de
insumos e tecnologia; e telegrama do Sr. Edimar
Davel de Hollanda Pinheiro, Vice-Presidente do
Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capitali
zação do Estado do Rio de Janeiro, Membro do
Conselho da Federação Nacional dos Corretores
de Seguros, oferecendo várias sugestões afetas
à sua área especifica, dentro desta Subcomissão.
A seguir, o Senhor Presidente, Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho, convidou os expositores, Se
nhores Doutores Carlos Eduardo Ferreira de Car
valho, Professor da Pontificia Universidade Cató
lica de São Paulo 1PUC - SP; Hélio César Bon
tempo, Representante da Associação Nacional
dos Funcionários do Banco Central; e João do
Carmo Oliveira, do Instituto de Planejamento 
IPLAN e do Instituto de Planejamento Econômico
e Social - IPEA, da Secretaria de Planejamento
- SEPLAN,para tomarem assento à Mesa, solici
tando ao Senhor Relator, Constituinte Fernando

Gasparian, para fazer a apresentação dos convida
dos, o que o fez com o brilhantismo que lhe é
peculiar. Dando prosseguimento aos trabalhos,
o Senhor Presidente convidou o Dr. Carlos Eduar
do Pereira de Carvalho para proferir sua palestra,
esclarecendo que o mesmo tinha quinze minutos
para sua explanação e três minutos para respon
der às interpelações dos Senhores Constituintes,
cabendo ao mesmo tempo aos mesmos, para
formularem suas questões. Terminada a exposi
ção, o Senhor Presidente passou a palavra ao
Sr. Hélio Bontempo, da Associação dos Funcio
nários do Banco Central, que fez seu pronuncia
mento, antes lendo um documento assinado pelo
Presidente daquela entidade que o credencia co
mo representante. Em seguida, como último ex
positor da manhã, a palavra foi concedida ao Dr.
João do Carmo Oliveira,do IPLANI1PEA, da Secre
taria de Planejamento - SEPLAN, que fez sua
explanação sobre o assunto em tela. Passando
à fase das interpelações, participaram dos debates
os Senhores Constituintes: Darcy Deitas, Ivan Bo
nato, Adroaldo Streck, Luiz Gushiken e Walmor
de Luca. O Senhor Presidente suspendeu a reu
nião às treze horas e dez minutos, ficando para
às dezessete horas e trinta minutos a reabertura
da mesma. Agradeceu a presença de todos e,
em especial, dos ilustres convidados. Foi reaberta
a reunião às dezoito horas e dez minutos sob
a Presidência do Senhor Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho, presentes, ainda, os Senhores Cons
tituintes: João Machado Rollemberg e Harlan Ga
delha, efetivos; e Oswaldo Almeida, LuizSalomão,
Brandão Monteiro, Nyder Barbosa e Irajá Rodri
gues, presentes eventualmente, com a seguida
pauta: convidados: Dr. José Flávio Ventrice Ber
çott, Presidente da Associação dos Funcionários
do Banco do Brasil - ANABB; Dr. Adhemar
Schardong, Presidente da Central de Cooperativas
de Crédito do Rio Grande do Sul; Dr. Theófilo
de Azeredo Santos, ex-Presidente da Federação
Brasileira das Associações de Bancos - FEBRA
BAM, e o Dr. Márcio Fortes, Presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e So
cial - BNDES. Submetida ao plenário, foi apro
vada, por unanimidade, permissão para que a As
sociação Nacional dos Funcionários do Banco
do Brasil-ANABB, gravasse a reunião. Os expo
sitores foram convidados a fazer parte da Mesa,
sendo apresentados pelo Senhor Constituinte
alavra, o Dr. Márcio Fortes discorreu sobre o as
sunto, objeto de sua vinda à Subcomissão, em
rápida exposição. Dada a necessidade de retirar
se mais cedo, foi interpelado pelos Senhores
Constituintes: Adroaldo Streck, João Machado
Rollemberg e Fernando Gasparian, Relator, e às
dezoito horas e quarenta minutos retirou-se, após
saudação da Mesa. Reiniciada a fase de exposi
ções, usaram da palavra os Senhores Dr, Theófilo
de Azeredo Santos e o Dr. José Flávio Ventrice
Berçott, tendo o Senhor Presidente, Constituinte
Cid Sabóia de Carvalho, consultado o plenário
sobre a conveniência de se interpelar os dois con
vidados, tendo em vista a semelhança dos temas
e, logo após, fosse ouvido o Dr. Adhemar Schar
dong. Submetida à votação, a proposta foi apro
vada por maioria de votos, iniciando-se, assim,
a fase de interpelações aos Doutores Theófilo de
Azeredo Santos e José Flávio Ventrice Berçott.
Participaram dos debates os Senhores Constitum
tes: Adroaldo Streck, João Machado Rollemberg,
Brandão Monteiro, Fernando Gasparian, Relator,

Oswaldo Almeida, LuizSalomão e Walmor de Lu.
ca. Logo após, foi dada a palavra ao Dr. Adhemar
Schardong que fez uma exposição sobre tema
afeto à sua área e relativo ao sistema financeiro,
finda a qual foi interpelado pelos Senhores Consti
tuintes: Adroaldo Streck, Oswaldo Almeida e Wal
mor de Luca. O Dr. Theófilo de Azeredo Santos
retirou-se às vinte horas e cinqüenta minutos, ten
do em vista a necessidade de viajar. O inteiro
teor dos debates foigravado e, depois de traduzido
e datilografado, ficará arquivado na Subcomissão,
publicando-se a íntegra no Diário da Consti
tuinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e, em
especial, dos convidados, convocando nova reu
nião a realizar-se no dia seis do corrente, às dezes
sete horas e trinta minutos, com a seguinte pauta:
Reunião de Audiência Pública, com a presença
dos seguintes Senhores convidados: Dr. Antonio
Carlos Borges Freire, Presidente do Banco do Es
tado de Sergipe - BANESE; Dr. Sérgio Augusto
Barcellos, Presidente da Bolsa de Valores do Esta
do do Rio de Janeiro; e o Dr. Roberto Konder
Bornhausen, Presidente da Confederação Nacio
nal das Instituições Financeiras, encerrando a reu
nião às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos.
E, para constar, eu, Mariza da Silva Mata, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Constituinte Cid Sabóia de CaJva1ho, Presi
dente.

Data da Reunião: 5-5-87

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número regimental, declaro iniciada
mais uma reunião de audiência pública da Subco
missão do Sistema Financeiro. Hoje vamos ouvir
os depoimentos do Dr. Carlos Eduardo Ferreira
de Carvalho, do Dr. Hélio César Bontempo e do
Dr. João do Carmo Oliveira.

Antes, porém, a Sra. Secretária procederá à lei
tura da Ata da reunião anterior.

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

(Leitura do Expediente).

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Convido, para que tomem assento à Mesa,
o Dr. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, profes
sor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo; o Dr. Hélio César Bontempo, do Departa
mento de Economia do Banco Central, e o Dr.
João do Carmo Oliveira,do lPLANI1PEA-SEPLAN.

Com a palavra o Relator da Subcomissão,
Constituinte Fernando Gasparian, para fazer a
apresentação dos expositores.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O
Prof. João do Carmo Oliveira, que será o último
expositor de hoje, é formado em Economia pela
Universidade de São Paulo e é PHD pela Cam
bridge Universty, tendo mestrado na London
School of Economics. Foi professor da UNI
CAMP e da Universidade de São Paulo; criador
do Setor de Pesquisas da Comissão de Financia
mento da Produção e assessor da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República. É pro
fessor de Pós-gradução em Macroeconomia da
Universidade do Brasil, e Coordenador de Planeja
mento Macroeconômico do IPEA-IPLAN.
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o DI'. Hélio Cesár Bontempo é formado em
Economia pela Universidade de BrasUia; é funcio
nário do Departamento de Economia do Banco
Central e membro do Conselho Regional de Eco
nomia de BrasUia.

O Prof. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho
é formado em Economia pela Pontifícia Univer
sidade Católica de São Paulo; foi Gerente de
OpeID Marklet do Banco Auxiliar; é consultor da
revista "Análise Econômica"; é professor da Fa
culdade de Economia da PUC de São Paulo e
autor do livro "O que todo cidadão deve saber
sobre o mercado financeiro".

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Esclareço aos participantes desta reunião que
os expcsítores falarão por vinte minutos e cada
Constítuínte Iterá, depois, três minutos para sua
interpelação.

Com a pallavra o DI'. Carlos Eduardo Ferreira
de Carvalho, professor da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO - Quero, inicialmente, agradecer
aos Srs. Constituintes o convite para participar
destas discussões sobre o sistema financeiro,
questão de grande importância na atualidade bra-

, si/eira, dentro da conjuntura em que estamos vi
vendia. Não ê necessário insistir nem fundamen
tar, mas é mais do que sabida a gravidade que
assume esta questão em qualquer economia mo
derna, especialmente em nosso País.

Tomei a liberdade de, ao invés de fazer uma
discussão eminentemente técnica ou teórica, fa
zer aqui uma apreciação de alguns episódios prá
ticos, concretos, recentes, que, a meu ver, ilustram
bastante bem os problemas existentes na atual
organização institucional do sistema financeiro
brasileiro e que precisam ser encarados agora,.
na oportunidade da nova Constituição, bem como'
nas leis posteriores que porventura se façam no
intuito de reordenar esse sistema.

Um primeiro episódio que, no meu entender,
mereceria análise e discussão é a recente série
de medidas tomadas ainda pelo Ministro Dilson
Funaro para promover a baixa das taxas de juros.
Nas últimas semanas, o Banco Central tomou
a iniciativade conceder aos bancos privados uma
série de linhas especiais de crédito, a uma taxa
de juros muito abaixo daquela praticada pelo mer
cado, Então, o Banco Central repassou aos ban
cos privados uma soma, no valor aproximado de
60 a 70 bílhôes de cruzados, que deveria, em
princípio, favorecer o caixa destes bancos e faci
litar o repasse deste dinheiro pelos bancos ao
sistema produtivo, a um custo mais de acordo
com as necessidades do sistema. O Banco Cen
trai passou este dinheiro aos bancos privados a
uma taxa de juro real, inicialmente, de 18% ao
ano E!, posteriormente, de 15% ao ano, quando,
na mesma oportunidade, os bancos captavam
dinheiro no mercado a uma taxa por volta de
27 a '!8% ao ano. Ou seja, o Banco Central passou
dinheiro que, na verdade, pertencia à reserva ban
cária, isto é, recursos em poder do sistema públi
co, provenientes do compulsório bancário, dos
depósitos na caderneta de poupança alocados
ao Banco Central, recursos aos quais o Governo
Federal, em princípio, poderia dar a destinação
que melhor lhe parecesse. A opção do Ministério
da Fazenda, ,1 qual o Banco Central posterior-

mente se adequou, foi repassar este dinheiro aos
bancos privados a um custo mais baixo.

O noticiário da imprensa tratou disso de forma
relativamente simplória, como se fosse simples
mente uma medida para baixar os juros. Pare
ce-me que, no caso, seria preciso examinar a
questão com mais cuidado. Penso que a medida
pode ser considerada, tecnicamente, como um
subsídio, puro e simples. Ou seja, o dinheiro que
tinha um preço no mercado de 28% ao ano foi
repassado ao banco por 18% e, posteriormente,
a 15%, o que caracteriza - se pudermos forçar
um pouco as palavras - a venda de um produto
pelo Governo a um determinado segmento da
sociedade a um preço inferior ao praticado no
mercado naquele mesmo momento. E, mais, es
se dinheiro foi passado aos bancos, inicialmente,
sem exigência alguma de como repassá-lo ao
público. Posteriormente, por via das pressões fei
tas pela sociedade, pelos partidos políticos, o Go
verno acabou impondo o tabelamento dos
spreads, forçando os bancos a emprestarem
mais barato a seus clientes.

O que me parece objeto de análise é o seguinte:
se o Govemo dispunha desse dinheiro e achava
conveniente Que ele chegasse às mãos do setor
produtivo, das empresas necessitadas de recur
sos, a uma taxa de juros mais baixa do que as
praticadas pelo sistema, qual a justificativa exis
tente para que esse dinheiro fosse passado inicial
mente aos bancos privados a uma taxa de juros
mais baixa, para que posteriormente os bancos
privados o passassem a seus clientes? Por que
o Governo, simplesmente, não colocou esse di
nheiro à disposição do público, que dele neces
sitava? Por que esses recursos não foram passa
dos diretamente para as empresas, ou através
do próprio Banco do Brasil, ou dos bancos esta
duais, ou de qualquer mecanismo existente?

Na verdade, a razão última dessa decisão oficial
é que os bancos privados vinham enfrentando
uma crise de Iíquídez muito séria. Esses bancos,
durante o período inicial do Plano Cruzado, quan
do da euforia que dominava a economia e o mer
cado financeiro, concederam empréstimos a em
presas que, em sua maioria, não preenchíamre
quisitos mínimos de eficiência. As análises que
os próprios bancos fizeram na concessão desses
créditos foram irresponsáveis - trata-se, portan
to, de um caso típico de má condução de negó
cios, pura e simplesmente - e, em seguida, os
bancos não tinham mais condições de captar re
cursos do públicos, dada a desconfiança genera
lizada. Dessa forma, boa parte deles se apresen
tavam em situação de grave necessidade fínan
ceira, sem condições de rolar os empréstimos
que iam vencendo.

Então, a meu ver, caracterizam-se aí, duas ana
logias importantes no sistema financeiro no Brasil,
especialmente quanto à forma como ele é gerido
do ponto de vista institucional. Primeiro, os ban
cos privados apresentavam, naquele momento
e não foi a única ocasião -, uma situação de
fragilidade espantosa. Quer dizer, os bancos mal
se agüentavam nas pernas, tanto assim que foi
necessário que o Governo injetasse considerável
massa de dinheiro, a um custo mais baixo, para
que os bancos conseguissem dar continuidade
àssuas operações. Ao contrário, portanto, da ima
gem que se tem normalmente, a de um setor
extremamente sólido, responsável, austero - a
imagem que é sempre transmitida no discurso

oficial dos representantes dos banqueiros é esta,
ou seja, de que eles são os austeros, os respon
sáveis, e que o resto da sociedade, o Poder Públi
co, não tem a menor preocupação com a eficiên
cia no que fazem - esse setor mal se agüentava
sozinho e teve de recorrer à ajuda do Poder Públi
co para sobreviver a uma conjuntura de mercado,
difícil, mas nada de absolutamente estranho den
tro do que é o sistema financeiro do País.

Então, de um lado, há a fragilidade do sistema.
De outro, é um segmento da sociedade que, ape
sar de revelar uma fragilidade muito grande, na
verdade pouco precisa reclamar ou insistir para
receber favores e prestação de serviços do Poder
Público. Isto é, as autoridades econômicas se
aprestam a socorrer o setor, quase sem neces
sidade de muito empenho da parte deste.

Por último, um outro aspecto importante é que,
naquele momento específico, o Banco Central
do Brasil concedeu todas essas linhas de crédito
ao setor bancário privado praticamente à revelia
de qualquer controle legal. Ou seja, não existe,
na legislação institucional que regula o sistema,
nem na! legislação ordinária, nem nas próprias
resoluções do Banco Central, algo que justifique
a existência dessas linhas de crédito. E o Banco
Central, simplesmente, criou as linhas de crédito
e passou a concedê-Ias.

Este é um aspecto que me parece relevante,
porque, neste momento em que ganha corpo e
muita intensidade o debate sobre a necessidade
de autonomia do Banco Central acho importante
que os Srs, Constituintes atentem para o fato de
que, na verdade, o Banco Central do Brasil goza
de uma autonomia muito grande e muito mair
do que a impressão que se tem e que é veiculada
normalmente. Esse episódio me parece muito
ilustrativo, por ser extremamente recente e por
mostrar um pouco esses fatos.

Um outro episódío que demonstra que a auto
nomia do Banco Central é muito grande é a suces
são de providências por ele tomadas em 1985,
quando se configurou a situação de falência, prati
camente, do Auxiliar, do Comind e de alguns ou
tros conglomerados bancários na esteira do epi
sódio do Sulbrasileiro, em fevereiro, pouco antes
da data em que haveria a posse do Presidente
Tancredo Neves. Naquela altura, a situação de
insolvência de alguns bencos era visível, tecnica
mente demonstrada; a físcallzação do Banco Cen
trai,em São Paulo pelo menos, tinha pleno conhe
cimento de que o Auxiliar e o Comind eram ban
cos insolventes e não tinham condições de conti
nuar funcionando. Só que, se, naquela altura,
aqueles bancos quebrassem, era possível haver
uma quebradeira em série de outros conglome
rados de grande porte, por efeito de pânico, peja
insegurança de aplicadores, saques maciços etc.

Qual foia providência tomada pelo Banco Cen
trai, já na gestão do Ministro Francisco Dornelles
e do Prof. Lemgruber na Presidência do Banco
Central? De uma hora para outra o Banco Central
do Brasil criou uma linha especial de crédito 
também à revelia de qualquer procedimento ante
rior - chamada de empréstimo-ponte. Quer di
zer, criou-se uma operação de redesconto por
um ano, sem precedentes na legislação - pelo
menos na que se conhece -, concedeu-se um
empréstimo ao Banco Auxiliar, de 850 bilhões
de cruzeiros na época, e de,1 trilhão 350, salvo
engano, ao Comind. Esses empréstimos eram,
tecnicamente, impagáves, porque, nas condições
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operacionais dos dois bancos, deveriam ser pagos
em doze meses, em prestações crescentes, corri
gidas pela taxa básica over. Isto, na suposição,
na época, de que o Banco Auxiliar fosse capaz
de gerar um lucro mensal semelhante ao do Bra
desco, para que pudesse pagar e, no caso do
Comind, ele teria de gerar um lucro mensal supe
rior ao do Bradesco. E, no mínimo, uma bobagem
imaginar que dois bancos, em situação de pré-in
solvência, fossem capazes de fazê-lo.

Então, o Banco Central criou empréstimos írn
pagáveis, através de um casuísmo jurídico, de
criar uma resolução para justificar um determi
nado tipo de empréstimo, para atender a uma
situação conjuntural de mercado. Ou seja, conce
deu o dinheiro, passou o dinheiro aos bancos.
Em seguida, como isso foi insuficiente, pela altura
do mês de maio ou junho, o Banco Central pediu
aos demais bancos privados - Bradesco, Itaú
e outros-que emprestassem dinheiro ao Auxiliar
e ao Comind, para salvá-los, e como esses outros
bancos privados resistissem o Banco Central as
sumiu a condição de avalista desses emprésti
mos, o que por lei não é permitido. São palavras
textuais do Dr. Femão Bracher, proferidas na épo
ca da queda do banco, de que o Banco Central
atuava como credor, como avalista desses em
préstimos, mediante um acordo de cavalheiros.
Tanto assim que, no dia da quebra do banco,
no própriodia 19 de novembro, a primeira provi
dência dos interventores do Comind foi pegar o
que havia de dinheiro no Comind e no próprio
BancoCentral para pagar depósitos do ltaú e do
Bradesco que estavam vencendo naquela altura.
Posteriormente, o Banco Central revogou essa
resolução que havia criado essa linha de emprésti
mo-ponte, por achar que não era mais necessária.

Acho esses fatos muito relevantes para mostrar
que, na verdade, ao contrário do que o debate
atual tenta veicular, o Banco Central do Brasil
goza de grande autonomia. Ele tem enorme mar
gem de atuação, que escapa a qualquer tipo de
controle da sociedade, a qualquer tipo de controle
do Congresso Nacional, a qualquer tipo de con
trole dos órgãos públicos que deveriam, em prin
cipio, regular sua atuação. O Banco Central, prati
camente, não presta contas a ninguém e não tem
parâmetros que regulem sua atuação.

FIZ essa volta toda potque me parece que o
debate a respeito da necessidade de autonomia
do Banco Central- um dos pontos mais impor
tantes da discussão - deveria ser reavaliado, co
locado em outros termos. Em termos de discus
são real - parece-me mais procedente -; creio
que o Banco Central precisa ser submetido a con
troles democráticos, ou seja, precisa ter seus po
deres e suas atribuções delimitadas claramente
em lei, restritas ao âmbito da sua competência,
de executor da política monetária, de executor
da polftica cambial do País. Deve-se retirar, pois,
do Banco Central do Brasil, atribuições que não
são dele - as de fomento, as de apóio à atividade
produtiva, por exemplo - 'as quais deveriam ser
deslocadas para os bancos próprios. E o Banco
C~ntraldeveria estar submetido a controle e pres
tação de contas perante o Congresso Nacional.

Acredito que a proposta de completa autono
mia para o Banco Central, tal como é formulada
hoje em dia, introduz no debate polftico uma ques
tão muito complicada. A proposta parece reves
tir-se da seguinte coloração: vamos criar no Ban
co Central um corpo de técnicos competentes,

honestos e sérios, que, por estarem livres das
paixões políticas, serão capazes de administrar
corretamente a moeda. Esta é uma ilusão tecno
crática, que já custou muito caro ao nosso País,
em passado recente que não gostaríamos de ver
de volta.

Não existe essa independência técnica de quem
esteja na gestão de um organismo com os pode
res do Banco Central.

Penso que a idéia de, pura e simplesmente,
dar ao Banco Central uma independência ilimi
tada e total, diante de qualquer outro poder, signi
fica criar um sistema de controle sobre a política
econômica que acabará sendo, de uma forma
ou de outra, objeto de pressões muito fortes, por
parte do próprio capital bancário, do próprio setor
financeiro, e que estará livrede controles dos seto
res políticos da sociedade que nós, interessados
na democratização do País, queremos fortalecer
como o verdadeiro centro de poder no País. Nosso
interesse é que o Congresso Nacional ocupe um
poder maior do que tem atualmente. Então, não
há sentido em se querer que o Banco Central
paire acima das nuvens, como sefosse uma enti
dade livre das paixões e do jogo real da disputa
de poder na sociedade.

Por conseguinte, apresentei uma proposta rápi
da a V. Ex", para a Constituição. Acho que a nova
Carta deveria, justamente no que se refere à ques
tão do Banco Central, primeiro, estabalecer os
limites de sua atuação à execução da sua política
monetária e cambial, dentro do que for definido
pela lei orçamentária da União, ou seja, o orça
mento fiscal, que deve ser uma peça básica na
execução da política econômica, aprovado pelo
Congresso Nacional. Segundo, deve delimitar as
linhas gerais e básicas da condução da política
monetária, com o Banco Central zelando pela sua
condução. Isso não significa que o Banco Central
deva estar manietado, deva estar limitado em sua
atuação cotidiana, já que, dadas as características
da economia de mercado contemporânea, ele
precisa ter grande agilidade no trato e no desen
volvimento das coisas, no dia-a-dia do mercado
financeiro. Mas é importante que sua atuação es
teja limitada por uma regulamentação da legisla
ção ordinária e que a diretoria do Banco Central
seja obrigada a prestar contas de sua atuação
perante o Congresso Nacional. Evidentemente,
aí haveria outras proposições - eu não quis es
tender-me muito - a respeito, por exemplo, da
indicação dos diretores do Banco Central pelo
Congresso Nacional, ou melhor, através do refe
rendo do Congresso Nacional.

Outras propostas foram aqui apresentadas por
outros expositores que me antecederam. Uma de
las é a de que - e acho muito interessante 
seja proibido que qualquer pessoa vinculada a
cargo de diretoria de instituição financeira ocupe
diretorias no Banco Central, por um período de
quatro anos e depois da indicação. Principalmen
te, para evitar que o Banco Central se transforme
em um instrumento de lobby dos banqueiros.

Com relação ao Banco Central do Brasil, penso
que, em essência, era o que eu desejava propor.

No que tange ao sistema bancário privado,
creio que a principal constatação a fazer em rela
ção ao sistema bancário brasileiro é que ele pade
ce de profunda ineficiência. Acho que este é o
termo certo que devemos usar. Hoje em dia virou
moda no Brasil e virou panacéia universal para

todos os males dizer-se que a iniciativa privalta
é sã e o Estado, ineficiente.

Concordo com a maior parte das críticas ou
com boa parte das críticas que se faz à ação
estatal no Brasil, mas chamo a atenção para o
fato de que a ineficiência não é privilégiodo poder
público no Brasil, infelizmente. O sistema ban
cário privado é um exemplo típico de ineficiência.
Por algumas razões, que já foram apresentadas
também por outras pessoas que aqui estiveram
e que basta enumerar. O sistema bancário privado
brasileiro não financia o investimento produtivo.
Qualquer empresa que necessite adquirir equipa
mento ou fazer uma ampliação de suas instala
ções não encontrará recursos no sistema ban
cário privado, terá de recorrer ao recurso público,
ou teve de recorrer, no passado, ao empréstimo
externo, via 63, que acabou sendo uma das princi
pais razões do estrangulamento cambial que o
País atravessa até hoje e do qual sofre as conse
qüêncías de forma preocupante.

Então, o sistema bancário privado não atende
às necessiades mais elementares do desenvol
vimento capitalista do País. E esta é a ótica prin
cipal sobre a qual deveria ser enfocado e discu
tido. Essa ineficiência me parece muito difícilde
ser superada por uma via normal de desenvol
vimento do Pais, porque os próprios banqueiros
se mostram muito pouco interessados em investir
nas áreas de risco, já que conseguem preservar
exorbitantes taxas de lucro atuando dessa mesma
forma. O banqueiro brasileiro, portanto, evita o
risco e ganha muito. Então, não há por que ele
mudar de conduta. É mais ou menos óbvio, den
tro de um sistema de lucros, que isso não irá
acontecer.

Acredito que a proposta básica para um enfren
tamento disso deveria, primeiro, visar a fixação
de um dispositivo constitucional que propicie à
legislação ordinária posterior controlar o sistema
bancário, colocar limites à sua atuação, estabe
lecer normas de funcionamento cabíveis, em face
dos interesses do desenvolvimento econômico.
A Constituinte, a meu ver, deveria prever - é
um outro artigo que coloquei nesta proposta 
que a atividade de intermediação financeira tenha
um caráter eminentemente social e deve estar
vinculada aos objetivos gerais de desenvolvimen
to econômico e social do Pais, de eliminação ou
de redução das desigualdades regionais, e por
aí afora. Esse princípio constitucional deveria ser
consagrado, porque dará base a que á legislação
ordinária posterior cerceie esse poder ilimitado
que os bancos têm, essa condição <íue desfrutam
de agir, praticamente, à revelia/de qualquer con
trole.

Penso, então, que, com relação ao sistema ban
cário privado, deveria haver esse princípio, consa
grado na forma que ficou proposta aqui, estabele
cendo-se, ao mesmo tempo, o princípio de que,
quando a atividade de intermediação financeira
for exercida pela iniciativa privada, a obtenção
de lucros nessa atividade deve estar igualmente
submetida à destinação eminentemente social do
sistema. Isso não quer dizer que o banqueiro não
possa ter lucros, mas, sim, que o lucro não pode
ser o objetivo máximo da atividade de um banco.
Isso estabelece, a meu ver, uma base para, poste
riormente, pensar-se em controle ou estabelece
rem-se limites para as taxas de juros, para os
spreads bancários etc.
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Penso que, em termos de política econômica,
a es1.atizaçãodo sistema bancário oferece dificul
dades muito sérias hoje em dia. Primeiro, porque
me parece urna proposta muito difícilde ser apro
vada no atual quadro. político-partidário do País,
independentemente da discussão sobre sua viabi
lidade técnica ou não, segundo, porque - aí sim,
do ponto de vista técnico - em termos de formas
de Indenização e formas de controle, não sei se
a estatízaçâo, neste momento, traria mais bene
fícios do qUE: problemas. Esta é uma discussão
a ser feita. Não me preocupo tanto em discutir
a es1atização porque acho que, neste momento,
ela está praticamente inviabilizada pelas atuais
condições políticas.Parece-me, assim, que a linha
principal de tratamento do sistema bancário priva
do deveria tomar o rumo de se estabelecer, por
parte do setor financeiro público, um sistema de
conc:orrência e desafio, vamos chamar assim. Ou
seja, seria necessárío que o Banco do Brasil e
os demais bancos públicos tivessem uma política
mais agressiva de atuação na área do crédito,
mais de acordo com os objetivos dos planos e
das metas de desenvolvimento econômico, o que
obrigaria o sistema bancário privado a mudar sua
linha de atuação ou a, pelo menos, reduzir as
características usurárias de que ele reveste, pela
via da existência de alternativas de crédito. O siste
ma bancário privado atua como oligopólio - é
uma questão da qual estou convencido - tem
condições de ditar suas normas, de estabelecer
seus preços, de fixar suas margens, e a única
maneira de enfrentar isso é o Banco do Brasil
e os outros bancos da rede pública atuarem de
forma mais aberta e mais intensa, para controlar
a forma como isso é praticado.

Por fim, eu queria dizer alguma coisa a respeito
da estrutura cioConselho Monetário Nacional, que
me parece ser um órgão, hoje em dia, dotado
de gigantesca soma de poderes em ~uas mãos.
Na verdade, porém, ele nada mais é do que um
biombo do próprio Poder Executivo. Acho que
o Cfo\N tem, no texto legal, um poder enorme,
que não corresponde à sua atuação de fato. Creio
que o Consellho Monetário deveria assumir uma
característica diferente.

Pela complexidade dos problemas ligados ao
sistema financeiro, deveria existir um Conselho
Monl2tário independente do Poder Executivo. O
que não quer dizer a criação de uma duplicidade
na condução, da política econômica. Parece-me
muito perigo,sa a idéia de se criar um Conselho
Monetário com participação da sociedade e poder
decisório, em confronto com o Ministério da fa
zenda. Parece-me uma idéia que causaria mais
confusões do que vantagens. Inclino-me mais pe
la idéia de se criar um Conselho Monetário que
funcionasse muito mais como órgão consultivo,
como órgão de avaliação, de estudo, de acompa
nhamento da conjuntura de mercado, que deveria
ser integrado de forma tripartite. Ou seja, deveria
ter três terços iguais de representantes do Poder
Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade
civil, cabendo, de acordo com minha proposta,
ao Poder Legislativo o estabelecimento dos crité
rios legais para a indicação desses representantes
da sociedade civil - sindicatos, setores empre
sariais etc.

O Conselho deveria ter uma atividade perma
nente e regulEíf com poderes definidos, no sentido
do acompanhamento e da aferição da política
monetária e, mais amplamente, da política fman-

ceirà, do sistema financeiro em seu conjunto. A
lei deveria prever que cada participante do Conse
lho Monetário Nacional, mesmo em minoria, ti
vesse o direito de recorrer ou de apresentar de
núncias, petições ao próprio Congresso Nacional
ou ao Poder Judiciário. Ou seja, criar condições
para que cada um dos integrantes do Conselho
Monetário Nacional, independentemente da
maioria de opiniões que lá se formem, tenha asse
gurado o direito de acesso aos meios de comuni
cação, aos instrumentos institucionais, para apre
sentar propostas, denúncias, questionamentos
etc. Isso deveria ser previsto em lei.

Em linhas gerais, era o que eu gostaria de suge
rir. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Sr. Hélio César Bon
tempo,

O SR. HÉUO CÉSAR BONTEMPO - Antes
de começar minha exposição, peço licença para
fazer a leitura da Carta da Associação de Funcio
nários do Banco Central que me apresenta como
seu representante neste fórum.

(Leitura da Carta, a ser incluída pela Secretaria
da Subcomissão).

Finda a leitura desse documento, passo à expo
sição sobre o sistema financeiro nacional e o pa
pei do Banco Central.

Inicialmente, procurarei traçar um diagnóstico
em que se procura mostrar as distorções ocor
ridas em relação às diretrizes das reformas flnan
ceiras de 1964 e posteriores, uma vez que tais
diretrizes continuam ainda vigentes. Neste senti
do, procuraremos estabelecer as relações da evo
lução do sistema financeiro, dessas distorções,
com o processo de endividamento público exter
no e interno, para, a seguir, entrarmos no aspecto
da evolução do orçamento monetário e fiscal e
na redução das aplicações de fomento, questões
que estão bastante relacionadas entre si. Final
mente, abordaremos o papel do Banco Central
no sistema fmanceiro e as reformas recentes, para
passarmos, então, às linhas gerais de algumas
sugestões que procuramos apontar no trabalho.

A partir de meados dos anos 60, particular
mente em 1964, as medidas institucionais de re
forma do sistema 'financeiro procuraram tomar
esse sistema mais compatível com as transfor
mações industriais e sociais por que viriaa passar
a sociedade. Essas medidas foram inspiradas em
modelos de sistemas financeiros de países indus
trializados, especialmente o modelo norte-ame
ricano, que previa, basicamente, vários graus de
especialização para as instituições financeiras,
tanto a nível dos fundos e títulos que negocia,
quanto com relação aos prazos e financiamentos
das suas operações ativas. A prática e as condi
ções efetivas de funcionamento do sistema finan
ceiro nacional daquela época até agora não aten
deram satisfatoriamente aos princípios que nor
tearam essas medidas.

Com relação ao sistema financeiro privado, es
sa quebra de princípios tem um marco impor
tante, principalmente na inexistência de financia
mentos de longo prazo, que teriam como exceção
apenas alguns repasses de empréstimos de longo
prazo, hoje inexistentes. Essa inexistência é alega
da pelos bancos comerciais como resultante das
incertezas de mercado.

Outra distorção está na quebra do princípio
de especialização do sistema, determinada pelo
alto grau de conglomeração do sistema finan
ceiro. Então, neste sentido, as decisões para o
conglomerado são tomadas tendo em vista a ma
ximização do lucro global para o sistema. Desta
forma, quebra-se aquele princípio de especiali
zação da reforma bancária de 1964 e 1965, que
previa a especialização para as instituições - ban
cos de investimentos, bancos comerciais, corre
tores, dístrlbuídores, etc.

Com relação ao setor público financeiro, o setor
continuou, como já fazia no ano passado, a reali
zar os empréstimos de longo prazo, ou seja, os
financiamentos para investimentos e as aplica
ções sociais ou de crédito subsidiado. O sistema
financeiro público, no caso, sofreu algumas per
das relativas, bastante associadas ao processo de
crescimento econômico adotado, que também
teve certa inspiração em modelos de países indus
trializados, pois se caracterizou como processo
de crescimento com endividamento externo e in
terno.

Entrarei, então, agora, na questão do endivida
mento público e da evolução do sistema fman
ceíro, dadas as ligações estreitas entre essas duas
coisas.

No início dos anos 60, os haveres monetários,
isto é, os depósitos à vista mais o papel moeda
em poder do público, representavam 94% dos
haveres financeiros totais do País. No finalde 1985
- para se ter um marco mais isento entre as
modificações do Plano Cruzado - apenas 14%
dos haveres financeiros eram monetários. Os de
mais haveres financeiros, atualmente, são consti
tuídos pelos títulos da dívida mobiliária federal,
os títulos da dívida interna do Governo, que repre
sentam 32% do total dos haveres financeiros 
ou seja é o título que detém a maior participação
no total de haveres - pelas cadernetas de pou
pança mais os depósitos a prazo fIXO, que detêm
a outra parte, 46% , sendo os 8% restantes consti
tuídos pelas letras mobtliárías, pelas letras de câm
bio e pelos títulos da divida interna estadual.

Como se nota por esses números, a partici
pação do Governo Federal no total de haveres
financeiros não monetários passou a ter um prazo
preponderante. Pode-se dizer mesmo que o au
mento da participação dos haveres financeiros
não monetários foi capitaneado, foi liderado pelo
setor público, através da colocação os seus títulos
federais. No entanto, como vimos, a participação
dos meios de pagamento, no total desses haveres,
diminui bastante. Então, o que se verifica é que,
em termos de passivo do Governo Federal, em
termos de passivo das autoridades monetárias,
houve, no decorrer desse processo, uma substi
tução de dívida não exigível- se é que se pode
falar nesse termo - ou seja, uma substituição
de reservas monetárias e emissão de moeda por
dívida remunerada, na medida em que o Governo
abre mão, de certa forma, do seu poder emissor,
incrementando mecanismos que levaram ao au
mento da velocidade de circulação da moeda,
havendo, então, uma troca de um passivo mone
tário não remunerado por um passivo em títulos
federais altamente remunerados.

Essa mudança no perfil das obrigações das
autoridades monetárias, ou do Governo Federal
em particular, é bastante importante para que se
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possa entender os problemas sérios que encon
tramos hoje na condução das contas públicas.

Como se deu o aumento da dívida mobiliária
federal? Por que isso ocorreu? Em primeiro lugar,
remontando-se ao período do final dos anos 60,
principalmente, até o primeiro choque do petró
leo, o País fez um volume muito grande de capta
ção de recursos externos. Esses recursos externos
que entravam no País, no entanto, não eram utili
zados, pelo menos totalmente, para pagamento
de déficits comerciais, ou pagamentos de outras
despesas externas do País, uma vez que tínnha
mos um balanço comercial equilibrado e essas
dívidas aumentaram bastante as reservas. Essas
dívidas, porém, ao ingressarem no País, eram re
passadas aos tomadores internos - na época,
basicamente, .Q setor privado e o setor público.
Ao fazera transferência dessas captações externas
para o setor interno, o Governo era obrigado a
fazer um aumento da emissão correspondente
ao volume captado e repassado internamente. Ou
seja, captou-se um volume muito grande de em
préstimos externos, e o repasse desses recursos
internos aumentou tremendamente os meios de
pagamento. Como o aumento muito grande, de
sordenado, dos meios de pagamento tende a ter
um elevado efeito inflacionário, uma vez que não
corresponde, necessariamente, ao aumento de
produção disponível no mercado, o Governo teve
que enxugar esse excesso de Iiquidez provocado
pelo repasse dos empréstimos externos e, para
fazer isso, passou a colocar títulos federais no
mercado para, assim, realizar a captação neces
sária.

Então, uma primeira explicação, ainda que par
cial, do aumento da dívidamobiliária federal pode
ser encontrada no enxugamento do excesso de
Iiquidez causado pelo incremento das reservas.

Na verdade, a partir de 1974, o quadro come
çou a mudar e a captação de recursos com as
operações da dívida interna passou também a
representar uma fonte de recursos de receitas
para o Governo Federal financiar seus gastos e
suas aplicações junto ao setor público e ao setor
privado. Com a deterioração dos preços em nos
sas exportações - houve uma queda bastante
significativa entre 1974 e 1976, posteriormente
retomada a partir de 1978 - agravada também
pelo aumento do preço nas nossas importações,
e, ainda, pelo aumento das taxas de juros, o setor
privado virtualmente se afastou da captação de
recursos externos. Além disso, o Governo Federal
criou uma série de mecanismos que vieram possi
bilitar a estatização da dívida externa, ou seja, a
transferência da diviea externa apropriada pelo
setor privado para o setor público. Evidentemente,
o risco cambial, no caso, era muito grande, na
medida em que os custos estavam dando uma
sinalização ascendente, o setor privado se afastava
e o setor público arcava com o ônus dos ríscps
cambiais.

Enquanto o Governo Federal se beneficiava
desse processo de transferência de dívida,ou seja,
enquanto fazia elevada captação díreta de recur
sos no exterior, enquanto captava a dívida externe
do setor privado para seu próprio passivo, en
quanto utilizavaa dívidainterna também para cap
tar recursos, as co~as iam muito bem. Era a épo
ca do "milagre brasileiro", era a época em que
o Brasil era uma ilha de tranqüilidade em meio
a um mar de dificuldades. De fato, o ingresso
de recursos externos, tanto pelo lado da captação

díreta quanto da transferência de dívida privada,
era bastante elevado. Isso póssibilitou que o Go
verno repassasse recursos tanto ao setor público
quanto ao setor privado a taxas subsidiadas. O
setor privado teve vários mecanísmos para rece
ber esses recursos. Empréstimos do BNDES, de
várias agências de finaciamentos, bancos esta
duais de desenvolvimento, comerciais etc., com
taxas bastante reduzidas, de, às vezes, 20% da
correção monetária, ou, dependendo das linhas
de crédito, de 7% ao ano.

O setor público, portanto, com esse aporte de
recursos - sobre o qual, depois, pesaram altíssi
mas taxas - pôde fazer empréstimos que se con
figuravam como verdadeiras doações. Evidente
mente, ninguém reclamava de coisa alguma.

Na medida, porém, em que esse processo ces
sou, ou seja, os banqueiros internacionais come
çaram a díminuir o crédito ao País; e na medida
em que a dívida mobiliária federal atingiu um
montante muito significativo,muito elevado, tanto
em relação à participação no PIB como em rela
ção à participação no total dos haveres finan
ceiros, como ainda, em relação à própria receita
fiscal, enfim, na medida em que o público come
çou a recusar os títulos da dívida federal, e em
que tomou mais dificil conseguir captações líqui
das de recursos com essas operações, a situação
se inverteu. Quer dizeranteriormente, em especial
na década de 70, o Governo Federal utilizavare
cursos da dívida interna e externa para financiar
suas operações internas, tanto de fomento quanto
de crédito, de modo geral, ao setor público e
os gastos sociais. Quando a situação se inverteu
e o Governo se viu obrigado a pagar essa dívida
acumulada durante os últimos vinte anos, a situa
ção do fmanciamento interno do Governo Federal
também se inverteu, ou seja o Governo passou
a ter que financiar internamente as transferências
de recursos externos necessários para pagar essa
captação acumulada nos últimos 20 anos, não
podendo mais recorrer à dívida mobiliária interna
para ajudar nesse pagamento da dívida externa,
uma vezque elajá se encontrava bastante elevada.

Esse processo de endívidamento externo e in
terno tem uma relação bastante estreita com as
distorções ocorridas no sistema financeiro. Basta,
a propósito, mencionar as colocações líquidas de
títulos da dívida imobiliária federal. Na medida
em que o Governo captava recursos, limitava os
recursos disponíveis na economia. \

Para se ter uma idéia da magnitude ou do signi
ficado desse processo, um levantamento recente,
feito por um dos técnicos do Banco Central, mos
tra que apenas os dez maiores conglomerados
capítaneados pelos bancos comerciais detiam,
em 31 de dezembro de 1986, cerca de 31% do
total da dívida interna federal em circulação. Des
se total, que monta a 112 bilhões de cruzados,
13% são títulos em carteira própria dos bancos
comerciais e 18% são financiados pelos bancos
~unto ao público.

Se a esse montante, bastante significativo, das
aplicações do banco em títulos federais se adício
nam os depósitos compulsórios e os depósitos
livres dos bancos comerciais no Banco Central,
verifica-se que boa parte dos recursos dos bancos
comerciais, principalmente dos grandes conglo
merados, está bastante comprometida com o Go
verno Federal, do que resulta uma parcela menor
para aplicações em segmentos livresdo mercado,

o que, naturalmente, tem implicações sobre as
taxas de juros.

Cabe mencionar aqui, também outro aspecto
de uma reforma recente, propiciada pelos proces
sos de fusões e incorporações dos bancos comer
ciais, em que houve, realmente, uma concentra
ção bancária muito grande no País. Um dos objeti
vos que nortearam esse processo de concentra
ção dos bancos comerciais era aumentar sua efi
ciência e, desta forma, conter as altas das taxas
de juros. Como se pode verificarpela observância
dos dados, essa redução da taxa de juro não ocor
reu, não obstante alguns ganhos de eficiência,
às vezes, evidente, num processo de conglome
ração.

Agora eu gostaria de falar rapidamente sobre
a evolução do orçamento monetário e do orça
mento fiscal.

Fala-se muito na dicotomia que existiu e que
de certa forma ainda persiste um pouco entre
o orçamento monetário e o fiscal. Apenas como
um pequeno esclarecimento, eu diria que a fonte
básica de recursos do Governo Federal se cons
titui das receitas físcais, que estão consignadas
no Orçamento Geral da União, também conhe
cido como orçamento fiscal. Quando as receitas
básicas do Governo - estas são as receitas fis
cais, já que as outras não se podem configurar
exatamente como receitas não inflacionárias 
quando essas receitas são insuficientes para o
pagamento das suas despesas, o Governo recor
re, como se fosse uma empresa, ao processo
de endividamente externo e interno. Como vimos,
no final dos anos 60 e durante toda a década
de 70, o aumento do endívidamento público inter
no e externo foi bastante elevado, e exatamente
isso permitiu o aumento enorme do orçamento
monetário. Ou seja, as receitas fiscais estão com
prometidas no orçamento fiscal, que passa pela
aprovação do Congresso. No entanto, as capta
ções de recursos, através do endívidamento do
Governo Federal não estão sujeitas as esse orça
mento fiscal e ficaram então, no Banco Central,
e no Banco do Brasil, na época sob o comando
do Ministério da Fazenda e se configurou com
um orçamento que, às vezes, chegou a suplantar
o orçamento Fiscal o que escapava totalmente
ao controle do Congresso, ficando apenas sob
es do Conselho Monetário Nacional.

O que se verifica, pois, é que o processo de
endividamento externo e intemo foi bastante ele
vado, comprometendo os recursos disponíveis
para a aplicação e o aumento das taxas de juros.
São duas situações bastante distintas que convém
ressaltar: é o período em que o Govemo captava
muitos recursos e o período de agora, quando
se paga a conta, em que a situação tem de inver
ter-se. Daí, exatamente por essa inversão desse
processo, assistimos a processos como o esvazia
mento do Banco do Brasil, a indisponibilidade
de recursos para créditos subsidiados, para os
gastos sociais e redução dos investimentos. É
interessante ressaltar que, se se consideram os
principais orçamentos do setor público, como,
por exemplo, os orçamentos das estatais, do Go
verno Federal, verifica-se que, nos últimos anos,
de 1980 para cá, por exemplo, as únicas despesas
que apresentaram aumento significativoforam as
despesas financeiras. O gasto com empregados,
apesar de uma série de distorções que pode ter
havido com o funcionalismo, chegou, inclusive,
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a reduzir-se nesse período, em termos relativos,
em termos da participação no total das despesas,
e também em termos reais. O gasto com investi
mentes, sim, sofreu muitas reduções nesse perío
do, também. Os demais gastos de custeio perma
neceram igualmente mais ou menos constantes,
com algumas variações, dependendo dos grupos
de empresas que se analisem, mas o que ressalta
é que as despesas que aumentaram nesse perío
do foram as despesas financeiras. E é, basica
mente esse fato que explica a insuficiência de
recursos para aplicações sociais, para gastos de
investimento e:, inclusive, o esvaziamento de ínstí
tuíções de fomento.

Finalmente, eu entraria agora no papel do Ban
co Central e as reformas do sistema financeiro.

Como se viu, a criação e a consolidação do
Banco Central se deu em um contexto de grande
ampliação e diversificação,tanto do sistema fman
ceiro quanto das operações de política monetária
e cambial. Os parâmetros, no entanto, para a atua
ção do Banco Central - e isso é importante res
saltar - foram determinadas, como ainda o são,
pelo menos em parte, pelas políticas adotadas
pelo Governo. O Banco Central não é um órgão
independente, pois sua ação está subordinada ao
Ministério da Fazenda e à orientação mais geral
do Governo. Hoje, o endividamento acumulado
pelo setor público representa a principal condicio
nante da política econômica em geral, bem como
da política monetária, creditícia e cambial em par
ticular. Logo, o Banco Central, que está sujeito
à política econômica, não pode fugir disso 
nem sei se teria como.

Os desvios e irregularidades - é um outro fato
a ressaltar aqui - constatados no sistema fínan
ceíro,dentre os quais podemos destacar a falência
de gmpos financeiros privados e as graves dificul
dades enfrentedas por instituições financeiras pú
blicas, principalmente bancos estaduais, essas ir
regularidades foram previamente - e bastante
previamente-- detectadas no Banco Central pela
ação da fiscalização, por existirem, mecanismos
razoavelmente eficientes para isso. As soluções
adotadas, no entanto, para os diversos casos de
penderam muito mais de decisões políticas
alheias ao corpo do Banco Central. Não temos
autorízaçêo palratomar atitudes em relação a isso.
Somos apenas executores das determinações
que nos chegam.

Um outro aspecto ligado à duplicidade de orça
mento - monetário e fiscal - que poderia ser
interessante ressaltar é que essa duplicidade foi
amparada, basicamente, no processo de endivi
damento, e levou, durante muitos anos - até
hoje ainda se ressente disso - a uma incom
preensão muito grande do que estava ocorrendo.
Ou seja, as pessoas não conseguiam detectar
muito o que estava acontecendo com as finanças
públicas - por queo dinheiro não dava, por que
se aumentaram os impostos, por que o dinheiro
nunca dá para pagar conta etc. Essa duplicidade
orçamentária, a própria condição um pouco auto
ritária dessas contas e da sua apresentação junto
ao público fizeram com que o processo de pes
quisa e detecção dos principais problemas do
sistema financeiro, como das finanças públicas,
fosse dificultado.

Um último aspecto nesse item, e que eu gosta
ria de ressaltar - também já foi aqui referido
- diz respeito ao Banco do Brasil.

O Banco do Brasil tem exercido um papel bas
tante relevante na sociedade brasileira, principal
mente através dos seus créditos subsidiados. Para
atendimento dessas operações, o Banco do Bra
sil,tradicionalmente, recorria aos recursos da cha
mada conta-movimento, que se caracteriza por
certa capacidade de emissão do Banco do Brasil.
Ou seja, o Banco do Brasil tem de fazer uma
série de operações sociais, que são deficitárias,
uma vez que a taxa de juros ou inflação esteja
em 70, 75 ou 100% ao ano ... No ano passado,
por exemplo, com aquela inflação, o Banco em
prestou a 10% ao ano. É óbvio que isso não
pode ser considerada uma operação lucrativa.En
tão, para financiar essas operações, o Banco do
Brasil recorria, indiretamente, à emissão de moe
da, através do Banco Central. Só que esta emis
são, caracterizada pela conta-movimento, não era
algo muito específico e se direcionava para gastos
sociais - dinheiro não tem marca. O Banco do
Brasil realiza todas as suas operações, em que
se destacam essas, de caráter social, juntamente
com outras operações, e o que falta para fechar
as suas contas - inclusive o seu próprio lucro
- debita-se à conta-movimento. A conta-movi
mento acabou em março do ano passado e fOI
substituída por "Suprimentos Específicos", para
as operações subsidiadas. Cabe mencionar que,
mesmo antes da substituição da conta-movimen
to pela conta "Suprimentos Específicos", o aporte
de recursos ao Banco do Brasil através dessa
conta-movimento vinha sendo sucessivamente
reduzido, principalmente no período de 1981,
1982, 1983, 1984. Embora contasse com essa
conta-movimento, ele não estava mais podendo
sacar livremente, porque no orçamento mone
tário este aspecto era bastante controlado impe
dindo-se o Banco do Brasil de expandir muito
suas operações.

Cabe ressaltar que, apesar dessa redução da
conta-movimento acompanhadas, no ano passa
do, pela redução dos "Suprimentos Específicos",
o Banco aumentou em quase 70%, em termos
reais, suas aplicações em crédito agrícola. Houve,
portanto, um aumento das operações subsidiadas
de crédito agrícola, no ano passado, pelo Banco
do Brasil,embora os suprimentos específicos não
tivessem sido suficientes para isso, o que nos
permite inferirque o Banco do Brasil utilizouseus
recursos de depósitos à vista, que aumentaram
muito no ano passado, para realizar essas opera
ções.

Ora, não obstante a louvável destinação dada
aos recursos do Banco do Brasil - fato que não
é observado nas demais instituições financeiras
- eu gostaria de destacar dois pontos a respeito
dessa questão.

Há necessidade de assegurar que as condições
de aplicação subsidiadas atendam realmente aos
objetivos sociais, evitando, particularmente, a con
cessão de subsídios a setores já bastante capitali
zados ou quaisquer outros desvios.

O segundo ponto, sobre o qual já falei é a natu
reza deficitária dos empréstimos subsidiados, cuja
manutenção em termos reais, exige a dotação
de elevados suprimentos específicos. Ou seja, es
te ano o Banco do Brasil só teria condições de
repetir a mesma performance de expansão de
crédito rural que fez no ano passado se contasse
com volume de suprimentos específicos mais ele
vados,já que o processo, embora bastante eficien
te, não conseguiria suprir essa dicotomia entre

seus custos de captação e a sua receitra de apli
cação.

Finalmente, este seria o aspecto que resulta
em consequências expansionistas sobre o balan
ço de pagamentos.

Aconclusão - antes de passar a rápidas suges
tões - é a de que haveria necessidade de maior
consciência quanto à gravidacle do estado das
finanças públicas. Acreditamos que é necessária
uma consciência maior sobre esse aspecto. Se
analisarmos, por exemplo, o total de dívida do
Govemo Federal, verificaremos que é bastante
superior a suas receitas fiscais - sua única fonte
de receita - com o agravante de que essas recei
tas mal não dão para suas despesas correntes.
Então, é uma situação quase pré-falimentar, ou
falimentar, bastante grave. Essa consciência deve
rá ter, no meu entender, desdobramentos favorá
veis, quais sejam, maior probidade e clareza de
prioridades na aplicação dos recursos públicos.

Tenho pequenas e rápidas sugestões, à guisa
apenas de oferecer pontos para reflexão. Primeiro,
a questão do Conselho Monetário Nacional, que
segue, mais ou menos, a direção de outras inter
venções aqui feitas.

O Conselho Monetário Nacional é o órgão má
ximo, normativo e controlador do sistema finan
ceiro, inclusive do Banco Central. Propugnamos
que esse órgão tenha uma posição representativa
dos diversos segmentos sociais, com o objetivo
de democratizar a administração da política eco
nômica, em particular, através da representação
prioritária dos trabalhadores, efetivada de forma
independente, não subordinada ao Estado, por
meio de suas entidades representativas.

Objetivando - agora com relação a princípios
mais afetos ao Banco Central - melhor obser
vância dos princípios legais estabelecidos e o
aperfeiçoamento técnico da execução das diver
sas atribuições do Banco Central e das políticas
e decisões do órgão, propugnamos a criação de
cargo de diretor, representante do funcionalismo.

Quanto à questão da autonomia do Banco Cen
tral e ao aperfeiçoamento na execução da política
monetária, sugerimos que, independentemente
da política adcteda, o Banco Central somente
apresente em sua contabilidade as operações típi
cas da instituição. Asoperações de fomento, bem
como aquelas ligadas ao enorme passivo externo
do Governo Federal que se encontra no Banco
Central e outras decorrentes da política econô
mica adotada, seriam apresentadas separada
mente com o objetivo de propiciar maior transpa
rência às contas típicas do Banco Central e as
decorrentes da política econômica do Governo.
Vimos discutindo, aliás, esse aspecto entre o cor
po funcional e já há alguns ensaios a esse respeito.
O objetivo básico separação de contas e a delega
ção de responsabilidade decisória seria prestar
maiores esclarecimentos à sociedade sobre a des
tinação dos recursos fiscais e a natureza do déficit
públicó.

Com essas sugestões, trazemos finalmente, ao
julgamento da sociedade e dos Srs. Constituintes
a questão de determinar se é possível concretizar
os objetivos de crescimento econômico e de redu
ção das injustiças sociais, através de uma política
monetária subordinada à política fiscal ou por in
termédio do controle quantitativo sobre a oferta
monetária. Conforme procuramos mostrar o Or
çamento da União se encontra totalmente com
prometido com os serviços das dividas já constí-



158 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

tufdas. Cabe, portanto, definira forma de se obter
isso e os segmentos sociais que serão responsa
bilizados pelos custos decorrentes do elevado
grau de endividamento do Estado.

Muitoobrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Dr,João do Carmo Oli
veira, do IPLAN-IPEA, da Seplan.

O SR. JOÃO DO CARMO OLIVEIRA - Quero,
em primeiro lugar, agradecer a todos o convite
que me foi formulado, Evidentemente, para cada
brasileiro, é uma satisfação muito grande, uma
honra muito grande poder contribuir no debate
que os Srs. Constituintes estão realizando neste
momento.

Vou separar minha exposição em cinco partes
básicas. Na primeira, falareisobre a atual estrutura
do sistema financeiro relacionada com a questão
orçamentária; na segunda, falareisobre a relação
entre o Poder Legislativoe o Poder Executivo em
matéria financeira; na terceira, abordarei a ques
tão de como o Poder Legislativo poderia intervir
mais efetivamente no processo orçamentário; em
quarto lugar, levantarei algumas questões orça
mentárias ainda pendentes e, finalmente, vou dis
cutir fatos relativosao disciplinamento do sistema
financeiro como um todo, incluindo o segmento
privado.

Com relação à primeira parte, vou tentar ser
bastante breve, uma vez que meus antecessores
já abordaram com bastante clareza a questão da
evolução do sistema financeiro até o momento.
Mesmo assim, e para fazer, digamos, um gancho
com os pontos que pretendo levantar, gostaria
de lembrar aos Srs. Constituintes que o sistema
financeiro que temos hoje é herdado de meados
dos anos 60. Por voltade 1964, surgiu uma neces
sidade, óbvia, de modernização do sistema fman
ceiro então vigente. Introduziu-se, então, através
da Lein°4.357, em 1964, a indexação do sistema
financeiro com a criação das chamadas ORTN,
agora extintas. A medida se impunha como uma
necessidade, para superaro que se chamava ante
riormente de Lei da Usura, que se consubstan
ciava na limitação de 12% na taxa de juro anual.
Tal limitação - costumava-se dizer na época 
colocava uma série de empecilhos ao bom funcio
namento do sistema financeiro nacional. Ade
mais, a Lein°4.595, que é a leida reforma bancá
ria, igualmente criada em 1964, eliminou a exis
tência da chamada Sumoc, com a criação do
Banco Central e do Conselho MonetárioNacional.
Daísurgiu a necessidade de continuação de um
relacionamento com o Banco do Brasil, uma vez
que este era, até então, o agente do Governo
com experiência em política monetária. Por isso,
criou-se uma vinculação entre o Banco do Brasil,
através da chamada conta-movimento - aqui,
também, já abordada e sobre a qual, portanto,
não vou entrar em detalhes.

Há, ainda, a referir a Lei rr 4.380, que dispõe
sobre o Sistema Financeiro de Habitação, ainda
vigente, e a Lei n° 4.728, que dispõe sobre o res
tante do sistema financeiro nacional.

Gostaria de saltar rapidamente esses pontos,
que apresentei simplesmente para dar um pano
rama do aparato legal que instrumentaliza o siste
ma financeirocom que operamos hoje, e ressaltar
que no processo houve crescente centralização
do poder decis6rio, em matéria financeira, nas

mãos do Poder Executivo do País. Esta crescente
centralização surgiu em função de um canal que
permitiu o vazamento do Poder Legislativo para
o Poder Executivo, em face do art. 69 da atual
Constituição de 1967, que diz o seguinte:

"Asoperações de resgate e colocação de
títulosdo Tesouro Nacional, relativasà amor
tização de empréstimos internos, não atendi
das pelo orçamento anual, serão regulados
em lei complementar."

Em função desse vazamento, surge certo vácuo
em termos de poder decis6rio na área da política
financeira do País. Esse vácuo de poder decisório
ocorre no penado de 1967, a partir da Consti
tuição, até 1971. Nesse período, o Banco Central,
por delegação do Conselho Monetário Nacional,
passa a gerir e a emitir a dívida pública nacional
- as chamadas ORTN.

Em 1970, através do Decreto-Lei n° 1.079, o
Banco Central é autorizado a lançar as LTN,para
que possa fazera chamada política de open mar
ket, através de regulagem da liquidezno mercado
financeiro. Um ano antes, em 1969, um outro
decreta-Iei - não me ocorre agora seu número
- acabou de vez com a chamada "Caixa de
Amortização", que visava, eminentemente, à
emissão e ao controle da dívida nacional.

Tais alterações no processo foram, na prática,
sendo passadas, sem uma instrumentalização le
gal, paulatinamente, ao Banco Central. Em 1971,
procurou-se, então, dar sustentáculo legal àquilo
que vinha sendo praticado, em termos de política
da dívidapública. Foi promulgada, então, naquele
ano, a LeiComplementar n° 12, que regulamenta
o referido art. 69 da Constituição. Esse vácuo,
digamos, de poder na área financeira praticamen
te acabou em 1970, atribuído ao Banco Central
o poder definitivo de emissão, regulagem e con
trole da dívida pública.

Quais foram as conseqüências fundamentais
da chamada LeiComplementar rr 12? A primeira
é que esta lei acaba, indiretamente, por tornar
o nosso OGU - Orçamento Geral da União 
quase, digamos, uma peça de ficção e, algumas
vezes, uma peça de retórica do Poder Executivo,
fazendo com que o interesse dos parlamentares
por essa peça acabasse sendo diminuído, uma
vez que esse canal de vazamento permitia, ao
longo do ano, num país onde a taxa de inflação
é elevada, que aquelas despesas aprovadas no
Orçamento da União nada significassem a partir
de meados do ano, fazendo com que inclusive
se invertesse a ordem de poderes da Nação. O
que seria normal de se esperar de uma estrutura
de três Poderes, ou seja, o Poder Exec,utivo sim
plesmente tentando aplicar as leis ou executar
aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional
- no caso, a Lei de Meios, isto é, o Orçamento
nacional - passou a inverter o poder. Ao invés
de o Ministroda Fazenda e o Presidente da Repú
blica recorrerem ao Congresso Nacional, exerce
rem seus lobbies e pressões, para tentar arrancar
o apoio dos Congressistas, dos representantes
do povo, para que certas políticas que eles esta
vam prometendo à população fossem executa
das, esse tipo de relacionamento foi invertido,
bem como a relação de causalidade. Os parla
mentares passaram a fazer filas enormes nos ga
binetes de Ministrospedindo os favores de liberali
zação de recursos e coisas desse tipo, ou, então,

de encaminhamento de leis de suplementação
de verbas para as suas regiões, para as áreas
de onde eles vinham.

O que ocorre é que a Lei Complementar n°
12 permitiu esta deturpação, através de excessiva
flexibilização da política monetária e da política
fiscal, o que facilitou enormemente dispêndios
extra-orçamentários. Quer dizer, dispêndios que
vão além daquilo que foi aprovado pelo Congres
so Nacional na Lei de Meios.Levou, ainda, à cria
ção de uma série de orçamentos paralelos, como
formas caricatas de tentar mostrar que o Execu
tivo estava, por outro lado, complementando o
Orçamento da União e tentando mostrar para o
resto da sociedade que, de alguma forma, se con
trolavam Estados e Municípiosatravés do Banco
Central; que se controlava o orçamento do Siste
ma Nacional de Previdência Social através do or
çamento do SINPAS; que se controlavam as em
presas estatais e os grandes investimentos nacio
nais através do orçamento da SEST.

E surgiu, então, algo totalmente estranho ao
sistema: o chamado orçamento monetário. O que
era mera programação monetária do ano, que,
a rigor,a autoridade monetária deveria expor para
o resto da Nação ou para seus representantes,
ou seja, a política monetária de controle e de
moralização da moeda, passou a ser um orça
mento através do qual se passava a fazer a distri
buição de recursos, a distribuição das finanças
públicas.

Em função disso, nessa primeira parte eu g05

taria de levantar um ponto para a reflexão dos
nobres Constituintes.

A impressão que tenho é de que a emissão
e o controle da dívida pública é uma questão
de política fiscal, não uma questão de política
monetária. Aemissão e o controle da dívidapúbli
ca é uma questão de políticafiscal,porque o deve
dor é o Tesouro Nacional e, por conseguinte, é
uma questão de política fiscal. Em sendo uma
questão de política fiscal, tem de ser gerido e
emitido pela autoridade devedora, a autoridade
fiscal, no caso o Tesouro Nacional.

Parece-me que, em primeiro lugar, ficaria me
lhor colocada na Secretaria do Tesouro Nacional,
pertencente ao Ministérioda Fazenda; em segun
do lugar, haveria que conceder-se maior indepen
dência à política monetária e, nesse caso, destilar
no Banco Central o que é realmente política mo
netária e o que é política de fomento. Esta segun
da deveria ser passada a outros agentes do siste
ma fmanceiro e representantes do Governo, como
é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil.Deixar
a autoridade monetária como autoridade mone
tária, para que os fatos fossem transparentes e
para que o Governo, como um todo, inclusive
o Executivo e o Legislativo, pudesse ganhar mais
graus de liberdade na condução de sua política
econômica. Isso não significaabsolutamente con
tradição. Ao contrário, quanto mais objetivos con
tradit6rios se tem mais instrumentos de ação se
terá que ter na mão para a boa condução da
política econômica.

Em primeiro lugar, devemos pensar em termos
do relacionamento ideal entre o Legislativo e o
Executivo, em matéria financeira e, ainda, que
a moeda é algo muito importante para ser deixada
exclusivamente na mão do Executivo.Adesmora
lizaçãodo padrão monetáríojeva, necessariamen
te, a uma instabilidade econômica e poderá levar
à instabilidade social. Por esta razão, parece-me
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que a questão da moralização da moeda, indepen
denternente de estarmos discutindo o controle
da oferta monetária - ou que caminho for -,
a moralização do padrão monetário, repito, é
algo extremamente importante. Nesse caso, creio
que a participação do Legislativoé de fundamen
tai importância no processo. Há que s.e montar
algum sistema em que o Poder Legislativo possa
exercer o controle da moeda, indiretamente. Ob
viamente, o controle da moeda deve ser exercido
por alguma autoridade executiva.

O que eu proporia para discussão, no caso,
seria, evídenternente, a independência do Banco
Central. Essa independência do Banco Central,
porém, parece-me que vem sendo entendida com
dííerentes sentidos. Quando se fala em indepen
dência do Banco Central não se quer dizer que
deverá ser criada uma autoridade monetária inde
pendente de tudo mais, senhora de si mesmo.
Não é a idéia, correta. Em um país tudo tem de
ter uma autoridade superior que regule. Quando
se está falanclo em independência da autoridade
monetária, está-se falando em independência da
autoridade monetária com relação à autoridade
fiscal. Ou seja, independência do Presidente do
Banc:oCentral com relação ao Ministroda Fazen
da. O Ministroda Fazenda é autoridade fiscal por
excelência. É ele quem regula os gastos da Nação,
por comando do Presidente da República, no que
dizrespeito ao Plano Nacional de Desenvolvimen
to, aos grand1es investimentos, à politica de com
bate à pobreza, à politica de distribuição de renda
etc. Por outro lado, temos uma política que tem
de correr paralela e independente.

Sabemos que sempre existirão ligações natu
rais entre estas duas políticas,porém há de haver
independência do fazedor da política econômica
no que diz respeito à moeda, à politica monetária.
E, neste caso, se reivindicariauma independência
da autoridade monetária, com relação à autori
dade fiscal, no sentido de buscar a estabilidade
da moeda.

Independentemente da política de desenvolvi
mento econômico, de distribuição de renda e de
combate à pobreza que esteja sendo feita a
nível do Ministério da Fazenda e do Ministério
do Planejamento, a política monetária tem de go
zar de algum grau de independência, em termos
de controle do nível da taxa de juros, do nível
da taxa de inflação, e prestar contas ao Congresso
Nacional.

Como, a rinor, isto poderia funcionar? Se con
seguíssemos a independência da autoridade mo
netária com relação à autoridade fiscal, estaría
mos ganhanclo, por um lado, mais legitimidade
para a autoridade fiscal e, por outro, a autonomia
da política monetária. O que parece, à primeira
vista, é que o Presidente do Banco Central poderia
ser uma pessoa de notório saber, obviamente,
indicada pelo Presidente da República, porém sa
batinada, referendada e demitida, a qualquer mo
mento, pelo Congresso Nacional. E a qualquer
momento solicitada pelo Congresso Nacional a
prestar contas, de alguns eventuais desvios da polí
tica monetária ou a dar explicações sobre os moti
vos por que a política monetária está sendo con
duzida de determinada maneira. Parece-me que
esta poderia ser a forma de conceder liberdade
à política monetária e ganhar mais graus de liber
dade na políticaeconômica.

Por outro lado, deveria ainda constar da Consti
tuição um dispositivo que proibisse o Banco Cen
tral de fmanciar diretamente o Tesouro Nacional.
Isto faz parte, inclusive, da própria independência
- a que estamos imaginando - da política mo
netária. Hoje, simplesmente, basta um telefonema
do Presidente da República ou do Ministro da
Fazenda para que o Banco Central acione seu
mecanismo de divida,através da LeiComplemen
tar rr 12, e financie qualquer despesa. Assistimos
recentemente a uma série de mecanismos levan
do a isto, como já foi exposto pelos nossos cole
gas. Se o Banco Central necessita regular a Iiqui
dez, tem de fazê-lo comprovando e vendendo títu
los públicos no mercado e não necessariamente
colocando à disposição do Tesouro Nacional di
nheiro ou títulos emitidos diretamente.

Com isto se teria uma desvinculação das duas
políticas, uma regulagem do sistema, mas se sa
beria em qual das autoridades estaria a responsa
bilidade pela condução da política econômica,
se na autoridade fiscal ou na monetária. Portanto,
haveria de quem cobrar a responsabilidade pela
má condução da política econômica.

Como se poderia imaginar uma participação
mais efetiva do Poder Legislativo no processo or
çamentário brasileiro? A condição sine qua non
é que o Legislativo necessita urgentemente de
capacitação técnica, de uma equipe de assessora
mento técnico, no que dizrespeito a matéria finan
ceira e orçamentária. Isto, para que o Executivo
possa, pari passu, exercer o controle sobre essa
matéria e estar, então assessorado à altura para
responder rapidamente aos questionamentos dos
parlamentares.

A título de exemplo, apenas, eu diria que vários
países operam cÇlm sistemas parecidos com o
que vimos sugerindo. O caso mais óbvio é o do
CBO americano. Trata-se do Congressional
Budget Oflice, espécie de secretaria ,de finanças
dentro do Poder Legislativo,que presta assessoria
direta às subcomissões de orçamento e finanças
do Congresso dos Estados Unidos.

Portanto, os congressitas estarão aparelhados
para questionamentos que eventualmente dese
jem fazer ao Executivo, a qualquer momento 
particularmente, no caso, ao Banco Central, se
este viesse a ser independente, entre aspas, do
Ministro da Fazenda e mais vinculado ao Poder
Legislativo.

Além disso, tenho a impressão de que, com
a nova Constituição, os Srs. Constituintes pode
riam contemplar alguma forma de se impor um
respeito maior à chamada restrição orçamentária.
Hoje, a restrição orçamentária praticamente não
existe, em face do mecanismo da Lei Comple
mentar rr 12 que permite ao Banco Central 
não estamos falando da diretoria ou do presidente
do Banco por ordem do Ministério da Fazenda
- como se sabe, o Presidente do Banco Central
é subordinado ao Ministroda Fazenda e ao Presi
dente da República e, portanto, não pode ter uma
política independente - fazer o que lhe é orde
nado através do Ministério da Fazenda. Então,
para existireste respeito à restrição orçamentária,
há que se criar, ao nivel do Congresso Nacional,
no processo de aprovação do orçamento nacio
nal, algum mecanismo. Por exemplo, que se apro
vasse, numa primeira instância, digamos, os totais
do Orçamento, ou o nível do déficit global do
Orçamento e, a partir da aprovação deste nível

de déficit em que a Nação desejaria incorrer na
quele período, os Deputados já estariam prepa
rados e saberiam que o nível global de despesas
e de receita não mais poderia ser aumentado.
Num segundo passo, passar-se-ia do processo
de discussão orçamentária à discussão dos por
menores e das alocações específicas de recursos.
No caso, estaria implícita a idéia de que, todas
as vezes em que, por argumentação de parlamen
tares, um item específico de alocação de recursos
devesse ser aumentado, á partir dali seria nego
ciada a redução de algum outro, de forma tal
a se manter respeitada a restrição orçamentária.
Assim, teríamos consciência de que se vive em
um mundo de recursos escassos.

Uma forma alternativa seria a de, ao invés de
aprovar os totais, aprovar apenas o níveldo déficit
Neste caso, então, a despesa global poderia ser
aumentada, desde que se buscassem fontes su
plementares de recursos, quer fiscais, aumentan
do os impostos, quer de crédito, através, digamos,
de empréstimos do Banco Mundial ou de qual
qu'tr outra entidade financiadora. O importante
é que a matéria estaria sendo discutida e aprovada
ao nível do Congresso. Discutir-se-ia um docu
mento proposto pelo Executivo, pois a iniciativa
continuaria, obviamente, sendo do Executivo, e
o Congresso teria um espaço para poder emendar
o orçamento nacional, mas apenas depois de
cumprido o primeiro passo e cumprida uma regra
de jogo. A regra de jogo poderia ser ou aprovar
os totais ou aprovar o déficit público, enfim qual
quer das linhas, depois de uma discussão possi
velmente um pouco mais intensa.

A terceira exigência seria uma maior transpa
rência da própria peça orçamentária do Executivo,
através da apresentação de receitas e despesas
em valores brutos e não em valores líquidos 
como é feito heje na maior parte das rubricas
- para que o Legislativopudesse perceber exata
mente o que é subsídio e a quem está sendo
dado, pois apareceriam na peça orçamentária.
os subsídios teriam de aparecer na sua forma
bruta, inclusive os subsídios e provisões de recur
sos que o Governo estaria fazendo às empresas
estatais. E, ao mesmo tempo - já que se está
contemplando pelos valores brutos - deveriam
aparecer também, necessariamente, os dividen
dos das empresas estatais, que hoje não apare
cem em lugar algum. A mera exposição de moti
vos, que a SEST prepara com enorme atraso para
o Presidente da República, sem conhecimento
do Executivo, justifica, de uma forma, talvez, na
maioria das vezes, não muito convincente, a rea
plicação desses dividendos em projetos geral
mente não muito justificáveis - e o Legislativo
nunca fica sabendo disso. Os dividendos que as
empresas estatais com ações no mercado distri
buem aos acionistas privados, e correspondentes
à participação da União no capital dessas empre
sas, não são recebidos pelo Orçamento da União.
A rigor, se aprovada uma estrutura de orçamento
que contemple receitas e despesas brutas, tal
componente teria de ser explicitado como receita
da União e aplicado, possivelmente, em outros
programas de caráter social, ou mesmo retomar
para a própria empresa. Mas isso, depois de uma
discussão a nível do Congresso Nacional. Apare
ceriam também, explicitamente, os incentivos fis
cais e as renúncias tributárias específicas, que,
a meu ver, são dados que deveriam ser explici-
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tados. Há um quarto componente, ainda, conside
rando-se num papel mais eficaz do Legislativo.
Poder-se-ia exigir uma submissão ao Congresso
Nacional, enquanto existirem,dos orçamentos da
SEST, por exemplo, contidos no orçamento plu
rianual de investimentos. Parece-me que, de fato,
não faz sentido a submissão do orçamento das
empresas estatais, que atuam como empresas
no mercado, a um orçamento de custeio, porque
dependem do que está acontecendo com a estru
tura de preços. Elas devem ter liberdade, digamos,
de gerir seus negócios com grande rapidez para
poder competir com as demais empresas, quan
do for o caso de competir. Mas, em qualquer
dos casos, quando a participação do Governo
é majoritária nessas empresas, ou seja, quando
são empresas estatais, o orçamento plurianual
de investimentos deveria ser submetido ao Con
gresso Nacional.Atualmente, não o é. Naverdade,
é feito um orçamento, por volta de novembro
ou dezembro, e submetido apenas ao Presidente
da República, com grande atraso. Geralmente,
nem esse orçamento é feito.

Com o orçamento do Sinpas, ocorre o mesmo,
e ele também deveria passar pelo Congresso Na
cional, tal como a questão da programação mo
netária, que seria, no caso, de uma autoridade
monetária independente.

O próprio presidente do Banco Central exporia,
no Congresso Nacional, qual a política que ele
julgasse, como técnico e recebendo influências
políticas, a mais conveniente ou a mais indicada
para o período de sua gestão, em função da polí
tica econômica que o resto do Executivo estaria
executando, cabendo sua discussão e aprovação
ao Congresso Nacional. Uma vez o presidente
do Banco do Central saísse do congresso Nacio
nal com esse programa de política monetária,
estaria respaldado para executar essa política.Por
qualquer desvio ele seria submetido novamente
,a um questionamento pelo Congresso Nacional
e, obviamente, poderia ser exonerado no caso
de não cumprir as regras tal como aprovadas
pelo Congresso, a Casa dos representantes do
povo.

Há algumas questões orçamentárias indepen
dentes que gostaria de lêmbrar a V. EX'" Seriam,
basicamente, duas. Aprimeira é a dos orçamentos
indexados versus orçamentos em moeda nomi
nal, que estamos observando hoje. Com uma in
flação de 17% a 18% ao mês, como ocorre atual
mente, nenhum orçamento aprovado em moeda
nominal, como são aprovados hoje, faz qualquer
sentido. Três ou quatro meses depois estão total
mente desatualizados. Mesmo que fizéssemos um
exercício de-futurología, tentando imaginar o nível
acumulado de inflação do ano e já prover os orça
mentos com esses recursos adicionais, isto não
teria o mínimo sentido em termos de políticamo
netária e fiscal, porque já estamos, por anteci
pação, realimentando o processo inflacionário.O
próprio Governo já estaria colocando no Orça
mento da União uma taxa de inflação elevada,
e isso não faria sentido. O que me parece mais
razoávelseria a aprovação de uma estrutura orça

,mentáría, enquanto o País estivesse vivendo num
período de inflação exacerbada - e ãprovação
não só dos valores monetários, mas com uma
segunda coluna, em que constariam os percen
tuais alocados a cada um dos setores relevantes
de alocação de recursos públicos.

Uma segunda alternativaa essa mesma aprova
ção de estrutura orçamentária tem algo a ver com
ela. ao invés de se aprovar um orçamento em
moeda nominal, ou de se aprovar uma estrutura
orçamentária, aprovar-se-ia um orçamento em
moeda indexada - por exemplo, a própria OTN.
Aprova-se o orçamento em valor nominal em
duas colunas, para que as pessoas tenham noção
de que no dia da aprovação estão alocando àque
les determinados segmentos. Seria certo volume
em cruzados e, numa segunda coluna, naquele
mesmo dia, haveria sua representação em moeda
indexada, ou seja, em números de ORTN, ou
OTN, ou qualquer outra moeda que se queira
imaginar - sendo obviamente, uma moeda na
cional.Ao longo do ano, esta moeda se corrigiria
automaticamente, para garantir aos agentes gas
tadores dos recursos contar com estes em termos
reais. Senão, não fazsentido a aprovação de qual
quer orçamento, como está sendo feito hoje.

Um segundo ponto ainda dentro das questões
orçamentárias seria a do OPI - o orçamento
plurianual de investimentos. Atualmente, o orça
mento plurianualde investimentos é aprovado por
este Congresso de três em três anos. Isso virou
uma brincadeira, porque, se o orçamento anual
já não faz sentido em termos nominais, muito
menos um orçamento aprovado de três em três
anos!

Então, a idéia a ser discutida seria a aprovação,
a cada ano, de um orçamento plurianual, de tal
forma que no ano seguinte se eliminasse o último
ano da série que trabalhamos e se incorporasse
um ano adicional. Aí se aprovaria novamente o
orçamento, obedecendo-se à mesma regra do
orçamento anual, com a moeda indexada e com
a moeda corrente aparecendo simultaneamente
no orçamento, para que isso pudesse fazeralgum
sentido em termos de alocação de recursos. De
outra forma, não me parece que faça sentido do
modo como está sendo operado. Complemen
tando, parece-me que isso teria de estar em per
feita consonância com o Plano Nacional de De
senvolvimento e também com o próprio orça
mento plurianual de investimentos que seria sub
metido ao Congresso, o da SEST.

Gostaria de dizer, ainda, duas ou três palavras
com relação ao disciplinamento do sistema finan
ceiro como um todo, incluindo o segmento priva
do. Para ser rápido, eu levantaria três pontos bási
cos com relação a essa questão.

Primeiramente, os Srs. Constituintes terão de
imaginar alguma forma de reduzir a excessiva
cartelização do sistema, assunto já abordado por
expositores que me antecederam aqui. Trata-se
da questão das cartas patentes.

Obviamente, hoje é uma necessidade premen
te. O problema é que as próprias cartas patentes
poderão, eventualmente - é um aspecto a ser
discutido, não é minha posição - ser utilizadas
como transferência de recursos do segmento
bancário para o orçamento nacional, em termos
de se cobrar pelas cartas patentes, devendo-se,
porém, abrir a venda dessas cartas de uma forma
muito mais efetiva do que o que se faz hoje. Isto,
evidentemente, aumentaria a liberalizaçãodo sis
tema com a entrada muito mais facilitada de no
vos agentes, incrementando, assim, a concorrên
cia e, presumivelmente, a eficiência do sistema
bancário e a redução dos custos.

Um segundo ponto que eu gostaria de salientar
é que, no contexto do sistema privado, haveria
uma defmição clara do papel do capital estran
geiro no sistema financeiro nacional. Como se
sabe, o país é carente de recursos financeiros
e, portanto, precisamos da contribuição do capital
internacional. Por outro lado, este "precisamos
do capital internacional" não é livre. Há que se
imaginar, a nível da Constituição, uma maneira
- não sei com certeza ainda se seria esse o foro
apropriado para fixaro controle desse capital es
trangeiro - de disciplinar a participação desse
capital estrangeiro no sistema financeiro nacional.

Há um terceiro e último ponto, que também
gostaria de levantar, qual seja, o controle dos ban
cos estaduais. Hoje, esses bancos representam
um canal aberto de financiamento aos Tesouros
estaduais. Isso deve ser controlado de alguma
forma. O que se propõe, a rigor, é um desvincu
lamento dos bancos estaduais dos Tesouros esta
duais. Alguma coisa poderia ser pensada Possi
velmente, um relacionamento - parecido com
o que foisugerido - entre a autoridade monetária
e o Tesouro Nacional, ou melhor, um desvincu
lamento da autoridade monetária em relação ao
Tesouro Nacional. Dessa forma, os bancos esta
duais ficariam desvinculados do financiamento
direto aos governos estaduais. Poder-se-ia ima
ginar que os bancos estaduais pudessem com
prar e vender, em mercado aberto, os títulos esta
duais, mas não financiar diretamente o governo
estadual no momento, eis que isso gera, necessa
riamente, descontrole, como o que ocorre hoje.

A grosso modo, eram esta as observações
que me cebíafezer, Estou à disposição dos Srs.
Constituintes para díscussôes- posteriores.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Darcy Deitas.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Sr.
Presidente, ilustres expositores, apreciei muito a
exposição de V. S" Gostaria de, rapidamente, tecer
algumas considerações sobre o que disse ~ó Dr.
Carlos Eduardo Carvalho, cujas observações me'
chamaram bastante a atenção, em termos do que'
precisa ser modífícado no sístema financeiro na
cional. E evidente que precisamos democra
tizaro sistema financeiro,através, necessariamen
te, da indicação dos membros do Conselho Mone
tário Nacional,bem como dos presidentes do BN
DES, do Banco do Brasil e do Banco Central,
o que já foiamplamente discutido aqui. Sem dúvi
da, parece-me que os três expositores externaram
a mesma opinião, no sentido de que essa demo
cratização tem de ser alcançada, já e agora, por
esta Assembléia Nacional Constituinte.

O Dr. Carlos Eduardo Carvalho mencionou,
.aliés, um exemplo. O Banco Central tomou 60
ou 70 bilhões de cruzados e transferiu esses recur
sos para a rede privada a juros de cerca de 15%
a 18% ao ano, quando no mercado o mesmo
dinheiro estava sendo captado a 27, 28 e 30%.
Isto mostra, claramente, que vivemos num siste
ma financeiro, como amplamente tenho dito, on
de socializamos os prejuízos e privatizamos os
lucros.

S. S' destacou muito bem, ainda, a' fragilidade
do sistema financeiro privado.Mas,por outro lado,
focalizoutambém seu poder, eis que, sem muito
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esforço, consegue recursos, nesse montante, do
Banco Central, embora existam, neste País, milha
res de municípios carentes de toda sorte de recur
sos para atender às necessidades básicas de suas
comunidades nos setores de saneamento, habita
ção, saúde e transporte. Vemos, permanentemen
te, os municípios, de chapéu na mão, irem às
capitais dos seus Estados ou virem a Brasilia e,
na maioria das vezes, voltarem de mãos vazias,
porque o Tesouro Nacional está exaurido. Para
injeção de rec:ursos na rede privada, porém, sem
pre existem verbas. Percebe-se nitidamente, por
tanto, uma anomalia no sistema financeiro, dados
os poderes excepcíonals enfeixados pelo Banco'
Central, que não sofre qualquer fiscalização e não
tem de prestar contas a quem quer que seja.

Neste ponto, desejo,propor uma questão aos
três expositores. Sou dos que defendem - e es
tou apresentando à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte uma proposta nesse sentido - a es
tatiza,ção do sístema financeiro. Neste País, quan
do SEl fala em estatização, logo se ouve a velha
pregação de que estatismo é empreguismo, é
burocracia, é corrupção, A estatização do sistema
fínanceiro é uma medida que poderia salvar a
economia capitalista brasileira. Tenho plena con
vícção disto. Vemos, hoje, uma intermediação fí
nanceíra praticada pela rede privada, totalmente
parasitária. N~IO se vêem bancos privados aplica
rem recursos na área social. Preocupam-se ape
nas c:om as aplicações de curto prazo, e seus
lucros são vísíveís. Tais fatos são, aliás, ampla
mente divulgados pela imprensa. O que se prega
contra a estatização é igual à campanha que se
faz, durante muito tempo, neste País, contra a
reforma agrOO:a, isto é, de que depois da reforma
agrária viria a estatização da indústria, do comér
cio, enfim, de, tudo o que se possa imaginar e
que CIsistema capitaJista criou.

Eu perguntaria, pois, aos três expositores, se
são favoráveis, ou não à estatização do sísteme
financeiro nacional. O estatismo, hoje, é visto, po
pularmente, em especial pelos grandes capita
listas brasileiros, como algo corrupto, empreguis
ta e burocrático. A visão do estatismo ernpre
guistél, corrupto e burocrático foi criada exata
mente pelo reqírne de força instalado no Brasil,
que serviu ao grupo que sustentou esse regime
a partir de 1964, que outro objetivo não teve a
não ser fazer com que enriquecessem os com
parsas que-lhe deram sustentação.

Solicito, assim, que os três expositores me res
pondam, clara e objetivamente, se são contra ou
a favor de um sistema fmanceiro nacional esta
tizado.

O sa PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O conferencista Carlos Eduardo Ferreira de
Carvalho já revelou, creio, ser contra. (Pausa.) Por
tanto, passamos a palavra, inicialmente, a S. S'

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO -- Para ser claro e objetivo, eu diria
que sou favorável à estatização da atividade de
intermediação fmanceira, bancária, mas não do
conjunto do sistema fmanceiro, porque acho que
se trata de atividade de corretagem e sob vários
aspectos deveria ser tratado distintamente. Eu se
ria, pois, favorável à estatização da intermediação
financeira da atividade bancária, desde que aten
didas algumas pré-condições que considero fun
damentais.

A primeira é que houvesse condições efetivas
de controle democrático sobre esse sistema esta
tizado, por parte do Congresso Nacional e da so
ciedade civil. A segunda, que as condições de
indenização da estatização não a transformassem
num prêmio aos banqueiros. A meu ver, os ban
queiros brasileiros se enriqueceram às custas da
ciranda financeira, do Tesouro público, da socíe
dade em seu conjunto, em vários anos de uma
política econômica nitidamente voltada para isso.
(Palmas.) Finalmente, a terceira condição, é que
essa estatização se fizesse dentro de um plano
em que o sistema financeiro, saído dessa opera
ção, se transformasse num verdadeiro indutor do
desenvolvimento econômico e social do País.

Nessas condições, a proposta é viável.Mas, pes
soalmente, acho que, diante do quadro político
do País, esse dispositivo não passa. Posso estar
enganado, mas esta é minha avaliação - e os
Sr. Constituintes sabem disso melhor do que eu.
Então, em função de eu achar que não passa,
eu diria ser necessário fazer o detalhamento de
um sistema financeiro misto, que obedecesse a
princípios constitucionais elementares, como há
pouco citei.

Os colegas, aqui, foram bastante claros em ou
tros aspectos sobre os quais passei ao largo ou
de que nem mesmo tratei. A meu ver, deveríamos
criar condições para que um sistema misto, tal
como imagino que deveria funcionar, atuasse de
uma forma eficiente e de acordo com os interes
ses da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, para responder à mesma per
gunta, o Dr. Hélio César Bonternpo, do Departa
mento de Economia do Banco Central.

O SR.HÉuo CESARBONTEMPO-O espaço
que estou ocupando pertence à Associação de
Funcionários do Banco Central. Não sei em que
medida essa discussão já ocorreu no Banco Cen
trai.Pelo que noto da discussão, há uma tendência
favorável ao processo de estatização. Vou referir
minha posição particular - muito parecida, aliás,
com a do Dr, Carlos Eduardo.

A fazer-se essa estatização no mesmo contexto
de outros processos de estatização da economia
ocorridos recentemente, ou seja, sem um devido
e efetivo controle social sobre o Estado, sou con
trário à idéia. Mas, a estatização sendo acompa
nhada de um efetivocontrole social, sou favorável.
Evidentemente, no mínimo ganharíamos os lu
cros que não são tributados, ou que são disfarça
dos, além da alocação de recursos prioritários
para o desenvolvimento, como muito bem men
cionou V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra, para responder à mesma
pergunta, ao Dr. João do Carmo Oliveira, do
IpLANIIPEA, da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República.

O SR. JOÃO DO CARMO OUVEIRA - Corro
boro as opiniões dos dois colegas que me prece
deram. Gostaria, porém, de acrescentar algo, no
que refere ao que o ilustre Constituinte Darcy Dei
tas levantou e que diz respeito à autonomia e
ao poder do Banco Central, digamos, na desregu
lagem do sistema econômico.

Eu faria apenas um pequeno reparo à obser
vação de S. Ex', no sentido de que essa autonomia

é do Ministério da Fazenda, do Ministroda Fazen
da, não do Banco Central. O Banco Central traba
lha em harmonia com o Ministro da Fazenda,
sob seu comando.

O que se está buscando é exatamente criar
uma autonomia em relação ao Ministroda Fazen
da, porém, com dependência do Legislativo.Esta
seria, no meu entender, a proposição alternativa.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS-Pela
democratização do sistema financeiro total e com
as indicações de entidades e o crivo do Congresso
Nacional, sem dúvida alguma.

O SR. JOÃO DO CARMO OUVEIRA - Em
segundo lugar, quanto à observação de que os
municípios vêm até Brasíliaem busca de recursos
e voltam de mãos vazias, enquanto o Banco Cen
trai e o Ministro da Fazenda - acho que aí cabe
a expressão - promovem uma orgia nacional
em termos de dispêndio de recursos, creio que
V.Ex' tem razão, dada a estrutura atual do sistema.
É exatamente isso, no entanto, que precisa ser
mudado. É preciso haver uma participação mais
efetiva do Legislativo na decisão sobre alocação
de recursos. A proposição alternativa não é poder
pedir, ou mendigar recursos, mas, sim, poder de
cidir quanto à distribuição dos recursos.

Em último lugar, eu gostaria de referiro aspecto
da objetividade. No momento, o Brasil precisa
de uma reforma do sistema bancário do começo
ao fírn e, portanto, de maior controle sobre este
mesmo sistema bancário, desde o Banco Central
até as entidades privadas. Isto irá depender multo
da competência dos legislatores e dos executores
da política econômica.

Portanto, não sou contra a estatização, de forma
alguma, a permanecerem as coisas como estão
agora. Acho apenas possível, bem como muito
mais eficaz e eficiente, um sistema bancário misto,
como, no início propôs o Sr. Carlos Eduardo,
e com a observância das condições a que há
pouco me referi.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte IvanBonato, pelo
período de três minutos. Peço aos integrantes des
ta Subcomissão que, por obséquio, observem es
se limite de tempo, em face do avançado da hora.

O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, desejo, em primeiro
lugar, cumprimentar os conferencistas de hoje
pela exposição de suas opiniões.

Quanto à questão do nosso sistema financeiro,
eu diria, que o Banco do Brasil, no meu entender
e no da maioria dos brasileiros, contribui enorme
mente para o desenvoMmento do nosso País,
no setor agrícola, no comércio e na indústria. No
passado, ele detinha grande fatia do mercado fi
nanceiro. No entanto, nesses últimos vinte anos,
sem dúvida o Banco do Brasil vem perdendo im
portância, sob esse aspecto, resultando daí enor
me prejuízo para as atividades antes por ele bene
ficiadas.

Minhapergunta dirige-se ao Dr.Carlos Eduardo
e ao Dr. Hélio.

No entender de V. S.., que poderia ser feito
para fortalecer novamente o Banco do Brasil?

Existe uma aspiração generalizada no sentido
do fortalecimento do Banco do Brasil.Sou frontal
mente contra a estatização. Sou a favor da econo
mia de mercado, sou a favor da privatização. Mas
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sou a favor também do fortalecimento do Banco
do Brasil, que, no meu entender, deve ser um
banco moderador das taxas de juros e do sistema
financeiro. Acredito que, se os bancos - como
foi dito pelo Dr. Carlos Eduardo - ganharam
bastante, tiveram lucros e usaram o sistema para
ganhar, muito maior responsabilidade tem o pró
prio Governo, que detém instrumentos para regu
lar e fiscalizara ação daqueles que usaram o siste
ma. O Banco do Brasil e o Banco Central têm
esses instrumentos e podem usá-los.

Que sugestões teriam os ilustres expositores
para que nós, como Constituintes, possamos con
cretamente inserir na Constituição ou em leis
complementares?

Outra pergunta. Não há dúvida de que os ban
cos privados não têm participado do desenvol
vimento brasileiro, no que se refere a empréstimos
a longo prazo. Há várias explicações - inclusive,
segundo o Dr. João do Carmo de Oliveira, não
há instrumentos para isso, por causa da captação
a curto prazo.

Que poderia ser feito, então, para que houvesse
essa oportunidade e se obrigasse os bancos priva
dos a participarem mais do desenvolvimento do
País, em grandes investimentos, e auxiliarem a
economia brasileira? Que subsídios poderíamos
colher, nós, Constituintes, para inserir na Consti
tuição ou, possivelmente, depois, em leis comple
mentares, para que tal acontecesse, a fim de não
ficarmos simplesmente reclamando que os ban
cos não participam? Que instrumentos podere
mos dar-lhes? Com que instrumentos poderemos
obrigá-los a fazer isso?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Inicialmente, passo a palavra ao Dr. Carlos
Eduardo, para responder às indagações do Cons
tituinte Ivan Bonato.

O SR. CARLOSEDUARDO PEREIRA DE CAR
VALHO - Com relação à questão do Banco do
Brasil, eu diria ser algo que o atinge na sua condi
ção de empresa estatal. Foi muito bem apontado
pelo colega João do Carmo, o fato de que as
empresas estatais precisam ter um tipo de con
trole democrático por parte da sociedade e tão
intenso quanto em outras áreas do poder público
e do setor estatal da economia. Então, seria pre
ciso que essas empresas tivessem seus orçamen
tos apresentados ao Congresso e por ele aprova
dos, dentro de uma programação geral. E o Ban
co do Brasil também se inclui nisso. Já que o
Banco do Brasil é Uma sociedade por ações, uma
sociedade anônima aberta à participação do pú
blico, não deve atuar como órgão subsidiado pelo
poder público. Deve ser um executor das políticas,
um banco comercial a serviço da União e como
tal deve ser encarado.

Isso, por um lado, dada sua condição de empre
sa estatal. Por outro lado, creio que o Banco do
Brasil deveria recuperar sua condição de cornpatí
vidade. Ou seja, deveriam ser removidos os entra
ves àsua atuação enquanto banco comercial. Ele
deveria poder atuar livremente e ter uma presença
firme e sólida no mercado sem nenhum entrave
decorrente da sua condição de estatal. Esse enco
lhimento da participação do Banco do Brasil no
mercado financeiro que V. Ex" apontou é muito
violento e faz parte de uma ótica privatizante bas
tante discutível, implementada nos vinte anos de
política econômica que nos antecederam. Tra-

ta-se de um erro, porque, sem dúvida alguma,
o Banco do Brasil tem importante papel no desen
volvimento nacional. No entanto, acabou criando
condições para que os grandes conglomerados
privados formassem uma estrutura cartelizada, ou
oligopolizada, como se queira dizer, e adquirissem
um controle sobre o mercado que me parece
completamente desproporcional aos serviços
prestados por esses conglomerados privados.

O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO- Mas
não foi o próprio Governo Federal que castrou
o Banco do Brasil?

O SR. CARLOSEDUARDO PEREIRA DE CAR
VALHO - É, o termo é próprio, a opinião pode
ser essa. O Governo limitou e fez o Banco do
Brasil encolher.

O Banco do Brasil deveria, repito, recuperar
sua agressividade, deveria ser privilegiado, inclu
sive, enquanto banco que aplique recursos em
programas do Banco Central. Parece-me, por
exemplo, um grande equívoco que a linha espe
cial de crédito a que me referi no começo de
minha exposição tenha sido concedida indiscrimi
nadamente aos bancos privados, que relutam in
tensamente em repassar tais recursos. Existem
casos que, evidentemente, não se podem com
provar, já que no sistema bancário é bastante
difícil obter provas sobre isso. Mas eu diria que
muitos bancos que obtiveram dinheiro destinado
à pequena e média empresas, em operação que
o Banco Central aprovou recentemente, o estão
emprestando a empresas que não precisam do
dinheiro e que, em troca reaplicam o dinheiro
no próprio banco. Então, ganha todo mundo: ga
nha o banco, ganha a empresa, que não precisa
do dinheiro, e perde o Tesouro Nacional. É prática
corrente no Pais; sabemos que ocorre na rede
privada. Por conseguinte, o Banco do Brasil, que,
teoricamente, por ser estatal, poderia evitar esses
descalabros e deveria recuperar sua condição de
moderador. Acho que a expressão que V.Ex" usou
- "moderador" - é adequada para a função
que o Banco do Brasil deveria ter. Poderia ser
algo desse tipo. Dentro da idéia que tenho, de
que não é possível estatizar o sistema, a esta altura,
porque não há como fazê-lo,pelas condições polí
ticas - embora, em princípio, eu fosse favorável,
conforme declarei - acho que o Banco do Brasil
poderia ser um instrumento muito importante de
regulamentação do sistema, ou de estabilização
do mesmo. E muito mais fácil atuar no sentido
de estabilizar a taxa de juros, por via de um banco
que tem uma oferta de crédito muito dínãrníca,
o que forçaria os conglomerados privados a se
adaptarem a essa oferta, do que simplesmente
tabelar os juros, que os bancos privados burlam
à vontade, pois fazem o que querem, como sabe
mos

Com relação à segunda pergunta, quanto aos
bancos privados, eu diria que na verdade, a possi
bilidade de eles participarem intensamente do fi
nanciamento ao investimento produtivo de longo
prazo já existe, na legislação atual. Como bem
lembraram os colegas, a reforma de 64/65 criou
especificamente os bancos de investimento com
essa finalidade, inclusive com prescrições legais
no sentido - e é até razoavelmente sofisticada
a legislação que temos hoje em dia - de abrir
espaço para que o banco de investimentos se
tome uma ponte entre o sistema financeiro pro
priamente dito e o mercado de capitais, em que

o banco de investimentos deveria ser um subs
critor de ações de empresas novas, ter uma atua
ção mais firme como undelWFiting de lança
mentos, e por aí afora.

A possibilidade legal existe, embora os bancos
não a utilizem. A justificativa dos banqueiros é
de que eles não podem atuar nesse sentido por
que não conseguem captar recursos de longo
prazo. Então, já que não conseguem captar títulos
em mercado por três anos, também se recusam
a emprestar por três anos. Do ponto de vista da
contabilidade - se quisermos usar uma expres
são mais forte - o argumento, em si, procede.
Se alguém se endivida por um mês, não vai querer
emprestar por cinco anos. Agora, sendo verda
deira a justificativados banqueiros, parece-me ser
o argumento decisivo para comprovar que esse
sistema, tal como se encontra é inadequado para
o País. Se um sistema não consegue cumprir
o papel que lhe caberia, independentemente da
razão pela qual isso ocorre, não está atendendo
sua finalidade. Como sabemos ser muito difícil,
no Brasil, conseguir fazer com que um cidadão
ou uma empresa aplique dinheiro por cinco anos
em algum banco, esse é uma problema que dificil
mente será removido a curto prazo, pelo fato de
a nossa ser uma economia inflacionária, etc.

Agora, de outro lado, existem alternativas, como
é o caso das cadernetas de poupança que não
obstante serem um instrumento de captação na
de curto prazo, são razoavelmente estáveis. Fun
ciona há vinte anos e deve ser uma das coisas
mais populares no Brasil, depois do futebol ou
da cachaça, pois todos têm caderneta Ou seja,
na tradição do sistema fmanceiro brasileiro exis
tem mecanismos que conseguem contornar essa
instabilidade estrutural que o sistema tem por
conta das deformações da economia.

As coisas, portanto, poderiam ter sido dirigidas
nesse sentido. Ao contrário, no entanto, no passa
do, os formuladores da política econômica, ao
invés de deixarem a caderneta de poupança em
mãos do poder público, como instrumento que
lhe possibilitasse regular o crédito do sistema de
uma maneira mais eficiente, passaram-na para
o sistema privado. As cadernetas de poupança
do Bradesco e do ltaú são verdadeiros monstros,
hoje em dia, e só o trânsito da caderneta de pou
pança no caixa do Banco Bradesco responde por
enorme parcela dos lucros do conglomerado.

Com relação ao alongamento de prazo, então,
os dispositivos legais existem. O que se poderia
fazer, na apreciação da legislação ordinária, ou
o que deveria ser feito como reforma no sistema,
seria algo em termos de prescrever a necessidade
de o banco aplicar determinada parcela de seus
recursos em operações longas. Agora, se é possí
vel fazer isso com a estrutura de captação que
esses bancos têm, não sei. Aí, parece-me, haveria
a necessidade de uma discussão mais específica,
mais detalhada sobre reforma bancária. Seria pre
ci~o observar melhor, caso a caso, como isso
Iria funcionar.

Como subsídio ao texto constitucional eu diria,
talvez se pudessem incluir, nos artigos que a
Constituição conterá nesse sentido, chsposições
visando a que a atividade de intermediação bancá
ria, ao ser exercida sobre o resultado do capital
privado, deva também, necessariamente, atender
à necessidade de financiamento do investimento
produtivo de longo prazo. Isso poderia ser inserido
como um dispositivo constitucional, que serviria
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como balizamento para posterior formulação le
gai.

Eu, pelo menos, vejo assim.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra, para responder às indagações,
o DI". HélioCésar Bontempo.

O SR. HÉIJO BONTEMPO- Farei a tentativa
de não retomar os mesmos pontos, embora con
corde com vários aspectos das observações feitas
pelo Dr, Carlos Eduardo.

Quanto à questão de o que fazerpara fortalecer
o Banco do Brasil, devo dizer que seu esvazia
mento decorreu, como procuramos aqui mostrar,
primeiro do enfraquecimento das próprias finan
ças públicas, o que deixavamenos recursos livres
para serem repassados ao Banco do Brasil, a fim
de que pudesse fazer suas aplicações sociais 
extremamente ligadas ao processo de endivida
mento, extemo e intemo e à reversão das transfe
rênc:ias de recursos para o exterior. Em segundo
lugar, houve determinada atitude do Estado, no
sentido de coibir o Banco do Brasil de expandir
suas operações ativas e passivas, como o fizeram
os bancos comerciais. Ou seja, enquanto os ban
cos comerciais modernizaram-se tremendamen
te, constituindo conglomerados bastante podero
sos 'e com vários instrumentos de captação e vá
rias possibilidades de aplicação, o Banco do Brasil
permaneceu conformado à sua participação tradi
cional do mercado, o que configura claras condi
ções desfavoráveis.

Em decorrência desse diagnóstico, o que se
poderia fazer, no meu entender, para melhorar
a posição do Banco do Brasil, seria, em primeiro
lugar, procurar fazer com que os repasses, hoje
feitos através do Banco Central, por ordem do
Governo Federal, para vários estabelecimentos
bancários do sistema financeiro privado, como
um todo, e da rede oficial,em geral, sejam priorita
riamente feitos através do Banco do Brasile outras
instituições oficiaisque se queira privilegiar. Outra
providência seria, na medida em que as disponibi
lidades de recursos orçamentários o permitam,
ou na proporção da pressão inflacionária que se
queira admitir para a economia brasileira, aumen
tar os suprimentos específicos do Banco Central,
do Governo Federal, ao Banco do Brasil, para
que este execute a sua política.

Fínalrnente, viriaa eliminação completa desses
entraves à expansão do Banco do Brasil, ou seja,
a elLminação dos entraves à possibilidade de o
Banco do Brasil concorrer junto aos grandes con
glomerados. Essas providências já começaram
a ser tomadas, mas não sei até que ponto já esta
riam atendendo à nova postura.

Com relação ao que fazer para aumentar os
empréstimos de longo prazo, caberia, primeiro,
uma observação que, de certa forma, já foi feita
aqui.

O sistema de mercado costuma determinar as
próprias condições de prazos e~ de remune
ração. Basicamente, uma postura bastante radi
cai, em termos de economia de mercado, deixaria
às livres forças do mercado li determinação de
tudo o mais. No entanto, evldentemente, algumas
medidas poderiam ser tomadas no sentido de
orientar o comportameato do mercado. Nesse
sentido, para não repétir outras considerações,
eu reforçaria o argumento sobre a possibilidade,
que ainda existe,de vinculação de captações mais

estáveis, nos bancos comerciais privados, a apli
cação de longo prazo. Aí, sem dúvida, há possibi
lidade de solução.

Outro ponto muito importante é que os bancos
comerciais, principalmente os grandes conglo
merados, têm, como aqui foi mencionado, uma
parcela muito grande de suas aplicações com
o Governo Federal - a dívida mobiliária federal,
os depósitos registrados em moeda estrangeira
e suas reservas compulsórias. A dívida mobiliária
federal estando muito alta - e, no meu entender,
precisa ser reduzida, ainda que à custa de parcial
monetização - e à proporção, também, que a
política econômica e a condução dos negócios
no País permitam a redução dessas aplicações
dos bancos comerciais junto ao Governo Federal,
através do Banco Central - isto é, a redução
dos depósitos registrados em moeda estrangeira,
a redução de sua carteira de títulos, a redução
de suas reservas compulsórias -, é preciso que
a redução das aplicações dos bancos comerciais
seja acompanhada pelas aplicações de longo pra
zo nos bancos comerciais. Nesse sentido, poder
se-ia pensar, inclusive,em possiblhdades de hedg
dessas operações com o Governo Federal, com
o Banco Central, para que a expansão dos em
préstimos a longo prazo seja ainda maior. Acre
dito, porém, que a própria redução da carteira
dos títulos e de outras operações com o Banco
Central possibilite espaço para a expansão dos
empréstimos a longo prazo dos bancos comer
ciais.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Constituinte Adroaldo Streck.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Em primeiro lugar, acho que um consenso
entre os companheiros é o de que conseguimos
aprender muito com a presença de V. S.. , hoje.

Minha pergunta é simples e destina-se ao Dr,
Hélio César Bontempo.

Sou favorávelao sistema misto. Acho que esta
tizando os bancos nada se resolverá. Algumas
questões me parecem absurdas. Este é o foro
competente para acabar com certas distorções.
Na semana passada viajei com um banqueiro.
Seu banco havia falido e eu lhe perguntei se ele
havia ficado em má situação. Ele me respondeu
que não. Disse que ficariacom o prédio do banco
e sua situação ainda era muito boa, porque ven
dera as cartas patentes.

Mais recentemente, lemos na imprensa que o
proprietário da Caderneta de Poupança Delfin é
hoje credor da União em 9,3 bilhões de cruzados.
Quer dizer, ele promoveu um verdadeíro estouro
no sistema financeiro nacional e, no fim, ainda
ficou rico.

A pergunta ao Dr, Bontempo é a seguinte: já
que carta patente do sistema financeiro é para
prestação de serviços, não seria o caso de torná-Ia
sem valor comercial? Por exemplo, o banco tem
uma agência em um bairro do Rio de Janeiro
e entende que esta agência não é mais rentável;
a carta patente, então, deveria retornar ao poder
concedente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr, HélioBontempo.

O SR. HÉUO CÉSARBONTEMPO- Concor
do inteiramente com as observações feitas, inclu-

sive quanto à linha seguida pelo Prof. João do
Carmo.

Acredito que a carta patente não deve ter valor
de mercado. A autorização para funcionamento
de agências financeiras, quaisquer que sejam, de
ve ser privilégio do poder público, do Governo
Central, que poderá, eventualmente, cobrar por
isso, mas não pode permitir revenda, negociações
dessas cartas no mercado, já que isso, obviamen
te, configura um processo de indução à oligopo
Iização do sistema. Os altíssimos valores das car
tas patentes atuais não decorrem de um preço
estabelecido pelo Banco Central, absolutamente,
mas, sim, de preços estabelecidos pelos poucos
grupos que detêm essas cartas patentes. Então,
não sou favorável a que as cartas patentes sejam
comercializadas no mercado. Acho que o Banco
Central, através das autorizações que lhe cabe
oferecer, deve direcioná-Ias, segundo o interesse
nacional.

Quanto às irregularidades que V. Ex' citou, é
uma questão que, de fato, deve ter o maior debate.
Hoje ocorrem muitos processos falimentares cu
jas soluções são bastante penosas para a socie
dade. É o tradicional processo de privatização e
socialização das perdas, que vemos repetir-se
desde a época do café. No caso, creio, é preciso
haver mais vontade política de acabar com tais
problemas. Mecanismos, acredito que tenhamos
ou possamos obter com facilidade: No Brasil não
se checam, por exemplo, as declarações de renda,
não há um serviço de inteligência no Imposto
de Renda, não há checagem das informações
contidas na declaração à Receita, por exemplo,
para comprovar se conferem ou não com os ca
dastros de propriedades rurais, industriais, ou
com declarações feitas a outros órgãos, ou se
conferem com determinadas movimentações

bancárias, etc. Nem mesmo quando se notam
irregularidades!

A propósito, estive lendo, recentemente, estu
dos feitos pelo Banco Central alemão, o Bundes
bank, sendo que há pouco saiu também um estu
do feito por membro do FMIsobre fugas de capi
tais do Brasil - o que eles chamam de "capital
flight" - em que há uma parte legal e outra,
ilegal. Eles fizeram algumas pesquisas e chega
ram ao valor dos depósitos, no sistema financeiro
americano e em outros países, de residentes bra
sileiros, argentinos, etc. ou seja, de pessoas que
não teriam autorização para fazer isso.

Há, pois, um conflito muito grande entre o que
é legítimo e o que não é, entre legalidade e legiti
midade. Essa questão precisa ser resolvida. Por
que, também, temos de levar em consideração
o fato de que determinadas atividades são ilegais,
mas muitos as praticam. Temos, como exemplo,
o dólar paralelo. Não é ilegal? Mas sua cotação
aparece na televisão! E a acompanhamos, inclu
sive,extra-oficialmente!Há até remessas para fora
do País!

Então, deve haver um debate muito grande em
tomo dessas questões, para chegar-se a um con
senso, para serem resolvidas. Ainda que não haja
punição, mas, pelo menos, que se estabeleçam
normas daqui para frente.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Luiz Gushiken.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN 
Gostaria de dizer que me sinto muito gratificado
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por ter sido o autor do convite aos economistas
Carlos Eduardo e HélioCésar Bontempo, em que
pese às divergências que tenha em relação às
suas posições, principalmente no que dizrespeito
à estatização. Todos sabem que defendo a estati
zação de forma contundente, com aplicação ime
diata.Apesar das nossas divergências nessa ques
tão fundamental, convidei-os por achar que a pos
tura por eles adotada ao longo de sua vida profis
sional pode contribuir, decisivamente, para nosso
trabalho nesta Subcomissão.

O OR. CARLOS EDUARDO, em 1985, era as
sessor da Diretoria do Banco Auxiliar. Naquela
ocasião, tendo em vista as dificuldades do banco
e a previsão que ele fazia de que era inevitável
a quebra do estabelecimento, e sabedor do envio
de recursos que o Govemo estava fazendo, o erro
que estava sendo praticado por parte do Govemo
Federal, através dessa injeção de recursos, o Dr.
CarlosEduardojá diziaque não seriam suficientes
tais recursos para resolver o problema do Banco
Auxiliar. Acho sua postura exemplar, do ponto
de vista da cidadania.

Quanto ao Dr. HélioCésar Bontempo, técnico
do Banco Central, teve a coragem de dizer, em
texto escrito, que todos 05 desvios e irregulari
dades do sistema financeiro eram detectados pe
los funcionários, pelos técnicos ligados à área de
fiscalização,mas eles não podiam tomá-los públi
cos porque decisão política de instância maior
os impedia de assim agir.

Deforma que achei importante trazê-los à Sub
comissão para prestarem depoimento, já que um
dos problemas mais importantes do sistema fi
nanceiro dizrespeito ao controle. No fundo, quan
do discutimos a questão da autonomia do Banco
Central, estamos discutindo o .controle: quando
discutimos o que acontece nos bancos estaduais,
estamos discutindo o controle. Por isso, achei que
valia a pena o convite. Lamento não ter sido o
autor do convite ao Pref. João Paulo, cujo depoi
mento considerei igualmente muito importante.

Eu faria uma pergunta sobre o problema do
controle, mas de forma diferenciada,ao Prof.Hélio
César Bontempo e ao Prof. Carlos Eduardo.

Desejo saber se S. S" concordam com a visão
exposta pelo Prof.João do Carmo, relativamente
ao Banco Central. O Prof.Carlos Eduardo dizque
o Banco Central hoje tem autonomia. E ilustrou
suas observações com uma série de exemplos.
O Prof. João do Carmo diz que o Banco Central
não tem autonomia em relação ao Ministérioda
Fazenda. E, pela proposta do Prof. João Carlos
seria necessário dar autonomia do Banco Central'
m~ em relação ao Ministério da Fazenda, o~
seja, que ele não fosse um órgão subordinado
àquele Ministério. E diz, ainda, que o Presidente
do Banco Central deveriaser escolhido por indica
ção do Presidente da República, mas com homo
logação pelo Congresso Nacional.

Parece-me, de certa maneira, que li definição
de autonomia feita pelo Prof. João Carlos escla
rece melhor essa questão um tanto nebulosa. Eu
perguntaria, então, ao Prof.HélioCésar Bontempo
e ao Prof. Carlos Eduardo se concordam com
a opinião de que o Banco Central deve ficar fora
do controle do Ministério da Fazenda, com a índl
cação de seu presidente subordinada ao Con
gresso Nacional.

A segunda pergunÚl diz respeito ao problema
do controle.

O Prof. Hélio César Bontempo, no seu texto,
afirma que os desvios e irregularidades que ocor
riam no sistema financeiro foram detectados pelo
corpo técnico do Banco Central. Muitos colegas
do Banco Central, em conversas paralelas, disse
ram-me, várias vezes, que dilicilé tomar público
o que eles sabem. Fico matutando comigo mes
mo sobre que tipo de mecanismo devemos criar
nas instituições estatais, particularmente na área
financeira, para permitir que um funcionário, ao
saber de certos desvios, os tornasse públicos?
Será que a proposta da criação do cargo de diretor
representante, aqui feita pelo companheiro em
sua exposição, resolveriao problema? Um diretor
eleito pelos funcionários, com a função precipua
de tornar públicas questões que permanecem,
às vezes, no âmbito das direções indicadas pelo
Governo não seria urna boa proposta?

Dirijo esta pergunta aos Professores Carlos
Eduardo Pereira de Carvalho e João do Carmo
Oliveira.

Ao Prof. João do Carmo Oliveiraeu solicitaria,
ainda, que explicasse melhor a questão da asses
soria financeira ao Legislativo, tomando como ba
se o que existe nos Estados Unidos. Os membros
do Legislativo, em sua maioria, não têm conheci
mento técnico para avaliaro assunto, que é extre
mamente complexo. Entretanto, a decisão passa
pelo Legislativo - pelo menos, é esta nossa tese.

Portanto, como deveríamos montar essa asses
soria técnica? Que tipo de autonomia teria? Enfim,
como funciona nos Estados Unidos?

A segunda indagação diz respeito aos bancos
estaduais e se dirige ao Prof.João do Carmo.

Disse S. S· que deveríamos controlar os bancos
estaduais, com relação ao poder emissor. Gos
taria de ouvir de S. S' urna explicação mais clara
de como se dá esse controle.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Como foram muitas perguntas, procuraremos
disciplinar as respostas de modo mais objetivo.

Passo a palavra, inicialmente, ao Dr. Carlos
Eduardo Fereira de Carvalho.

O SR. CARLOS EDUARDO FEREIRA DE CAR
VALHO - Eu diria, de início, que fiquei muito
satisfeito com a exposição do Prof. Hélio César
Bontempo e, especialmente, do Prof.João do Car
mo Oliveira, que se deteve mais na questID da
autonomia do Banco Central. Parece-me um vi
são bastante clara a respeito das questões em
jogo no momento.

Quando insisto - aqui e em outras discussões
- na afirmação de que o Banco Central goza,
atualmente, de um grau de autonomia razoável,
não estou querendo aludir ao fato de que, na
verdade, ele seja parte de um complexo de pode
res centralizados em torno do Ministérioda Fazen
da e que esteja agindo em conjunto com esses
poderes. Insisto em que o Banco Central tem
competência, do POnto de vista legal e técnico
- inclusive em atendimento a orientações do
Ministérioda Fazenda - para fazer coisas que,
a rigor, não poderia fazer. E: o caso, por exemplo,
do financiamento ao sistema bancário privado,
da forma como foifeito.Não estou querendo dizer
que a iniciativatenha sido do Presidente do Banco
Central ou não -, o que, no caso, me parece
menos importante. O fato é que, na prática, a

instituição que, do ponto de vista legal, assume
a responsabüidade de fazê-lo é o Banco Central
do Brasil,que arca com o ônus de ter agido como
agiu, do ponto de vista formal, legal, etc. Só que
isso não é submetido a controle de qualquer espé
cie.

De outro lado, boa parte dos defensores da
proposta de autonomia do Banco Central limi
ta-se apenas a apontar a necessidade de se ter
um Banco Central autônomo. Insisto, portanto,
na crítica: se a questão se restringe a ter-se um
Banco Central simplesmente autônomo, parece
me que se corre sério risco. Acho que isso é
algo presente no debate técnico e teórico, hoje
em dia, mais ou menos explicitamentE!.

A intervenção do Prof.João do Carmo Oliveira
é contrária a essa autonomia, simplesmente. Fica
parecendo aquilo a que me referi inicialmente,
ou seja, que o Banco Central seria uma espécie
de corpo de técnicos que paira acima dos con
flitos políticos e que, por serem sábics, honestos
e probos, podem administrar corretamente algo
que, se ficar nas mãos dos políticos,virabagunça.
Esta é uma visão autoritária, antidemocrática e
períqosísslma para a sociedade e que, a meu ver,
tem, 'de ser combatida. A proposição no sentido
de Rue o Banco Central deve ter autonomia em
relação ao Ministério da Fazenda e aos gastos
fiscais do Governo, é correta. É por este caminho
que se deve seguir. Mas ele deve estar subordi
nado a uma orientação de política monetária e
a uma orientação geral da política econômica a
ser definida, através de procedimentos democrá
ticos que envolvema apresentação de planos pelo
Executivo ao Legislativo, para que este oriente,
aprove e possa, inclusive,oferecer proposições.

Outro aspecto que me parece perigoso, relati
vamente à discussão sobre tal autonomia, é tentar
estabelecer, quase como princípio legal, a idéia
do Estado que busca finanças equilibradas, ou
seja, de que o Governo simplesmente deve gastar
o que arrecada e mais nada. Como se não fosse
legítimo o princípio de o Estado endividar-se e
atuar como "alavancador" da economia, há muito
consagrado na teoria econômica e que não pre
cisa fundamentar aqui.

Parece-me igualmente apropriada a formula
ção feita pelo Prof. João do Carmo Oliveira, no
sentido de que a erníssâode moeda-o endivida
mento - deve estar consignado em leiorçamen
tária, dentro de limites aprovados claramente. Por
exemplo, se se aprova, no Legislativo. um déficit
de tantos por cento na arrecadação do Estado,
é legítimo, é legal. E o Banco Centro!ll vai zelar
para que isso seja cumprido da melhor forma.
Evidentemente, acho que está claro que isso deve
ser feitodessa maneira, por ser o objetivoprincipal
sobre o qual deveríamos trabalhar, na tarefa de
democratização da sociedade a que nos pr0po
mos. Há, no sistema financeiro, no sistema ban
cário principalmente, uma espécie de buraco ne
gro, complicadíssimo, do qual ninguém consegue
saber exatamente o que se passa. Então, tudo
que se faça no sentido de trazer isso a luz, seja
na esfera pública, seja na esfera privada, é extre
mamente positivo.O Banco Central deveria bus
car autonomia por esse caminho, com o que con
cordo, inclusive tendo claro que os limites da sua
atuação deverão ser fixados legalmente, sob a
forma de resoluções do Legislativo, apresentadas
pelos ministérios da área econômica e assim por
diante.
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A outra questão diz respeito ao controle. Con
cordo com o que disseram os colegas, ou seja,
queas irregularidades do sistema financeiro priva
do foram detectadas a tempo pela fiscalização
do Banco Central.Jamais fui funcionário do Ban
co Central, mais percebia isso, porque cerca de
dois anos e meio antes da quebra finaldo Auxiliar
e do Comínd, a fiscalização do Banco Central
abria e fechava o caixa dos bancos todos os dias.
Àsoito horas e trinta minutos, os fiscais do Banco
Centrad se apresentavam, avaliavam o caixa do
banco e, as dezessete horas e trinta minutos, o
caixa era fechado, encerrado, com a participação
dosfuncionários do Banco Central. O Banco Cen
trai tinha sala nas matrizes dos dois bancos. A
físcelízaçêo estava lá, permanentemente, instala
da, com sala, com funcionários - praticamente
era parte de sua direção. Se o problema não foi
detectado a tempo, isto não ocorreu por incompe
tência ou por anuência do corpo de funcionários
do Banco Central, de forma alguma. Muito pelo
contrário, eles tiveram conhecimento do fato com
bastante antecedência.

No que se refere à nomeação do diretor, a idéia
é correta, é justa.

Há uma outrá proposta, feita pelo Conselho
Federal de Economia e que iria ser apresentada
também a estaiSubcomissão, no sentido de que
houvesse um técnico, economista, nomeado pelo
Conselho Federal-c- não sei exatamente que for
ma legal isso tarnaría -, que teria o direito de
acompanhar a administração dos bancos priva
dos. Seria uma espécie de fiscal de uma institui
ção daisociedade - o Conselho Federal de Eco
nomia - a qU2~, deveria, então, manter contactos
com CI Banco Central. A proposta me parece um
pouco confusa, em termos de competência, de
poderes, em face da duplicação de atribuições
com relação ao Banco Central. Não conheço em
detalhes, mas sei que estava sendo elaborada.

Em relação à criação do cargo de diretor-ad
junto, parece-me uma idéia interessante.

Outra sugestão importante, também informal,
é de que haja sempre, da parte dos parlamentares,
dísposlção e interesse para ouvirdenúncias e levá
las a público. Na ocasião da quebra do Banco
Auxiliar, por exemplo, fizemos vários esforços no
sentido de trazer à luz o que se estava passando
no Banco, inclusive porque envolvia,em um mo
mento muito delicado, os funcionários do Banco.
Mas, em face da gravidade dos problemas que
o País vivia na época, em 1985 - a aprovação
dó pacote fiSC21l na fase pós-eleitoral, uma confu
são terrível- foi muito dificil encontrarmos uma
caixa de ressonância para a sociedade.

Então, sob este aspecto, a própria àtividade in
formai do Parlamento e a existência, no Congres
so, de uma comissão fiscalizadora, alguma coisa
desse tipo, servíríam, digamos, de desaguadouro
natural para aqueles que, pela posição em que
se encontram, não podem, evidentemente, mani
festar-se. Se eu, na época em que trabalhasse
no Banco Auxdíar, denunciasse tais ocorrências
aqui, certamente iria para a rua, na condição de
funcionário, já que isso seria considerado traição
ao BarICO, dentro dos princípios éticos da empre
sa. MaiS, na hora da quebra do Banco, muitos
diretores nos passavam informações sigilosas so
bre o que estava acontecendo com o Banco. Mui
tos deles foram bastantes corretos, no sentido
de desnudar o que lá estava acontecendo. Mas

seria importante que houvesse a possibilidade de
um funcionário de empresa pública, como é o
caso do funcionário do Banco Central, fazer esse
tipo de denúncia e estar coberto, vamos dizer
assim, do ponto de vista funcional, para não sofrer
represálias. Não sei como isto poderia ser tratado.

Acho que atendi às perguntas.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr, Hélio Cesar Bontempo,
para responder às indagações do Constituinte
LuizGushiken.

O SR. HÉLIOCESARBONTEMPO- Em pri
meiro lugar, vou abordar a questão da autonomia
do Banco Central, quanto à concordância ou não
com o Prof.João do Carmo. Voudizer que minha
resposta é influenciada principalmente pela sur
presa que tive, aqui, em face do nível de detalha
mento dás propostas, das sugestões do Prof.João
do Carmo, que, no meu entender, são bastante
pertinentes e avançam já bastante a discussão
a respeito do assunto.

Em segundo lugar, sou um profundo admi
rador do Prof.João do Carmo, não obstante tê-lo
conhecido há muito tempo, através da leitura dos
seus trabalhos - aliás,foiuma agradável surpresa
encontrá-lo aqui, hoje, porque eu não sabia que
viria. Tenho lido muito, ultimamente, trabalhos
a respeito do setor público, das finanças públicas,
e o Prof.João do Carmo é um pioneiro no desven
damento do emaranhado em que se tomaram
essas contas públicas, um estudioso muito pro
fundo do assunto. Portanto, acredito que tem
enormes contribuições a dar.

Na exposição que fizaqui, a questão da autono
mia foi colocada, finalmente, como uma indaga
ção aos senhores, no seguinte sentido: Se o Ban
co Central clássico cuidasse basicamente da polí
tica monetária, então, como atingir os objetivos
de crescimento e de redução das injustiças? Seria
através de uma independência do Banco Central,
o que implica o controle quantitativo da base mo
netária, independentemente das outras variáveis
econômicas? Ou seria através da subordinação
dessa política monetária aos objetivos da política
fiscal, privilegiando,assim, os objetivos de cresci
mento, independentemente do controle mone
tário?

Embora isso tenha sido apresentado como in
dagação, no final, o conjunto da análise feita 
nós, pelo menos, achamos isso - tende a orientar
a resposta no sentido de que deve haver uma
preocupação com a política fiscal e uma relação
entre a política fiscal e a política monetária, mas
também deve haver uma preocupação com o
controle da oferta monetãria. Que seja, a orienta
ção da resposta puxa um pouco pelo lado da
subordinação da política monetária aos objetivos
maiores da política econômica, mas clama pela
necessidade de um controle mais efetivo e, nesse
sentido, de uma profissionalização na condução
da política monetária.

O Prof. João do Carmo detalhou baptante sua
proposta e, pelo que pude compreender, avança
exatamente nessa direção, uma vez que procura
colocar a independência do Banco Central subor
dinada ao Congresso Nacional, e também coloca
um dado muito importante - dentre outras que
não estou lembrando agora - o de uma comis
são flscalízadora do Congresso que tomasse pos-

sível o controle do Congresso sobre o Conselho
Monetário Nacional, sobre o Banco Central, enfim,
tomasse operativamente viável esse tipo de con
trole do Congresso sobre o dia-a-dia da política
monetária fiscal.

Quer dizer, ele avançou a questão sobre qual
é o déficit que se admite. Admitindo um déficit
, não estã com aquela postura de controle quanti
tativo sobre a política monetária simplesmente,
mas subordinando-a a determinadas prioridades.
Então, qual é o déficit aceitável?

Acho extremamente oportuna não só esta su
gestão, como outras que ele apresentou. E acre
dito que suas sugestões seguem a linha de um
trabalho que vem executando há vários anos. Pa
rece-me que ele enfocou muito bem essas ques
tões, digamos, como resultado do seu trabalho.

Então, seria esta a minha preocupação com
relação a este ponto.

Com relação à questão de se um diretor repre
sentante resolve o problema de irregularidade, de
falta de denúncia de irregularidades, enfim, se
imprimiria maior probidade à execução das con
tas públicas, eu diria a que, em primeiro lugar,
acho %'nuito dificil que qualquer medida resolva
totalmente qualquer problema, mas pode ter uma
boa contribuição nesse sentido. No caso, acredito
que o diretor representante é um bom caminho
na direção de resolver a questão. Naturalmente,
lá dentro do Banco Central, por exemplo, temos
algumas proibições, consignadas no manual de
normas, referentes a determinadas manifestações
de funcionários. Possivelmente, teria de passar
por isso. Mas creio que a resolução desse proble
ma passa também por todo um processo de dis
cussão que acredito já esteja acontecendo e que
tem sido bastante intenso nos últimos anos. Nesse
sentido, a própria eleição, realizada pela primeira
vez na história do Banco Central, recentemente,
no ano passado, na Associação dos Funcionários
do Banco Central: cujo Presidente, Paulo Eduar
do, está aqui presente, o próprio processo de elei
ção de funcionários do Banco Central passou
muito por essa discussão da necessidade de um
aprimoramento técnico, da necessidade de os
funcionários se cingirem aos aspectos técnicos
da sua atuação e brigarem por isso. Enfim, procu
rarem denunciar os problemas e evitar que todo
o seu trabalho técnico, todo o seu esforço seja
desvirtuado por determinadas injunções que ge
ralmente existem nas instituições.

Por fim, a meu ver, a existência de um diretor
representante que talvez pudesse dirigir uma co
missão técnica, congregando funcionários de vá
rias áreas e com livretrânsito na diretoria do Ban
co Central - que lhes concederia, inclusive, o
poder de denúncia - seria um passo importante.
Endosso também parte dassugestôes feitas, aqui,
pelo colega Carlos Eduardo;

O SR. PRESIDENTE(Cid ~boia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr, João do Carmo Oliveira,
para responder às indagações do Constituinte
LuizGushiken.

O SR.JOÃO DO CARMO OLIVEIRA- Gostaria
de complementar alguma coisa, em função do
que V. Ex" questionou. Com relação à questão
do controle, eu diria que o Tribunal de-Contas
da União, que funciona ligado ao Legislativo, em
principio, que é um instrumento muito impor
tante. A esta altura das discussões sobre uma
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nova Constituição, mereceria um debate a ques
tão da auditoria preventiva, principalmente no que
se refere à atividade pública. Trata-se de um con
trole que me parece não estar ocorrendo de modo
persistente. Quer dizer, ao invés de uma auditoria
passiva - só depois que os estouros ocorrem
é que o TCU sai em campo, para tentar comprovar
a veracidade dos fatos - o que seria altamente
recomendável é que o Legislativo, dentro da sua
nova organização, digamos, contasse também
com o apoio do TCU, para fins de auditoria externa
preventiva. Acho que isso pode é'\iudar muito no
controle da coisa pública.

Por outro lado - respondendo a outra indaga
ção de V. Ex- - há a questão do CBO - Con
greukmal Budget OfIice, órgão de apoio técni
co do Congresso norte-americano. Só compa
raria este exemplo especifico com o caso inglês,
do qual, no entanto, difere radicalmente. Nos Es
tados Onidos há algo parecido com o nosso IPEA.
Só que o daqui é vinculado ao Poder Executivo
e.lá, a instituição está à disposição do Legislativo,
prestando um serviço extremamente importante.
E através dele que os parlamentares se equipam
com estudos e se municiam de dados técnicos,
que lhes permitem fazer o devido monitoramento,
o acompanhamento da execução da política eco
nômica As pessoas que trabalham nessa institui
ção são funcionários públicos, ligados ao Legis
lativo. Hoje, no Legislativo brasileiro, já começa
a formar-se uma assessoria, mas esta se encontra
ainda numa fase muito incipiente. Acho que o
Legislativo merece muito mais do que isso. Na
Inglàterra, a coisa é totalmente diferente, quer di
zer, os parlamentares não se assessoram de um
corpo especial, a nível do Parlamento. Dispõem
de uma assessoria técnica bem mais reduzida,
eis que a estrutura política, lá, é totalmente distinta
também, o que faz com que essa estrutura técnica
seja diferente e adaptada a suas próprias circuns
tâncias.

Em virtude do sistema parlamentar, na Ingla
terra o Ministro de Estado tem de ser um MP,
ou seja, Member of Parliament. Tem de ser
um parlamentar, um individuo votado, um repre
sentante do povo - no-caso, do partido majori
tário. Todos os ministros de Estado são, pois,
membros do Parlamento e dentre esses Parla
mentares é escolhido, pelo partido majoritário,
o Primeiro-Ministro, que forma seu gabinete com
membros do Parlamento. Por conseguinte, não
há necessidade de ele ter um corpo técnico à
sua disposição, a nível das duas Câmaras, já que
ele o tem a nivel de Executivo, que é dele, pois
ele dirige o Executivo. A estrutura é, assim, dife
rente. Já a nossa estrutura política, parece-me,
é muito mais próxima da americana do que da
inglesa. Conseqüentemente, a impressão que te
nho é que é necessário esse corpo técnico para
assessorar os parlamentares.

O SR. CONSillOlNTE LOIZ GUSHIKEN- V.
S' me permite um aparte?

O SR. JOÃO DO CARMOOLIVEIRA - Ouço
V.Ext, com prazer.

O SR. CONSillUINTE LUIZ GUSHIKEN- Es
se corpo técnico, segundo V. S', seria composto
de funcionários públicos. Portanto, eles entrariam
não via nomeação, mas via concurso?

O SR. JOÃO DO CARMOOUVEIRA- Neces
sariamente, via concurso, que é o que ocorre,
por exemplo, nos Estados Unidos, onde acho que
opera bem.

O SR. CONSTITUINTE LOIZ GUSHIKEN 
Com a função precípua de fazer parte desse orga
nismo.

O SR. JOÃO DO CARMO OLIVEIRA - Sim,
eles são concursados, e sua atribuição é servir
a esse órgão, o CBO. Mas seriam pessoas de
alta competência técnica e, por conseguinte, para
se avaliar isso, nada melhor e mais democrático
do que um concurso público. Estariam sujeitas
a uma série de normas, com vistas a uma alta
produtividade, mesmo considerando tratar-se de
setor público. Aí, é uma questão de pormenores,
que acho que poderiam ser discutidos ao longo
do tempo.

Com relação à questão dos bancos estaduais,
minha impressão é de que o banco estadual, indi
retamente, tem capacidade de emitir moedas.
Quer dizer, os bancos acabam, por outro lado,
utilizando-se também de recursos captados atra
vés de CDBs e outros instrumentos de créditos
de que dispõem. Esse dinheiro, geralmente, vai
para o Tesouro estadual a fim de financiar as
despesas desses Tesouros, às vezes muito bem
suportados, como demonstrado por trabalhos
técnicos, que mostram que aqueles recursos fo
ram bem aplicados. Mas, nem sempre é este o
caso.

Então, o que me parece é que se toma neces
sária uma autoridade monetária central, no caso,
o Banco Central, destilado daquelas outras fun
ções, como as de fomento que, a meu ver, deve
riam ser passadas para o Banco do Brasil, para
o BNDES e outras instituições públicas, especia
lizadas na aplicação desses recursos. Deixar-se-ia,
por conseguinte, a autoridade monetária pura e
centralizada.

Isto porque, como eu disse no início, a questão
da moeda é muito importante para um país demo
crático, já que se pode desestabUizar socialmente
o país através de uma desmoralização do padrão
monetário.

Tenho a impressão de que podem ser pensadas
formas de controlar os bancos estaduais, no sen
tido de proibi-los a financiar diretamente o gover
no estadual, A forma jurídica para se fazer isso,
não a tenho - não sei como isso poderia ser
operado -, mas o que é importante é que os
bancos estaduais poderiam, de fato, pertencer aos
governos estaduais e continuar operando. Não
é preciso acabar com eles, porém há que disci
plinar suas funções. Eles poderão, inclusive, com
prar e vender títulos do próprio governo estadual,
porém, no mercado, e não financiando direta
mente as aplicações públicas do -governo esta
dual, competindo com as avidades privadas, com
o Governo Federal, ou o que seja, para, mais
tarde, na hora em que os rombos aparecerem,
rapidamente apelarem para o Banco Central, obri
gando-o a emitir dinheiro, ou endividar-se tam
bém, para poder salvar o banco estadual. Isso
ai vira uma ciranda financeira, e ninguém mais
sabe onde está a raiz do problema.

Acho que o importante, em termos de adminis
tração da coisa pública, é atribuir responsabili
dade especifica aos agentes que executam a polí-

tica econômica e, por conseguinte, fixaruma clara
separação de funções.

Basicamente, era o que tinha a dizer a V. Ex-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Constituinte Walmor de Luca.

O SR. CONSillOlNTE WALMOR DE LOCA
Sr. Presidente, Srs. Expositores, queria congratu
lar-me com a Presidência pelo nível das discus
sões aqui realizadas. Lamento não ter chegado
mais cedo, mas os trabalhos aqui apresentados
por escrito certamente hão de compensar esta
falha involuntária de minha parte, eis que decorreu
de compromisso em outra Comissão, que se reú
ne paralelamente a esta.

Gostaria de fazer perguntas com relação à
questão do controle por parte da sociedade 
esta foi uma expressão muito usada por todos
os expositores.

Qual a razão, a essência do sigilo bancário,
que sequer permite que a sociedade exercite esse
controle através do próprio Poder Legislativo?

Há inúmeros exemplos disso, como o das Co
missões Parlamentares de Inquérito, que muitas
vezes não puderam funcionar por não terem tido
acesso a determinadas informações, exatamente
sob a alegação de sigilo bancário. Com isso, o
Congresso Nacional nada pôde saber a respeito
de todos os escândalos financeiros que aconte
ceram no País.

Como vêem os ilustres expositores a questão
da conveniência da manutenção ou não do sigilo
bancário?

O Constituinte Adroaldo Streck, com muita pro
priedade, abordou a questão da comercialização
de cartas patentes. Eu acrescentaria, aqui, uma
pequena observação. Há poucos instantes, estive
em uma agência do Banco do Brasil. Lá estava
um correntista fazendo uma reclamação. Ele exer
ce atividades agropecuárias no interior de Goiás,
onde há uma agência bancária da rede privada
e cuja norma, no município, é a seguinte: no caso
de transferência de recursos, o cheque é compen
sado em um dia, mas o banco somente paga
em dez. Quer dizer, a instituição financeira privada
fica com o dinheiro do correntista por dez dias.
Naturalmente, a sociedade local não deve estar
satisfeita com isso.

Nos Estados Unidos existem alguns controles.
Não estou falando em relação a cartas patentes.
Aliás, carta patente, no caso, é a autorização para
abertura de agência bancária, a qual está hoje
centralizada no Banco Central. Naturalmente, em
um regime autoritário como o que tivemos,jamais
se consultou a sociedade sobre se se deveria ou
não dar a autorização. Consultavam os interes
sados e, depois, comercializavam essas cartas de
uma forma até escandalosa.

Pergunto, então, se não seria muito mais fácil
se essa autorização para funcionamento de agên
cia bancária fosse outorgada pela sociedade com
base na autonomia municipal, como fazem al
guns estados americanos? Ou seja, somente a
lei municipal poderia permitir a abertura ou não
da casa bancária em determinado município.

Outra observação que desejo fazer diz respeito
à aplicação de recursos públicos por estabeleci
mentos bancários da rede privada.

Aquilo que foi colocado como legal nós sabe
mos que o é. Mas, será lícito? Recursos decor
rentes de finanças públicas, muitas vezes subsí-
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díados, como É~ o crédito rural, podem ser aplica
dos por casas bancárias, pelos conglomerados
flnanceíros, em seu próprio benefício? É público
e notório que os conglomerados atuam na agro
pecuáría - parece-me até que em operação trian
gular. Quando o pequeno, médio ou grande pro
dutores brasileiros procuram o banco privado
nunca encontram dinheiro disponível, mas para
empresas como o ltaú e o Bradesco há sempre
dísponlbílídade de dinheiro.

Pergunto, então, se V.S'" consideram lícitoesse
tipo de atuação por parte dos bancos privados,
extrapolendo suas atividades.

Um outro fato que se constata hoje é o de
que as casas bancárias estão vendendo seguri
dade social, atividadeque, no meu entender, deve
ria ser exercida pelo Estado. Já há seguro-saúde
pelo Itaú, pelo Bradesco etc. Mas estaria isso fu
gindo à característíca do sistema fmanceiro? Não
é uma dlstorçáo, um desvio que deveria ser proi
bido por lei?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Dr. Carlos Eduardo Ferreira
de Carvalho.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO -- Com relação ao sigilo bancário,
nunca' parei para refletir sobre o assunto, mas
eu o encaro sob dois parâmetros. Primeiro, a ne
cessidade de os órgãos públicos de fiscalização
terem acesso a informações relevantes, como é
o caso, que V. Ex" aponta, de CPls que foram
paralisadas, 01.1, no exemplo citado pelo HélioCé
sar Bontempo, da dificuldade imensa que há no
Pais de se cotejarem as várias fontes de informa
ções dlocidadão ao Estado. É muito difícil detectar
certas irregularidades, porque não se cruzam in
formações. Coísas ridículascomo as que ocorrem
na Previdência Social são muito comuns. A pes
soa morre e o benefício continua sendo pago,
pois o cadastro do município que informa os fale
cimentos não é cruzado com o da Previdência
- na era da informática, aliás, não deve ser tão
difícil fazer isso. Quer dizer, este é um problema
enorme colocado aí, nesse sentido.

Agora, o outro parâmetro que me assusta e
me preocupa muito é o risco que corremos de
termos um Estado superinformado e que passe
a ter acesso a tudo. Confesso que o assunto me
escapa, ou seja, não tenho claros os limites que
se deveriam estabelecer para o sigilo na atividade
bancária em relação à conta individual de cada
pessoa e de cada empresa. Quer dizer,qual seria
a conveniência de isso ser aberto à investigação,
não sei. Acho que o assunto precisaria ser exami
nado. É algo ern que se deve pensar bastante.
Não tenho certeza quanto a isso. Acho, porém,
que envolve problemas sérios e que, no fmal das
contas, reflete..se na questão mais geral, de se
ter controle sobre tudo isso. Eu não saberia, po
rém, dlizer até onde se pode chegar.

Com relação à questão da carta patente, estou
de acordo em que o fato de poder ser comercia
lizadaé um absurdo, é uma distorção de meneado,
que deveria ser eliminada simplesmente da forma
como foi propcsta, Por outro lado, a abertura de
novos bancos deveria ser facilitada, deveria ser
tomada mais flexível, justamente para democra
tizarmais o sistema - aliás,não se trata de demo
cratizar e, sim, estimular a concorrência.

Individualmente, sou muito cético quanto à
possibilidade de isso prosperar. Duvido muito
que, nas condições atuais do sistema bancário
privado, haja a possibilidade de novos bancos,
cnados por capitais ligados ao setor produtivo,
ou de outra procedência, chegarem a ter peso
no mercado e ameaçar os grandes conglome
rados. Acho que a estrutura do sistema tem um
grau de oligopolização tão intensa, uma carteli
zação tão bem estabelecida que me parece muito
difícil que isso possa ser alterado pela entrada
de novos concorrentes. Inclusive, porque me pa
rece também - não sei fundamentar isso, mas
é a impressão geral que tenho - que os próprios
conglomerados industriais, os grandes monopó
liosou oligopólios industriais têm pouco interesse
em entrar nessa área. Na época da crise do Auxi
liar, inclusive,uma das propostas de compra que
durante muito tempo foi considerada era a de
uma espécie de um consórcio que seria formado
pelos grupos Votorantim, Brahma e Souza Cruz.
Entraram empresas nacionais e estrangeiras e a
coisa acabou não prosperando, porque eles que
riam que alguém assumisse o passivo do Auxiliar,
e o Banco Central dizia que não podia assumir.
Por isso, houve uma série de impedimentos. Mas
todas as vezes em que houve essa possibilidade,
os próprios grupos industriais se retraíram e não
quiseram entrar. Parece-me que isso aconteceu
porque grupos do tamanho do Votorantim, do
Bardela ou de outro qualquer gozam dos bene
fíciosde ter um banco sem tê-lo. Pelas condições
atuais do sistema financeiro,esses grupos, na ver
dade, são credores dos bancos - eles impõem
taxas ao sistema bancários inclusive.As grandes
empresas industriais não são devedoras dos ban
cos, são suas credoras. Elas têm todos os benefí
.cios, o banco a seu serviço, sem precisar das
preocupações de um banco. Há, pois, uma certa
divisão de lucros que me parece ser algo em
que deve pensar melhor. Esta é a impressão que
tenho, pelas condições do mercado.

Quanto à possibilidade de se estabelecer algum
tipo de controle municipal, acho-a interessante,
embora sejam necessários certos cuidados para
que isso não colida com a atuação do Banco
Central, enquanto fiscalizador do sistema bancá
rioa nivelgeral. Quer dizer,mesmo com a possibi
lidade de abertura de novas casas bancárias inde
pendentes - novas matrizes bancárias - mesmo
que se liberalize o processo de carta patente e
se acabe com todo tipo de burocracia existente,
em termos de comercialização etc., o Banco Cen
trai deveria tomar todos os cuidados possíveis
para que houvesse condições de funciohamento
da instituição, para manter a credibilidade do sis
tema e evitar novos escândalos. O que levou o
sistema a essas arapucas foi justamente o fato
de que, por força de injunções políticas, se per
mitia que empresas funcionassem sem que para
tanto tivessem a menor condição. Seria preciso,
portanto, tomar cuidado com isso, mas a possibi
lidade de ser feito existe.

O SR. CONSmUlNTE WALMOR DE LUCA
Eu me referi a algo diferente, isto é, às casas
bancárias municipais. Digamos que um conglo
merado qualquer hoje vai ao Banco Central e
dele obtém autorização para abrir uma agência
bancária na cidade X.Não se consulta o município
nem a população sobre se há ou não interesse

em que aquele banco funcione lá. Não há controle
algum por parte da comunidade que ali vive. É
a isso que me refiro.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO - Exatamente. Acho que não me
fiz claro. Penso que a proposta em si é correta
e mereceria ser examinada. É uma possibilidade,
no sentido de aumentar, inclusive, o âmbito de
poder da autoridade...

O SR. CONSmUINTE WAlMORDE LUCA
Até no que se refere ao horário de funcionamento
das casas bancárias. o município não tem autono
mia para fixá-lo.

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO - Exato, acho que se deve pensar
bastante na questão. Agora, o que quis dizer é
que se deve preservar o poder do Banco Central
no conjunto do sistema.

Quanto a essas Irregularidade que V. Ex" cita,
sobre o crédito rural, creio que poderíamos esta
belecer aqui um horário especial para uma reu
nião de discussão das irregularidades, já que elas
são inúmeras. E aí se chega à questão mais ele
mentar, sobre quem controla os sistemas e como
é feito isto. Qual é, por exemplo, a competência
de controle e o âmbito de decisão que o Banco
Central deveria ter no caso de proposta como
as que desejamos, no sentido de, ao constatar
uma irregularidade dessas, o Banco Central ter
autoridade politica para punir o banco, indepen
dentemente de o Ministro da Fazenda achar ou
não que deva punir, para que, depois, o Banco
Central possa arcar com as conseqüências de
haver punido ou não, com base em uma prescri
ção legal? Porque as fraudes são inúmeras!

Eu lhe dou um exemplo, como ilustração.
Quando houve o tabelamento do "spread" ban
cário pelo MinistroFunaro, constatamos, através
de simulação que fizemos com uma maquininha
de calcular, que, se um banco retivesse por dois
dias, um capital de giro concedido, ele, numa
opéração de sessenta dias, acabaria com o
"spread'', Bastaria retardar a liberação em conta.
Com dois dias de retenção em conta se ampliaria
o "spread", de 4% para os 10 ou 12% utilizados
antes, sem problemas. O banco pode alegar, in
clusive, que se trata de um problema de Doat,
dos recursos, etc. Aí se esbarra justamente na
questão da autonomia do Banco Central, em ter
poderes para verificarisso.

O SR. CONSmUNTE WAlMORDE LUCA
E quanto ao desvio de funções das instituições
financeiras? Ou seja, os conglomerados financei
ros de bancos se transformam, inclusive,em ou
tras empresas. Pergunto a V. Ex"se a lei deveria
permitir ou coibir isso?

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE
CARVALHO - Penso que a conglomeração do
sistema bancário na hipótese de se partir para
um esquema de sistema bancário misto - que
me parece possível neste momento - deveria
ser limitada. No caso, existem várias propostas
para limitação, com base na natureza da especia
lização de funções, o que está na linha do que
V. Ex" está apontando, Por exemplo, impedir que
um banco venda seguros ou que um banco co
mercial opere uma caderneta de poupança é uma
linha de desmembramento. A outra linha é a do
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desmembramento regional.1ú se trata de impedir,
por exemplo, que uma casa bancária com sede
em São Paulo opere no Estado do Rio de Janeiro
ou em Minas Gerais. Ou, então, especializar por
regiões. O modelo americano, pelo que conheço,
não chega a ser tão rígido, mas tem um pouco
essa fisionomia.

Tenho sérias dúvidas, pessoalmente. E inda
garia se é possível, nas condições atuais do siste
ma bancário, fazer esse desmembramento dos
conglomerados por decreto do poder público, ou
seja, por orientação do poder público. Em que
condições esse sistema operaria em seguida? Fi
co pensando: se há poder para fazer isso, então
talvez fosse melhor realmente promover a estati
zação do sistema e, eventualmente, reprivatizá-Io
em outras condições. Se há poder para tanto,
eu me pergunto: com que base o Govemo Federal
determinaria o desmembramento do Bradesco,
por exemplo? Que força política seria essa? Com
base em que disposição legal isso poderia ser
feito?

Proibir que o conglomerado Bradesco, por
exemplo, opere uma seguradora ou uma cader
neta de poupança, tudo bem - aí, a diretoria
continuaria sendo ligada a ele. Haveria, porém,
tal grau de conflito do poder central com o grupo
financeiro privado, que me parece que isso geraria
numa situação em que o Estado disporia de tal
vontade política, de tal sustentação política, que
tomaria possível a estatização. No caso, em minha
opinião pessoal, seria melhor, e mais funcional.

Iú eu apresento a questão mais como perple
xidade minha do que como uma indagação. Não
sei, tenho dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Hélio Bontempo.

O SR. HÉLIOCÉSARBONTEMPO - Vou ten
tar acrescentar algumas considerações ao que
disse o colega Carlos Eduardo, uma vez que con
cordo totalmente com suas posições.

Quanto à essência do sigilo bancário, único
ponto que gostaria de acrescentar é que, no que
diz respeito às pessoas jurídicas e ao acesso do
poder público, com relação às operações bancá
rias, não deveria absolutamente haver qualquer
impedimento, a não ser no caso da utilização des
$4S informações pelo setor público para, por
exemplo, proibir a utilização desses dados sem
motivos legais. Ou seja, para evitar que o setor
público utilize informações bancárias para bene
ficiar concorrentes ~u coisas desse tipo.

Acredito.porém, que há razões para a existência
do sigilo bancário com relação a poderes públicos
constituídos, principalmente quando se detectam
sinais de irregularidades em determinadas opera
ções. Todas as operações financeiras, a meu ver,
devem ser acompanhadas. Creio que esse acom
panhamento não deve cingir-se a pessoas jurídi
cas, mas pode estender-se a pessoas físicas, em
bora apenas em caso de suspeitas, já configu
radas, de sonegações e outras irregularidades fi
nanceiras. Para pessoas jurídicas, no entanto, não
há por que haver esse tipo de restríçâo, a não
ser quanto à dMllgação pública dessas informa
ções ou ao~público~ inJlistinto,a tais infor
mações. Com relação às pessoas físicas, o sigilo
só seria quebrado quando houvesse suspeitas.
Com isso se preservaria aquilo com que se preo
CJ,lpa meu colega, que manifestou o temor de

que essas informações possam ser utilizadas de
forma autoritária pelo Govemo - e isto me faz
lembrar a figura do "Grande Irmão", o "Big Bro
ther", que nos estaria vigiando a todos, o que
se toma perfeitamente possível com a informática.

Então, é preciso tomar esses cuidados.
Com relação às irregularidades do sistema fi

nanceiro, o fato mencionado pelo Sr. Constituinte
Walmor de Luca, de, por exemplo, certo banco
receber repasses de recursos subsidiados e fazer
empréstimos ao próprio grupo, etc., trata-se de
algo, evidentemente, proibido. O que é mais fácil
de fazer é o seguinte: o banco "X" pega os recur
sos obtidos pelo setor público, a taxas bastante
subsidiadas, e empresta a uma empresa agricola
do grupo "V", que, muito agradecidamente, faz
a operação inversa. É o caso das fmanceiras na
parte de composições de carteiras de ações 
é o que se chama também de "troca de chumbo
quente". O diretor de um fundo compra os "aba
caxis" do outro, que, por sua vez, retribui também
comprando para burlar a fiscalização. Isso não
é muito fácil de detectar, mas, na medida em
que houvesse um sistema de cruzamento de infor
mações, um maior cuidado da inteligência e, prin
cipalmente, vontade política de buscar formas de
enxugar essas questões, essas irregularidades po
deriam ser diminuídas.

Nesse sentido, eu havia dito aqui também que
os repasses de recursos públicos poderiam ser
canalizados apenas para os bancos públicos. Tal
vez não totalmente, mas em grande parte, inclu
sive, para, considerando-se o que foi referido aqui,
dada a necessidade de fortalecer o Banco do Bra
sil e outros bancos. Poderia ser uma a1temativa.

No que se refere às certas patentes, à possibi
lidade de participação do município na decisão
sobre instalação de agências bancárias, eu diria
que concordo inteiramente com o que foi dito
aqui. Ou seja, a nível macroeconômico do País,
o que inclui, naturalmente, o controle do muni
cípio, alguém tem de ter uma visão global e ma
croeconômica disso para exercer um controle
coerente com as possibilidades reais do sistema.
Esse controle está com o Banco Central. Não
vejo por que tirar do Banco Central esse tipo de
atribuição. Acredito, porém, que há necessidade,
realmente, de maior integração, em termos de
decisões dessa ordem, com a ponta do processo.
Aqui, por exemplo, foram feitas algumas suges
tões no sentido de se ter um Conselho Monetário
mais democrático. Já seria um passo em relação
à melhor distribuição tanto de cartas patentes
quanto de recursos públicos. Foram sugeridas
também aqui formas de garantir maior profissio
nalismo ao Banco Central e de maior integração
entre a sociedade e os poderes públicos consti
tuídos. Nesse sentido, por exemplo, o município
deveria ser ouvido, tanto em casos de concessão
de cartas patentes para instalação de agências
bancárias, como também, no decorrer do proces
so, para verificação do cumprimento das normas
legais. Acho que deveria haver, realmente, maior
integraÇfío entre os municípios, nos dois casos
específíêos - carta patente de Banco Central.

Da mesma forma deveria haver maior integra
ção entre Estados e Municípios, de modo geral,
no que respeita à formulação global dos orça
mentos. Não se pode ficar sentado em uma escri
vaninha, longe da realidade, determinando qual
vai ser o montante de necessidades de financia
mentos dos vários setores, sem a participação

destes setores. Essa participação, a meu ver, é
sempre muito importante. Acho que aí está a solu
ção dos problemas, eis que nenhum plano, por
mais engenhoso, por mais genial que seja, resol
verá todas as questões, se não houver a efetiva
participação da sociedade, enfim, com a legitima
ção dessas aspirações através do Poder Público.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr, João do Carmo Oliveira.

O SR. JOÃO DO CARMO OUVElRA - Vou
começar pela questão das cartas patentes.

Concordo plenamente com o Sr. Carlos Eduar
do, no sentido de que a autoridade monetária
tem de ser única e centralizada, evidentemente,
por ser decisória na concessão dessas cartas. Este
éum ponto.

Mas me parece que o nobre Constituinte estava
preocupado com um aspecto um pouco diferen
te.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA-
V. Ex", inclusive, em uma de suas respostas, refe
riu-se - aliás, com muita propriedade - à dife
rença existente, no caso, entre a Inglaterra e os
Estados Unidos. Parece-me que o da Inglaterra
difere exatamente por causa do regime político
- enquanto lá é parlamentarismo, no outro é
presidencialismo. Então, eu gostaria que V. Ex",
se possível, respondesse considerando as duas
óticas.

O SR. JOÃO DO CARMO OUVElRA - No que
respeita às cartas patentes, parece-me que sua
concessão teria de depender de uma autoridade
central - no caso, o Banco Central - como
regulador da moeda, dada a importância que tem
a moeda. Portanto, o assunto tem de ser mais
ou menos centralizado e submetido ao Congresso
Nacional - quando conveniente, por solicitação
do próprio Congresso.

Quanto à questão que preocupava V. Ex', da
participação da comunidade local, em termos de
saber da conveniência ou não de aquela agência
específica instalar-se no município, eu diria que,
se os mecanismos ainda hoje não são suficientes
- parece-me que não o são - as câmaras muni
cipais e o Governo local têm todo o direito de
negar a instalação de agências, já que para qual
quer comerciante, incluindo o banqueiro, estabe
lecer-se no local, tem de pedir permissão à muni
cipalidade, e esta tem poderes para impedir que
isto aconteça, se não for da conveniência local.

O SR. CONSmUINTE WALMOR DE LUCA
Na legislação atual não existe esse modelo.

O SR. JOÃO DO CARMO OUVEIRA - Não
existe nenhum dispositivo, mas é possível à prefei
tura local acionar mecanismos nessa direção, se
algo não lhe parecer da conveniência da comuni
dade. Esta pode provar que, por qualquer razão,
determinado estabelecimento não lhe interessa.
E tem recursos para isso. Não digo que hoje dis
ponha de todos os recursos. O que quero dizer
é que é possível fazê-lo. E é preciso reforçar esses
instrumentos legais e colocar nas mãos da comu
nidade, ou seja, da Câmara Municipal, instrumen
tos que lhes permitam impedir que certos fatos
aconteçam naquela localidade. Isso depende mui
to de um trabalho de conscientização, da educa
ção, da participação da comunidade, desde a elei
ção de seus representantes até o acompanha-
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mento do que seus representantes estão fazendo
na Câmara Municipal, tal como acontece a nível
federal.

Eu encararia a questão mais sob esse ponto
de vista. Quer dizer, não do lado do controle, mas
da eficiência, e em termos de que a concessão
de cartas patentes não seja limitada, como ocorre
hoje, ou supercontrolada, em termos quantita
tivos, pelo Banco Central. Se houvesse maior libe
ralização de cartas patentes, porém controladas
pela autoridade central, creio que isso aumentaria
realmente a concorrência no setor financeiro, por
um lado, e, por outro, facilitaria enormemente
o interesse político do momento, de transformar
os poucos e !JFandesbancos nacionais em peque
nos e muitos bancos regionais. Acho que a libera
lização da carta patente poderia ter esse aspecto
positivo.

O segundo ponto seria a questão de se alegar
o ilícito. S. Ex' disse que realmente é legal. O
proçrarna é saber se é lícita ou não a atuação,
como ocorre: atualmente, dos conglomerados fi
nanceíros que se autoflnancíam. Por um lado,
eles tomam esses repasses de crédito do Banco
Central e, em seguida, repassam para suas pró
prias atividades agrícolas, ou de seguros, exporta
ções e assim por diante, com juros altamente
subsidiados..Aí, é claro, cria-se um problema mui
to sério, pelo menos do ponto de vista econômico,
qual seja, o da comparação da eficiência com
a eqüidade distributiva.

No que diz respeito à eficiência, poderíamos
considerar corno exemplo o caso do Japão, onde
se atua exatamente na base de conglomerados.
A diferença que existe, creio, é que no repasse
dos recursos é que há um cuidado maior, privile
giando apenas atividades muito específicas. Exa
tamente porque se está subsidiando é que se tem
de privilegiar apenas algumas atividades muito
bem determinadas, bem especificadas.

Daí a necessidade de se tomar transparente,
em termos brutos, aquilo que se está fazendo
a nível de orçamento nacional e aquilo que o
Governo está' pretendendo fazer com sua política
fiscal.Então, a nívelfederal, o Congresso Nacional
teria acesso a tudo, com liberdade para criticar
e para decidir. A nível da instituição receptora
desses recursos, se ela fosse eficiente na alocação
dos recursos, não teria muitos problemas. Poder
se-ia, depois, via taxação, pegar os lucros exces
sivos que elas tivessem, se fosse o caso. Então,
no caso se uma atividade agrícola, digamos, de
senvolvida a nível de conglomerado encabeçado
por um banco, que obtém lucros, mas que está
atuando de forma absolutamente legal e operan
do licitamente em termos de eficiência econô
míca, ou seja, sendo mais eficiente que os demais
e, por isto, obteve um superlucro, creio que o
tratamento deveria ser diferente. Acho que seria
perfeitamente razoável criar-se uma escala pro
gres'siva de tributação - e é isto que talvez nos
falte hoje - que permitisse tributar os lucros ex
cessivos de uma forma mais acentuada, devolven
do-se, por conseguinte, à comunidade os bene
ãcíos decorrentes daquele aumento de eficiência.

A dúvida que se tem é se, de fato, essas coisas
são feitas lelJalmente, no caso do Brasil. Isto é
que é um pouco duvidoso. Se houvesse transpa
rência e a legislação fosse suficientemente severa
no sentido de transferir para o social aquilo que

a nível privado tenha sido obtido com alta eficiên
cia, não vejo por que o conglomerado tenha de
transferir, por uma subatividade sua, e se opera
melhor que os demais, os recursos que obteve.
Isto, é claro, desde que esteja agindo legalmente
e com eficiência. Simplesmente, pode-se taxá-lo
de volta naquele excesso que ele obteve.

Quanto à questão do sigilo bancário, trata-se
mais ou menos do que os colegas disseram. Há
um limite entre liberdade individual e poder do
Estado. É uma questão realmente dificil de ser
resolvida. S. Ex" colocou o dedo na ferida. Na
verdade, porém, não tenho opinião formada sobre
isto e, infelizmente, não posso oferecer-lhe suges
tões.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Agradeço, em nome da Subcomissão do Siste
ma Financeiro, aos ilustres convidados, DI'. César
Eduardo Ferreira de Carvalho, DI'. Hélio César
Bontempo e DI'. João do Carmo Oliveira,sua pre
sença e especialmente a lhaneza com que se por
taram, o modo douto como se expressaram e,
sobretudo, a boa vontade que demonstraram e
que aqui se tomou tão transparente.

Está suspensa a sessão até às 17h30min.

COMISSÃO DA FAMíUA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORlES, DA CI~CIA E

TECNOLOGIA E DA
COMUNICAÇÃO

SUBCOMISSÃODA CIÊNCIA E
TECNOLOGIAE DA

COMUNICAÇÃO

Ata da 14" Reunião, ordinária,
Realizada dia 14 de Maio de 1987.

Aos quatorze 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, AlaSenador 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
Oliveira, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Aloísio Vasconcelos, Ângelo Magalhães,
Antonio Gaspar, Arnold Fioravante, Arolde de Oli
veira, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto
Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez,
José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro,OlívioDutra,
Pompeu de Souza, RitaFurtado, Rodrigues Palma
e Sadie Hauache. Havendo número regimetal, o
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada.
A seguir o Senhor Presidente comunicou aos
Constituintes que estavam abertas as inscrições
de oradores para discussão do anteprojeto. Usa
ram da palavra para discussão os seguintes Cons
tituintes: Pompeu de Souza, Arnold Fioravante,
Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó, OlívioDutra,
AloísioVasconcelos e Fausto Rocha. Falou ainda,
durante o decorrer da reunião o Senhor Consti
tuinte Ângelo Magalhães. Por unanimidade do PIe·
nárío, ficou assim delíberado a respeito do calen
dário regimental: de quatorze a dezoito de maio
- discussão do anteprojeto e recebimento de
emendas, com a observação de que a Relatora

estará recebendo emendas até às dezoito horas
do dia dezoito de maio, e ficando o dia vinte de
maio para apresentação do Parecer da Relatora
sobre as emendas e inicio da fase de votação.
Dando continuidade aos trabalhos, os Senhores
Constituintes deliberaram sobre o programa de
visitas a ser desenvolvido após a fase de votação:
dia vinte e seis de maio visita às cidades do Recife
tima, e dia vinte e oito retomo a Brasília,passando
por Minas Gerais, ficando as visitas a São Paulo
e ao RioGrande do Sul agendadas para a primeira
quinzena do mês de junho. O Senhor Presidente
registrou a presença à reunião do Constituinte
Artur da Távola, Relator da Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado
os trabalhos, às doze horas e dez minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada dia vinte de maio,
às nove horas e trinta minutos, para apresentação
do Parecer da Relatora sobre as Emendas. E, para
constar, eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOÀ ATA DAREGNIÃO ORDINÁRIA
DASGBCOMlSSÃO DACÊNCIAE TECNO
LOGIA E DA COMGNICAÇÃO, REAUZADA
EM 14 DE M4fODE 1987,ÀS 9:30HORAS,
NA SALA DA COMISSÃO DE SERVIÇO PÚ
BUCO CML, ALA SENADORALEXANDRE
COSTA, SENADOFEDERAL, EA INTEORA
DO APANHAMENTO TAQ.(JJORAFlCO COM
PGBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AaTORIZA
DAPELOSENHORCONSTlTaINTEAROL
DE DE OUVElRA, PRESIDENTE DA SGB
COMISSÃO.

14" Reunião

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
presente reunião ordinária, da Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Peço dispensa da leitura da ata, pelas razões
anteriormente expostas e consideramos então
aprovada a ata da reunião anterior.

A Ordem do Dia de hoje prevê a discussão
do anteprojeto e de apresentar despedidas a todos
os Constituintes.

Antes, porém, queria fazer alguns comunicados
aos nobres colegas Constituintes. Primeiro que
o Prodasen emitiu um formulário próprio para
a apresentação de emendas. E este formulário
aqui. Todos os Constituintes já estão recebendo
em número mais do que suficiente para as suas
respectivas emendas.

Gostaria de reafrrmar o que ficou decidido on
tem pelo Plenário, que nós teremos o prazo até
o dia '18, segunda-feira, para discutirmos o ante
projeto eapresentarrnos emendas. E que no dia
19, às 9 horas e 30 minutos, já na reunião da
manhã, nós teremos o parecer da Relatora sobre
as emendas, e o início do encaminhamento da
votação. Apenas para reafirmar esta forma de tra
balho.

O procedimento das discussões faremos nesta
fase, concedendo um tempo máximo de 10 minu
tos a cada Constituinte, fazendo o registro, inclu
sive numa folha especial, de inscrição para os
pronunciamentos respectivos. Daremos sempre



170 Quarta·feira 17 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

prioridade, ao uso da palavra, àqueles Constituin
tes, que durante todo esse período de discussão,
não tenham feito uso da palavra. Esta vai ser a
nossa maneira de proceder na Mesa.

Com a palavra o nobre Constituinte Arnold Fio
ravante.

o SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Sr. Presidente poderá haver Constituinte
que não usou da palavra porque não quis. Agora
é uma nova fase, uma nova oportunidade, poderá
haver Constituinte que queira ou traga algum sub
sídio interessante. Então ele fica alijado do pro
cesso.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não, absolutamente. Todos os Constituintes terão
todo o direito de falar. Acontece que na fase de
discussão há um dispositivo regimental que está
sendo utilizadopor todas as Subcomissões, e que
cada Constituinte deve usar da palavra apenas
uma vez, dando-se prioridade a quem não tenha
feito uso da palavra. Mas evidentemente a Mesa
garantirá que todos possam expressar a sua von
tade.

É apenas na seqüência do trabalho, é uma
questão de justiça, porque às vezes numa região,
ou numa fase das discussões, o tema que está
sendo abordado não dizrespeito às preocupações
daquele Constituinte. Então deixamos que ele
possa ficar em silêncio, até o momento oportuno
em que chegue na área dele, ele não falou ainda,
então terá prioridade sobre os demais que já fala
ram.

Queremos registrar a presença, prestigiando a
nossa reunião de hoje, do Constituinte Artur da
Távola, Relator da Comissão Temática, a qual nós
integramos.

Dentro desses termos estão abertas as inscri
ções para as discussões do anteprojeto. Peço a
secretária que registre o pedido de inscrição do
nobre Constituinte, Senador Pompeu de Souza,
a quem concedo a palavra neste momento.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, meus caros colegas, só tenho
palavras de louvor ao trabalho da Relatora, que,
realmente, fez uma síntese do nosso pensamento,
tão completa quanto possível, e quanto ao curto
espaço de tempo que se lhe permitia, afinal de
contas foi uma guerra contra o relógio.

Estou apresentando desde agora duas emen
das aditivas, ambas; apresentarei uma terceira e
talvez uma quarta no decorrer dos trabalhos. Co
mo eu não tinha recebido, eu tinha preparado
em papel impróprio, mas me adiantaram umas
folhas, eu mandei passar para o papel próprio.
Como são emendas muito curtas eu vou lê-Ias
porque de certa forma já traz o assunto à cogita
ção dos companheiros. A primeira é a seguinte:

"Inclua-se onde couber. Artigo, a publica
ção de veículo impresso de comunicação 
veículo impresso, portanto, jornal, revista, li
vro - não depende de qualquer licença da
autoridade.

Justificativa: a ausência no projeto de dis
positivos, nesse sentido, só podeser interpre
tada com um lapso decorrente da carência
de tempo para sua elaboração. Afirmação
taxativa desta natureza faz parte da tradição
constitucional brasileira, inclusive da Carta
em vigor. Qualquer omissão nesse sentido,
nesse assunto, representará um retrocesso

nas tradições liberais do País, e uma perma
nente ameaça a liberdade de Imprensa."

Não aceito argumento de que isto é um direito
tão líquido e certo que nem precisa ser posto
na Constituição. O direíto do cidadão à informa
ção sim, mas o dever do Estado de prestá-Ia não,
essa é outra.

Sr. Presidente já estou justificando a outra
emenda, desculpe. Estaaqui está justificada por
si mesmo. Pode-se perceber que às vezes o racio
cínio anda mais depressa do que as palavras, isto
me acontece pois, às vezes, eu pulo duas, três
ou quatro palavras, e vou lá adiante. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Esse é o privilégiode quem é inteligente. Imortais
comuns estão sempre atrás das palavras. (Risos.)

ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Permite
um aparte?

O SR. CONSTITUINTE PQMPEU DE SOUZA
-Pois não.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Apre
sentar as emendas, para a gente driblar a falta
de tempo, seria interessante que nós recebês
semos de imediato essas emendas, e quero lem
brar a todos os Constituintes que as emendas
foram renumeradas, então quando...

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Eu soube. Inclua-se onde couber.

ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Por eco
nomia de tempo mesmo para a gente refletir so
bre as emendas, é importante esse detalhe.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Já na segunda:

"Inclua-se no texto do projeto, art. 11 
art. 11 eu não altero, o caput eu mantenho
integral, está aqui, a questão de parágrafo
único.

Cabe ao órgão do Estado a obrigação de
informar e atender os pedidos de informação
dos veículos de comunicação social, em to
dos os assuntos de interesse público. Justifi
cativa - O dispositivo é uma conseqüência
lógica, necessária e praticamente automática
do caput do art. 11. Se o titular do direito
à comunicação é o cidadão e portanto, a
própria comunidade nacional, constitui dever
impostergável e imprescritível do poder pú
blico prestar à Nação todas as informações
reclamadas pelo interesse público. É dever
elementar do estado democrático, não pode
uma Constituição fiel aos postulados da de
mocracia omitir esta obrigação de todos os
órgãos do Poder Público."

Como já estava antecipando na argumentação
anterior, dizer-se que é direito do cidadão a infor
mação está certo, mas é preciso dizer que é dever
do Estado prestar por iniciativaprópria, ou sempre
que um órgão de imprensa a solicitar.

Na verdade, eu costumo dizer que o direito
à informação não é do órgão de imprensa, que
é apenas o veículo que cumpre o dever de infor
mar. Mas, para isso, ele precisa cobrar do Poder
Público a obrigação que este tem de prestar con
tas à opinião pública.

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

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado, Constituinte Pompeu de Souza.

Gostaria de lembrar ao Plenário, bem como
ao nosso nobre Constituinte Pompeu de Souza,
de que na fase de sugestões cabia uma indefi
nição de onde alocar as sugestões.

Na presente fase, enquanto estamos discutindo
o anteprojeto, o nobre Constituinte tem que ser
preciso e amarrar exatamente os artigos e pará
grafos. Na proposta de V.Ex"no nosso entender,
no entender do Presidente, exatamente a que pa
rágrafo se refere a Vossa emenda e o que modi
fica? O Regimento é claro, no sentido de que
as emendas têm que ocorrer sobre artigos, e só
poderão se estender a outros artigos; quando hou
ver uma correlação de matéria, não poderá haver
emendas substitutivas do próprio anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Perdoe-me V.Ex',mas já na segunda emenda
eu digo: "inclua-se no texto do projeto: art. 11."
Mantido o art. lI, acrescento um parágrafo único.
Apenas faço uma emenda aditiva.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
E o primeiro? Porque ouvi "onde couber" e isso
não cabe na nossa fase de discussões.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Vou reler todo o projeto para encaixar devida
mente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- A discussão que foi feita agora, no momento,
vou até incluir a que estava numerada. Provavel
mente apresentarei duas outras emendas, mas
uma seguramente, de certa forma, a adaptação,
a tradução em vernáculo e em brasileiro da pri
meira emenda à Constituição norte-americana,
proibindo que qualquer lei venha a ser aprovada,
em prejuízo direto ou indireto da liberdade de
imprensa. É um dispositivo constitucional proibi
tivo de leis de qualquer natureza - complemen
tar, ordinária - que tem a força de defender a
liberdade de Imprensa até do próprio legislador:
só uma emenda constitucional poderá alterar isso.
.É uma das emendas que devo apresentar mas
que ainda não redigi.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado. A nossa Mesa está agora recons
tituída, pois além do Presidente e da Relatora,
já anunciados, está o Vice-Presidente, o Consti
tuinte José Carlos Martinez.

Continua a matéria aberta para discussão.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Arnold

Fioravante.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Sr. Presidente, gostaria de saber se vamos
discutir esse projeto somente baseado em novas
emendas, ou se poderíamos discuti-lo em termos
dele próprio. Por exemplo: vejo, aqui, no

"art. l°: O Estado promoverá o desen
voMmento científico e a autonomia tecno
lógica".

Então, separa o desenvolvimento da autono
mia. Isto terá que ser corrigido só por emenda
ou poder-se-ia discutir este assunto, ou se a pró
pria Relatora, se assim entendesse poderia modifi
cá-lo, independente de estarmos fazendo um tipo
de substitutivo?
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o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço a colocação de V.Ex', e, pelos entendi
mentos com a própria Relatora, no processo de
discussão, evidentemente, podemos discutir toda
a matéria pertinente ao projeto, e não necessa
riamente a defesa ou a justificativa de emendas;
discutir sim o próprio anteprojeto.

Os entendimentos para as modificações sim
plesmente vernaculares e semânticas ou algumas
que não alterem o conteúdo essencial do antepro
jeto, e que possam ser feitaspela Relatora,natural
mente acho que deve haver um entendimento
direto. Já que ela vai fazer o parecer sobre as
emendas apresentadas, na mesma oportumdade
poderá, tendo ouvido a discussão, fazer incluir
tais modificações.

Com a palavra a Relatora, para confirmar se
pode ser feito assim.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Quero deixar bem claro que reconheço
o trabalho profundo, a preocupação e a dedicação
da Relatora. Ocorre que às vezes eu entendo e
posso até estar entendendo mal. Assim, se fosse
explicado suficientemente, eu ficaria totalmente
satisfeito.Só que gostaria de tirar essas pequenas
dúvidas.

ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Consti
tuinte Arnold Fioravante, V. Ex' poderia repetir
a dúvida?

o SR. CONSmUlNTE ARNOLD FIORAVAN
TE - "O Estado promoverá o desenvolvimento
científicoe a autonomia tecnológica." Então, ele
faz o desenvolvimento científico e a autonomia.
Ma~, há um desenvolvimento também ligado à
tecnologia. Háque se dar uma oportunidade para
que a tecnologia se desenvolva, independente
mente de ser autônoma.

A SR' RELATORA (CristinaTavares) -A idéia
da colocação da autonomia tecnológica é a se
guinte: no nosso entendimento, estamos no bojo
de uma revolução tecnológica. Já agora, dentro
de mais uns definitivos poucos anos - 10 ou
15 anos -, antes mesmo do dobrar do século,
os países vão ser divididosentre os que dominam
a tecnologia e os que apenas a usam, ou seja,
entre usuários e produtores de tecnologia, estan
do o poder embutido nas tecnologias.

Quando colocamos, no art. 1°, que uma das
obrigações do Estado é promover a autonomia
tecnológica, não significa - e o relatório escrito
diz isto - a xenofobia, não significaque teremos
a pretensão de dominarmos, de sermos autôno
mos em todas as tecnologias existentes, mas sig
nificaque o idealdo Estado brasileiro,é obrigação
do Estado promover o País para o século XXI,
um País que tenha capacitação tecnológica, que
tenha autonomia tecnológica, para poder ser uma
nação forte, no século XXI, na era pés-industrial,
onde as nações fracas e frágeis irão produzirauto
móveis, aço, laranja, sapato, e as nações ricas
e poderosas vão produzir informação e tecno
logia.

A idéia é 03 de que os Constituintes dêem ao
País, dêem ao Estado a responsabilidade de pro
mover meios para que o País seja uma potência
no século )0<]. Esta é a idéia embutida nesta frase.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Vejotambém, por exemplo, mais adiante,
uma preocupação com o mercado de trabalho.

Anossa Comissão é da Família,Educação, Cultu
ra, Esportes, Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação. O problema do trabalhador, parece-me,
é alguma coisa que se deveria cuidar em outra
comissão.

Vejoaté com tristeza- e cito a título de exem
plo - quando passo e vejo uma Comissão do
Negro, do Índio, do Deficiente Físico, ou seja,
assuntos totalmente diversos,colocando o negro,
uma raça iguala todos, e que nós, aqui, na Assem
bléia Nacional Constituinte, discriminamos até
numa subcomissão. E não vi nenhum homem
de cor defender isso. Vejo isso com tristeza a
cada vez que passo: ter o negro colocado junto
com o deficiente, que é um problema de educa
ção, que é um problema de tratamento. E o colo
cam como minoria. Não acho que o negro seja
minoria.Acho que deveria ser tratado como cida
dão. Não tenho nada com isso; queria apenas
transmitir,aos homens de cor, esta rmnha tristeza.
Por isto, acho que o trabalho tampouco é um
assunto da nossa Comissão.

ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Poderia
tentar esclarecer ao nobre colega. Tenho a certeza
de que outras comissões vão tratar do assunto
habeas data, privacidade, inclusive tenho lido
nos jornais que a Comissão de DireitosIndividuais
também aprovou o instituto do habeas data, ou
seja, o direito à privacidade.

Quanto à questão do trabalho, coloquei-a no
nosso depoimento, inclusive fazendo a ressalva
ontem, quando lia o relatório, de que é provável
e desejável que esses assuntos sejam tratados
em outras subcomissões também. Mas como faz
parte de todo o acervo de reflexão sobre tecno
logia, o espaço das tecnologias, sobre meio am
biente, sobre o trabalho, sobre a privacidade, e
como as sugestões que nos foram trazidas a esta
Subcomissão, seja pela entidade, seja por um nú
mero grande de propostas de constituintes, eu
entendi que deveria fazer esses capítulos, quase
como um respeito perante ao que foi colocado
nesta Subcomissão; ou seja, a síntese do que
foi colocado, sabendo que a Comissão de Siste
matização haverá de fazer a fusão das inúmeras
sugestões que vão ocorrer. E não vai ser só em
uma subcomissão. Tenho a impressão de que,
por exemplo, esta questão da privacidade vai en
trar aqui, vai entrar na Subcomissão de Garantias
e Direitos Individuais; na Subcomissão do Meio
Ambiente vai entrar, também, seguramente, a
questão atômica, vai entrar também na questão
do meio ambiente. De forma que esta ambigüi
dade, acho que é natural no princípio, porque
nós fizemos opção por uma Constituinte- talvez
a mais democrática do mundo - que começasse
com todos os constituintes fazendo o anteprojeto,
e não trabalhamos em cima de um anteprojeto
constitucional. Essas dificuldades eu reconheço,
mas para isso vai haver a Comissão de Sistema
tização que vai disciplinar essas matérias.

O CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE
Concordo com a nobre Relatora, mas talvez, e
eu entendo assim e talvezalguns também o enten
dam, que ela devia ser mais concisa, a nossa
proposta, porque senão vamos ficarjogando um
mundo de coisas e esta Constituição, baseada
nisso, teria no mínimo mil artigos prolixos,tratan
do cada um de tudo. Então, minha proposta, é
que tudo fosse sintetizado.

Deveríamos,na minha opinião, cuidar somente
do aspecto Ciência, Tecnologia e Comunicação.
Por exemplo, do que vai advir o progresso da
ciência, onde se vai colocar o homem cuja auto
mação vaicolocá-lo,vamos dizerassim, com me
nor necessidade com suas horas de trabalho, isso
não seria problema da nossa Subcomissão. A
nossa função é propiciar o desenvolvimento e
a liberdade científica. Este é o objetivo do qual
não poderíamos sair. Agora, na hora em que se
coloca o cuidado com o cidadão, porque vou
inventar uma maquineta que se vai colocar em
vez de dois, um, não seria problema de Ciência,
Tecnologia e Comunicação, seria um problema
social.Se redundasse em menor hora de trabalho
ou férias maiores ou mais atenção que ele desse
à família, isto aí é um cuidado que não é próprio
desta Subcomissão na opinião deste modesto
Constituinte.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Res
peito a tese de V. Ex', contudo, permaneço na
convicção de que a Tecnologia é um meio que
se destina a uma sociedade; ela, realmente, trata
da Tec,nologia. De forma que acho que é um
depoimento de quem trata em todos os congres
sos científicosde que eu tenho participado inúme
ras vezes, esses assuntos são sempre muito liga
dos, interligados, diretamente ligados.

Como poderíamos promover, por exemplo, a
questão da energia atômica, sem prever que a
bomba atômica pode se tomar, de repente, o mo
tivo de extinguir a humanidade, as coisas estão
muito intrinsecas. Mas respeito a opinião de V.
Ex', acho-a interessante e a Subcomissãovaiestu
dar.

O SR. CONSmUlNTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Veja, nobre Relatora, vamos cuidar de as
pectos que não nos dizem respeito. Então, seria
uma comissão esgecializada para cuidar disso.
Nós poderíamos fazer sugestões a esta Subco
missão, dizendo que criamos um dispositivoem
que o País vai ficar\.o maior do mundo, vai ter
bomba atômica, vai ter tudo; agora, cuidem da
idéia de vocês, como é que isso não vai acabar
com o próprio País, isso é uma outra coisa, cuidar
da ciência e tecnologia, por exemplo, vejo aqui
que já se coloca até que a participação das organi
zações de trabalhadores nos processos decisórios
relativosà implantação de sistema de automação.
Isso não é um problema propriamente nosso. É
a mesma coisa que se colocássemos aqui partici
pação dos empresários no sindicato dos trabalha
dores. Seria o empresário automaticamente lin
chado lá.

Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado
pela atenção.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Algu
mas observações que o prezado colega fez me
parecem muito procedentes, mas podemos fazer,
também, emendas supressivas. Por exemplo, no
parágrafo 3° desse artigo sobre a participação de
organização dos trabalhadores nos processos de
decisão, eu acharia mais interessante que fosse
feita uma emenda supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre ConstituinteAntônio
Gaspar.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPAR 
Nobre Relatora Cristina Tavares, inicialmente,
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quero parabenizá-Iapelo trabalho que foida maior
abrangência possível, e entendo a sua preo~u

pação em que não façamos uma carta romântica,
uma carta bem articulada, por isso compreendo
os detalhes a que V. Ex" chegou, mas entendo
que nesse detalhamento, algumas contradições
são colocadas.

Sei que nós temos a técnica de todas as emen
das clássicas, mas eu queria sugerir que se pudés
semos, em determinado assunto - veja bem,
por exemplo, no art. 1° - se nós pudéssemos
chegar a um acordo sem toda a burocracia das
emendas, se nós pudéssemos pegar, aproveitar
algumas horas para discutir artigos onde, na es
sência, não existe nenhuma dúvida, poderíamos
ganhar muito tempo. Veja bem, só como exem
plo: se nós analisarmos o artigo 1°, nós vamos
ver que ele pode ser muito condensado e que
tem até algumas contradições. Na hora em que
falamos assim:

"O Estado promoverá o desenvolvimento cien
tífico, a autonomia tecnológica, atendendo as
prioridades nacionais, regionais e locais."

V. Ex' fala em regionais e locais e aqui, no
parágrafo, de novo, V. Ex" fala em regionais e
locais. Se V. Ex' pega o artigo e depois vem com
os parágrafos detalhando o que são prioridades
nacionais, não tem nenhum sentido de colocar
nacionais e locais, assim como a difusão dos re
suItados. V.Ex"está entendendo?

Acho que muita coisa se poderia fazer assim
num acordo, numa discussão aqui. Acho que esta
fase de discussão do anteprojeto pode levar a
isso, o que vai diminuir muito o trabalho de V.
Ex- e de todos nós.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Acho
que é bem-vinda a sugestáo do nobre Consti
tuinte, e é evidente que é um lapso que tem que
ser enxugado, e soube até que vão contratar um
filólogo para elimjn~ essas redundâncias.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPAR
Essas redundâncias, nobre Relatora, são o fruto
da nossa preocupação com o não cumprimento
dasConstituições neste País.Eu compreendo isso
e até louvo sua atitude em detalhar.

Eu acho que é preferível detalharmos, depois
sintetizarmos,até porque saberemos depois expli
car onde as questões estão. Só dei como exemplo
o a!!igo 1°:

"O Estado promoverá o desenvolvimento
científicoe a autonomia tecnológica."

É lógico que, para que ele promova a autono
mia tecnológica, tem que promover o desenvol
vimento tecnológico, senão nunca chagaremos
à autonomia, nisso eu concordo. - Eu não con
cordo com o nobre Constituinte, porque acho
que a autonomia é uma fase posterior, atendendo
as prioridades nacionais. Depois, no parágrafo 3°:

"Apesquisa deve refletirseu compromisso
com as príorídades regionais e locais."

Lógico que as prioridades locais e regionais
estão no bojo das prioridades nacionais.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Está
repetindo, "atendendo às prioridades nacionais."

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPAR
Poderia enxugar aí. Vejabem:

"A garantia da propriedade intelectual,
atendidos os interesses do desenvolvimento
científicoe tecnológico..."

Quer dizer, o Estado promove o desenvolvi
mento científicoe garante a propriedade intelec
tual. É lógico que o Estado também pode dispor
da propriedade intelectual, na medida em que
esta propriedade intelectual servir ao bem co
mum. Não podemos tirar do Estado este direito,
o direito de dispor da propriedade intelectual
quando ela servir ao bem coletivo.

A SR' RELATORA (CristinaTavares) - A idéia
desse parágrafo 4°, é uma guerra internacional,
verdadeiramente patente da propriedade intelec
tual.Em geral,05 países que já detêm essas tecno
logias, os países já poderosos, que já garantiram
o seu ingresso no clube dos poderosos do século
XXI, estão tratando os países que querem ingres
sar, e não seria com esta Constituição que garante
que já ingressamos lá, não, ela apenas dá os me
canismos para que possamos ingressar, mas 05

que estão lá dentro estão tentando prejudicar
quem não chegou ainda, e a patente é uma das
formas. Isso já chegou ao GATT, entre patente
e propriedade intelectual, é uma discussão inter
nacional e é do interesse dos países que querem
ser desenvolver. Pode-se até não usar é do inte
resse "preservar a propriedade intelectual".

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPAR
Vejabem: O Estado com seus recursos promove
e patrocina uma pesquisa. O pesquisador tem
um fruto que ele registra como sua propriedade
intelectual,mesmo que tenha sido financiada pela
comunidade. O que acho é que não podemos
tirar do Estado, e só do Estado, o direitode dispor
desta propriedade quando ela servir ao bem co
mum.

A SR' RELATORA (CristinaTavares) - E qual
é a sugestão de V.Ex"?

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPAR
Eu ainda não tenho uma forma para colocar isso,
estou colocando uma idéia. O que V. Ex' está
dizendo é uma realidade no mundo e é uma reali
dade no Brasil.VejaV. Ex"o que está acontecendo
em termos de Brasil,onde temos dois países dis
tintos:o Centro-Sul e o Norte-Nordeste. Nós hoje,
no Noite e Nordeste, estamos sendo colonizados
industrialmente. Somos o quê? Produtores de sa
téria-prirna. Então, não mais as guserias vão ser
colocadas na Região Amazônica porque utilizam
a energia e a energia é rica em energia de bio
massa e são poluentes; então, não interessam
ao Centro-Sul, mas lá só se instalam as guserias.
Instalam-se também as indústrias de ferro-liga,
de ferro-manganês, que são matérias-primas para
a siderurgia.

Então, veja que a coisa acontece a nívelinterna
cional, mas acontece também a nível nacional.
Entendo perfeitamente isso, mas nós, do Norte
e Nordeste nos sentimos industrialmente coloni
zadas desta forma. O capitalismo está tentando
utilizar o que nós temos de energia, de matéria
prima e de mão-de-obra barata. A mesma coisa
nós como Brasil sentimos em relação a outros
países mais adiantados. Acho que é correta a sua
preocupação. Só queria deixar aqui o registro da

minha alegria por seu brilhante Relatórioe tentar
colaborar para que tenhamos um trabalho mais
enxuto, com menos redundância e que servisse
melhor aos interesses do Pais.

A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Muito
obrigado, nobre Constituinte Antônio Gaspar.
Com a colaboração de V.Ex", tentamos fazer um
relatório que exprimisse aquelas nossas preocu
pações sobre o que tantas vezes conversamos.
Eu acataria a sugestão de V.Ex", lembrando que
os interesses de Estado, dos países mais avança
dos estão não apenas na questão da informática,
mas é claro que a biotecnologia, a química fina
que V.Ex"conhece tão bem, são objetos de cob~ça

internacional. É o jogo do poder que está éIl e
tivemos oportunidade de ver isso na Amazônia,
onde só teremos poder na Amazõniase desenvol
vermos uma tecnologia para o nosso bem, não
para o bem dos outros países ou de cidadãos,
mas para a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Gostaria de colocar a seguinte questão a título
de esclarecimento. Estamos com um Relatório
totalmente articulado e que já dois Constituintes
se manifestaram no sentido de que talvez pudes
sem ser feitas modificações nesse relatório, sem
que passasse pelo processo clássico da emenda,
que é o instrumento de que nós dispomos para
este tipo de modificação.

Agora recebi e será distribuído aos nossos
Constituintes o nosso calendário, que estamos,
realmente, iniciando. A apresentação do parecer
da Relatora será na sexta-feira da semana que
vem conforme acordado aqui. Ela sacrificouuma
parte do tempo dela, conforme haviaconcordado
para que nós pudéssemos votar no miolo da se
mana que é quando temos o quorum qualificado
para fazermos nossa deliberação; então, 19, que
é terça-feira, e quarta e quinta-feira;então, haverá
a votação, apresentação do parecer e logo depois
se iniciao encaminhamento da votação.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Apre
sento o relatório dia 19 sobre as emendas; então,
passamos ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Temos o prazo até o dia 21; vai até o dia 24,
mas 25 é o último dia para entrega do Relatório
Final.

A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Eu vou
receber emendas até o dia 18 à noite, e às 9
horas da manhã já estarei apresentando o relató
rio? Parece-me que isso demonstra uma ligeireza
que até não corresponde ao respeito que eu tenho
pelos Srs. Constituintes. Eles estão apresentando
as emendas às 8 horas da noite e às 9 horas
da manhã, eu teria de apresentar relatório? Eu
queria ver se conseguíamos limitar, pelo menos
a apresentação de emendas até o dia 17 à noite,
para que no dia 18 pudesse, de fato, mergulhar
sobre as emendas com o respeito que me mere
cem todos os Constituintes e, sobretudo, aqueles
que conosco ficaram nesses 35 dias discutindo.
Porque senão seria legal, mas ilegítimo.Eu teria
a segunda-feira para analisar as emendas que
chegaram.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Vamos, então, adotar uma média. Segunda-feira
até meio-dia para receber as últimas emendas.
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Eu creio que hoje e amanhã é que serão entre
gues, realmente, as emendas, devido ao texto.

() SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, nós não poderíamos elas
tecer um pouco o prazo, até segunda-feira à noite?

A SR' REILATORA (Cristina Tavares) - Se eu
receber as emendas na segunda-feira à noite e
às 9 horas da manhã já terei um parecer sobre
as mesmas. Evidentemente, o parecer teria que
ter sido feito antes do recebimento das emendas.

o SR. CONSTITOlNTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Dilatamos o prazo do seu parecer.

A. SR' REI.ATORA (Cristina Tavares) - V. Ex's
me dariam mais 24 horas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Porque, veja bem, Sr. Presidente, com
extrema retidão que eu acho que alcança todos
os membros desta Subcomissão, tenho a impres
são. a começar por mim mesmo, que poucos
de nós tivemos oportunidade de fazer uma leitura
que eu chamo de reflexivaou, então, política sobre
o Relatório da nobre Constituinte Cristina Tavares.
Saímos daqui ontem, tivemos sessão da Consti
tuinte, tivemos sessão extraordinária da Câmara,
exi!:pndo a participação de todos por causa da
votação nominal, e, na verdade, começamos a
nos debruçar sobre o Relatório a partir de hoje.
Por zelo, por retidão no exercício das nossas fun
ções, a começar por mim, não teríamos condi
ções de, formalmente, apresentar emendas já ho
je aqui.

Estou sabendo - incluo-me entre eles - que
grande parte!dos Constituintes, também exercen
do as suas funções Constituintes, viajará a São
Paulo amanhã. Então, restar-nos-á, praticamente,
o sábado e co domingo para que possamos, isola
demente, ou junto com outros colaboradores nos
sos, formalizarmos nossas emendas.

Se nós pudéssemos ter toda a segunda-feira
para apresentação de emendas, acho que ganha
ria muito esta Subcomissão se reduzindo o prazo
para votação. Poderíamos ter em vez de 5 dias,
2 ou 3 dias. Essa é minha sugestão, que a Mesa
procure fazer este remanejamento nessa direção.

Oi SR. CONSltrUlNTE ANGELOMAGALHAES
- Tivemos uma pauta de trabalhos durante o
dia, conforme declinou o companheiro de traba
lho, Carlos Alberto Caó,tomando o dia todo. Nin
guém pôde ler o relatório, ontem.

Oi SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
O que vamos fazer, então, é propor ao Plenário,
o Plenário coloca, o Plenário dispõe.

Nós havíamos, então, acertado esse calendário.
Eu proponho, então, aproveitando a sugestão do
nosso colega Carlos Alberto Caó, a seguinte agen
da, o seguinte cronograma: até segunda-feira, às
Bhoras, a Relatora estará recebendo as propostas
de emendas. Nós faremos a nossa reunião de
terça-feira, às 9:30hs da manhã para prosseguir
mos a discussão de emendas já apresentadas
durante esta semana. E na quarta-feira pela ma
nhã ou na terça-feira à noite, em reunião extraodi
náría, vamos definir o dia, de acordo com a vonta
de cio Plenárío e, então, iniciaremos o processo
de votação.

A SR' RElATORA (Cristina Tavares) - Eu só
pediria ao Presidente que, se eu vou receber'as
emendas, eu vou ficar aqui de manhã ouvindo

discussões para de noite apresentar o relatório,
fica complicado ou, então, não tem reunião para
discutir as emendas, não tem reunião amanhã.
Nós estamos sem essas reuniões para discussão.
Se ainda for discutir novamente, então está certo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Então, nós cancelaremos a reunião de terça-feira,
deslocamos o nosso calendário de 24 horas, para
que as emendas possam ser melhor apreciadas
pela Relatora. E a nossa reunião de leitura do
parecer, e início imediato da votação, será então
na quarta-feira, dia 20, às 9 horas e 30 minutos
da manhã.

O Plenário concorda com isso? (Pausa.)
Então estã assim definido.
Aíteremos terça-feira, às 9 horas e 30 minutos

e temos a noite para a sessão extraordinária. Caso
seja necessário, temos quarta-feira quinta, enfim,
não temos sexta-feira, e vamos em frente. Por
isso a Mesa está sempre aberta a sugestões, e
se curva às decisões da maioria do Plenário, por
que as decisões têm que ser democráticas.

Continua aberta a discussão.
Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Al

berto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, na verdade nós gostaría
mos de fazer alguns comentários, de caráter mui
to preliminar, em conseqüência do que dissemos
anteriormente, que fizemos uma primeira leitura,
e achamos necessário realizar uma leitura mais
reflexiva em torno do Relatório da nobre Consti
tuinte Cristina Tavares.

Nesse comentário preliminar, o que nós quere
mos destacar, por um dever de consciência e
de honestidade, é que o Relatório conseguiu com
brilho e concisão incorporar as contribuições da
das pelos integrantes desta Subcomissão, bem
como, também, assimilar com muita propriedade
as contribuições recolhidas nas audiências pú
blicas.

Soubemos, hoje, que alguns jornais reagiram
a esse Relatório. Acho que essa reação, por si
SÓ, é um elemento que fortalece a nossa convic
ção de que a nobre Relatora merece as congratu
lações e felicitações, minhas pessoais, e é com
base nessas reações dos jornais que eu próprio
começo a oferecer uma sugestão à Relatora. Está
se discutindo muito o papel a ser desempenhado
pelo Conselho Nacional de Comunicação. Essa
discussão tem muita fecundidade para todos nós,
que a abordagem do Conselho Nacional de Co
municação se faça de forma crítica ou aplaudindo
a sua criação.

Este Conselho, pelo que entendi, e de certa
maneira o Relatório contempla esse nosso enten
dimento, representa de fato a reprodução de uma
prática e de procedimentos dos mais democrá
ticos. Existe ele nos Estados Unidos, o Conselho,
sob o nome de Comissão Federal de Comuni
cação, um país, onde o liberalismo alcança todas
as suas formas institucionais de atuação.

Então, eu verifico dessa primeira leitura, desse
novo instrumento, que é preciso se determinar
de forma mais clara o seus objetivos. Da leitura
que fizemos, das sugestões apresentadas por
Constituintes de diferentes Partidos, que estão
contidas nesse documento, nós verificamos que
é recorrente nas contribuições desses Constituin-

tes a preocupação com a proíbíção da existência
de monopólios e oligopólios na área de Comu
nicação.

Ao contrário do que, em certa reunião disse
o nosso Presidente Arolde de Oliveira, essa preo
cupação não é acentuada apenas no Constituinte
Caó. Nós verificamos que de todos os Partidos
aqui, todos se referem à necessidade de se vedar
o oligopólio e monopólio, principalmente na área
de radiodifusão, e não só a contribuição dos Cons
tituintes, também a Associação Nacional de Jor
nais, a ABERT,e a Associação Nacional de Revis
tas, através de seus representantes, que aqui usa
ram com muita clareza, com rnerídína clareza da
palavra, que igualmente se preocupam com o
oligopólio e com monopólio na área de radio
difusão.

Portanto, creio que é insatisfatório, do ponto
de vista normativo e do ponto de vista institu
cional, se colocar de forma muito generalizada,
entre as atribuições do Conselho Nacional de Co
municações a de zelar pela pluralidade nos meios
de Comunicação, pelo pluralismo ideológico. Isso
há que ser um preceito constitucional expresso,
cabendo ao legislador comum, através de lei ordi
nária ou, através de lei complementar, dispor so
bre os meios e mecanismos que serão criàdos,
instituídos para coibir a prática monopolista ou
oligopolista nos meios de comunicação de mas
sa.

Portanto, creio que neste caso nós deveríamos
pensar muito, embora deixando, entre as finalida
des do Conselho Nacional de Educação, zelar
pela pluralidade política e ideológica nos meios
de comunicação de massa; é indispensável que
haja um preceito constitucional para incluirmos
entre aqueles que consideram que a Constituição
de 1987, tanto quanto possível, deve conter nor
mas e princípios auto-aplicáveis que não fiquem
sujeitos a interpretações, regulamentações, que
podem ser condicionadas por conjunturas políti
cas, por circunstâncias regulares ou excepcionais
de funcionamento do próprio Congresso.

Portanto, achávamos que deveríamos encon
trar, através da lucidez e da sabedoria que já de
monstrou a ilustre Constituinte Cristina Tavares,
um meio de normatizar e definir qual é o modelo
de comunicação, qual é o papel do setor privado,
qual é o papel do setor estatal e do setor público,
e nesse sentido consideramos que há, entre as
sugestões apresentadas por diversas entidades a
esta Subcomissão, uma, pelo menos, que nos
fornece elementos para a definição do que seja
o sistema público de comunicação.

Gostamos sempre de ressaltar que sistema pú
blico, para nós, tem uma dimensão e conceito
diferente daquele que é o sistema estatal. Esta
sugestão é de autoria da CONT-COMP.Não estou
querendo dizer com isso que na sua inteireza essa
sugestão possa ou deva ser incorporada ao Rela
tório, mas ela contém aspectos que mostram co
mo deve ser constituído, como deve ser criado
o sistema público de comunicação, que ao invés
de estar sob a gestão política do Estado, deve
a sua gestão ser entregue aos Partidos políticos
e à própria universidade.

Saindo um pouco da questão do Relatório da
ilustre Constituinte Cristina Tavares, gostaríamos
de fazer um ligeiro comentário sobre uma inter
venção do ilustre Constituinte Fioravante sobre
a questão do negro.
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Em parte concordamos com ele, e queremos
informá-lo que, ao contrário do que imagina e
pensa, estivemos acer de três semanas na Subco
missão dos Negros, Indígenas e Deficientes para
fixar a nossa posição, que em linhas gerais é a
seguinte:

Achamos que a problemática do negro no País
é tão fecunda, do ponto de vista histórico-social,
que não pode se conrmar a uma mera Subco
missão, porque ela estã presente nesta Subco
missão como está presente na Comissão Geral
da Ordem Econômica, na Comissão de Ordem

. Social, na Subcomissão de Direitos e Garantias
Individuais, porque entre os dilemas e desafios
que nós, Constituintes, enfrentamos, existe exata
mente aquele de incorporar, institucional e consti
tucionalmente, a problemática do negro como
uma questão nacional, com o mesmo estatuto
e o mesmo status de todas as outras questões
que temos aqui discutido nesta Subcomissão, co
mo nas demais e no próprio Plenário da Cons
tituinte.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó.

O Presidente esclarece que dentro das nossas
regras de conduta, em nossas discussões, não
poderíamos admitir desvios da matéria tratada,
contudo, como houve a citação desse fato, ante
riormente, por um colega, fui condescendente
com o orador permitindo que S. Ex' se desviasse
da matéria até porque.,achei que seria oportuno.
Peço aos nobres Constituintes, portanto, que se
mantenham dentro da matéria que estamos deba
tendo.

Tem a palavra o nobre Constituinte AluísioVas
concelos.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍSIO VASCONCE
LOS - Apenas uma pergunta, Sr. Presidente, e
também uma manifestação preliminar. A pergun
ta é se ficou acertada a data da viagem ao Rio
de Janeiro para visita às duas instituições, ou se
porventura essa visita não mais se realizará.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Tem a palavra a nobre Relatora para uma expli
cação.

A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Hoje,
ao fmal deste debate, iria colocar para o Plenário
a proposta do Rio de Janeiro. Estávamos aguar
dando certas providências, como, por exemplo,
o problema muito simples, das passagens, e final
mente há uma proposta com o seguinte roteiro:
Visitaà COBRA-Comp14tadores, à Fundação Os
valdo Cruz, um almoço na Fundação Osvaldo
Cruz, depois a visita à Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com a presença de professores
e pesquisadores; um encontro em um grande
auditório no centro da cidade, da ABI, com lide
ranças sindicais e políticas, onde haveria, com
sindicalistas, políticos e intelectuais, um ato públi
co, e o próprio Governador do Rio de Janeiro
ontem procurou-me pedindo que esta Subcomis
são marcasse a data.

Encontro dificuldades porque os nossos prazos
determinam o impedimento. ASUDENE também
insiste em nossa viSita, mas os nossos prazos
de votação estão dificultando essas viagens.

Acredito que como o processo de votação final
é um processo lá no plenário, temos todo este

ano, praticamente, até junho, e não seria inopor
tuno que atendêssemos essas solicitações; e es
tão chegando muitas solicitações, inclusive lá de
Minas Gerais, de V.Ex',temos a do Rio de Janeiro
e a Sudene, que estão insistindo, inclusive me
ameaçando "não votamos mais em você, se a
Comissão não vier aquí.,' Imaginem que perigo.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Exa
tamente, porque o desejo do Estado de Minas
Gerais é de acoplar a viagem dos Srs. Consti
tuintes ao Rio de Janeiro e na volta a Brasília
fazer uma escala em Belo Horizonte, para visita
ao CETEC e à CNDI.

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - É ex
tremamente oportuno.

O SR. CONSTITUINTE ALOíSIOVASCONCE
LOS-Acredito que, como bem lembrou a nobre
Relatora, assim que encerrarmos os trabalhos
aqui na Subcomissão, trabalhos de votação, tere
mos oportunidade de fazer essa viagem inclusive
durante a semana, quer dizer, não teremos mais
que usá-Ia exclusivamente nos fins de semana,
o que realmente é complicado. E teremos todo
o tempo porque as etapas de abordagem e de
participação na elaboração da Constituição elas
prosseguem até ao final do ano no plenário. E,
naturalmente, poderemos estar incorporando no
vos conhecimentos, novas idéias e sugestões e,
quem sabe, dentro dessa participação, exatamen
te fazendo nossas emendas, incorporando as su
gestões e idéias e esse conhecimento adquirido
na viagem. Por conseguinte, as viagens são legíti
mas, são importantes, durante todo esse proces
so, e vamos tentar agendá-Ias todas.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, só para não perdermos a oportuni
dade, porque o assunto se refere ao que estamos
conversando, faria uma pergunta e uma manifes
tação. Fiz a pergunta e não fIZ ainda a manifes
tação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
É sobre as viagens?

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sim,
é sobre as viagens. Penso que vamos enfrentar
um problema logo após a votação do nosso pare
cer, que vaisair para a ComissãoTemática, depois
disso penso que regimentalmente a Subcomissão
não seja nem mais, na minha concepção, posso
estar errado, mas isso não quer dizer que ela não
remanesça, como diria o nosso companheiro
Constituinte Pompeu de Souza, para criar um si
tuação de remanescência da Subcomissão dentro
da Comissão Temática. Queria lembrar e alertar
os companheiros para essa situação. Acho que
há pontos e pólos neste País importantíssimos
de serem visitados dentro da discussão, que ainda
vai ser travada na Comissão, e o Rio Grande do
Sul é um deles. É o terceiro pólo de informática
deste País, e queremos que ele não perca essa
condição, anda bem perto de perder - e o nobre
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
No Município de Bossoroca.

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - É
o grande Bossoroca. Mas o nobre Presidente deve
ter recebido ou está por receber um telex ou tele
grama de várias entidades do campo científico
e tecnológico do Rio Grande do Sul, convidando
esta Subcomissão para uma visita, e eu sei, me

informaram hoje no RioGrande, que vaivirreforço
inclusive da área do Governo, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia do Estado, reforçando o
convite que as entidades do campo científico e
tecnológico do Rio Grande estão fazendo a esta
Subcomissão.

Na verdade, vamos ter que estabelecer um ca
lendário, se possível, para podermos cobrir esses
compromissos. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ALOíSIOVASCONCE
LOS - Posso concluir, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Obrigado, nobre Constituinte OlívioDutra. Retor
na a palavra ao nobre Constituinte AloísioVascon
celos, para que faça a sua manifestação.

O SR. CONSTITUINTE ALOíSIO VASCONCE
LOS - Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verda
de, eu também, conforme foi manifestado por
outro colega Constituinte não fIZ aquilo que cha
mamos de análise acurada do Relatório. Mas li
o Relatório. Acho que no conjunto ele está bom.
Recebi comentários de que ele está estatizante,
esquerdizante, progressista demais, mas no meu
conceito ele está bom.

QueJ;O elogiar a enaltecer a fixação da Relatora
com relação aos 5% para a pesquisa tecnológica.
Porque falou-se aqui em 2, falou-se em 3, falou-se
em 10, falou-se em vários números. Estando pre
sente no momento da votação, estou fixando a
minha posição antecipada. Vou votar pelos 5%.

Quanto à questão da Informática, acho que foi
muito felizo texto, também quero dar por anteci
pação a minha posição, porque agora começa
mos a sofrer pressões de toda a sorte, inclusive,
uma infindávelpesquisa de diversas entidades so
bre posições. E para que não paire nenhuma dúvi
da sou favorávelà reserva de mercado e vou votar
assim, a menos que não esteja aqui na hora, mas
sou favorável.

Quanto à questão da Imprensa, discordo um
pouco da forma, da redação do Relatório, e mani
festei isso ontem à nossa competente Relatora,
no plenário da Câmara dos Deputados, à noite,
a questão de discutirmos e buscarmos melhor
redação. Porque acho que houve uma influência
no Relatório daquela tese aqui defendida, no dia
do debate, pela Fenarj com a qual não concor
dava. Então, é uma questão de no debate, no
aprimogimente da questão, para chegarmos à
rnelhoreedaçâo final.

No que diz respeito à concessão dos canais
de rádio e televisão, mais especificamente ao con
selho, ele existe também na Inglaterra e até de
forma de grande prestígio ao Congresso - o
nome lá não é esse - à área parlamentar, as
indicações são feitas de nomes que brotam do
consenso parlamentar. É bastante democrátíco.
Existe em outros países também. Nos Estados
Unidos é diferente. É também uma questão mais
difícil. Mas, na linha geral, é preciso que haja bas
tante debate, porque todos nós fomos quase unâ
nimes em concordar que, como está hoje, não
deve continuar. Mas também que não se vá ao
outro extremo.

Portanto, são estas as minhas colocações que
vou guardá-las para que constem da Ata que for
retirada desta reunião. Porque acho importante
que se coloque para não deixar dúvidas depois,
até por uma questão de linha de coerência; estou
dando uma entrevista a uma emissora de rádio
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e televisão de Belo Horizonte rressEWlropósito. Dis
se que só daria entrevista depoi§, de fazer esta
manifestação aqui no Plenário por uma questão
de conslderaçãojros meus colega» componentes
da Subcomissão.

f'lluito obriqade,

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, peço a palavra.

() SR. CONSTITUINTE ALOíSIOVASCONCE
LOS - Ouço o aparte de V. Ex"

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Aliás,
muito obríqadopelo tratamento de V.Ex", ao invés
de estar falando Relatora Cristina me chame de
v.. t:.x" que está muito bom.

O SR. CO~UINTE ALOISIO VASCONCE
LOS - Não vale me chamar de camarada.

ASR' RELATORA (CristinaTavares)- fmagine
que: camarada é antigo, a nova terminologia é
companheiro. Esse negócio de camarada é do
princípio de: século. Mas são "cornpaüeros" de
La Frente Sandinista...

A questão, é Iôgíce, é clara, não discutiria. Acho
que: o pluralismo ideológico é matéria-prima da
democracia. -

Jll\as queria dizer que, independente de uma
acusação de estar sendo estatizanfe neste relató
rio, estou tirando do Estado o direito de poder
total de outorga:estou tirando do Estado, estou
dando à sociedade civil. De forma que, a única
coisa que realmente eu e o Senador Severo Go
mes queremos estatizar é o Banco Central.

Jll\as, neste relatório, queria, por um dever de
justiça, dizer que ele é privatizante, ele é antiesta
tízante e é por aí que estou sofrendo uma porção
de críticas,

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Relatora está sujeita a todas essas críticas, evi
dentemente, num processo democrático, e terá
a mesma gran~zaque teve para fazer o relatório
para interpretar a vontade da maioria, de todos,
também de ouvir e interpretar as críticas.

Temos dois inscritos.

o SR. CONSTITUINTEKOYU IHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para questão de ordem,

O SR. P1i~ESIDENTE (Arolde de Olivéira) 
Concedo a palavra a V. Ex" para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTEKOYU IHA - Meu no
me já estava anotado, mas era para uma questão
de ordem que queria pedir a palavra..

Tenho um compromisso, agora; e gostaria de
alertar os Srs. Constituintes que marcaram a via
gem a São Paul6, que já está sendo distribuído
o programa e a passagem, gostaria de confirmar
também a estada, quem vai ficar sábado e domin
go em São Paulo. Por esta razão, gostaria que
até hoje às 15horas, pelo menos, confirmassem
quem vai se hospedar de sexta-feira para sábado.
O programai já está com a Mesa, os Srs. Consti
tuintes que não pegaram pessoalmente, eles es
tão com a Secretaria da Subcomissão para serem
entregues pessoalmente a cada Constituinte.

Aguardo efetivamente que possamos nos en
contrar em São'Paulo, já na sexta-feira.

O SR. pl'~ESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Estamos toclos informados.

Muito obnigado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Faus
to Rocha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
A fim de trazer o meu reconhecimento à compa
nheira Relatora Cristina Tavares pelo trabalho que
realizou, estando sempre presente às reuniões,
às viagens, auscultando a cada um num trabalho
muito eficiente. Louvar também a sua iniciativa
desestatizante. Quero congratular-me também
com esta decisão da Relatora, S. Ex" tem todos
os meus encômios. Concordo com S. Ex" De fato,
o Estado não só aqui, como em toda a parte
do mundo tem se caracterizado sempre por um
trabalho, lento, caro e ineficiente. O Estado deve
cuidar, na minha opinião pessoal e de alguns
companheiros, da área social sim. O Estado deve
cuidar de aspectos inerentes à Segurança Nacio
nal e algumas decisões principais.

Quanto ao mais, o cidadão na sua incolumi
dade, ele que é objetivo direto até da formação
do Estado, ele que é mais eficiente, até porque
quando se associa e forma empresas somente
as empresas eficientes permanecem, as outras,
ou fecham ou falem; ele que, quando forma enti
dades empresariais, micro, pequenas e médias,
e estas precisam ter o apoio da Nação, porque
estas oferecem o emprego que não custa à popu
lação como um todo. Deve ser amparado, sim
porque são os empregos que não custam à Na
ção, que não dependem de uma série de caracte
rísticas que o Estado tem em toda parte do mundo
e aqui também.

Lamentavelmente, a nossa economia está esta
tizada em 70%. Dai advêm as dívidas intemas
e externas. Tivemos no período Geisel uma estati
zação forçada para pedir dinheiro lá fora sem bem
saber para quem e para quê. Isto nos levou a
dever muito dinheiro. Pretendia-se estabelecer um
desenvolvimento nacional a toque de caixa. E este
dinheiro nos desvãos da administração pública
acabava sumindo.

Então, fico contente de ver alguém com o tirocí
nio, a visão e a coragem da Constituinte Cristina
Tavares, declarar-se desestatizante. Quero louvar
esta sua iniciativa e este seu princípio de ação.

Desejo sempre defender o cidadão comum e
a sua possibilidade de exercer com competência
a sua atividade, sem que seja sufocado por uma
ação de controle excessivo do Estado.

Por isso, aqui à pagina lOdo Relatório, vejo
que quer-se criar um controle tecnológico. Tudo
isto leva tempo do empresário nacional, micro,
pequeno e médio. O grande não temos que defen
dê-Ia, ele terá meios de se defender, já se tomou
grande. Temos que incentivar é o pequeno para
que ele possa fortalecer a empresa nacional, para
que, amanhã, concorramos lá fora com condi
ções.

Vejo que o objetivo do controle tecnológico é
um objetivo são. Mas o controle em si, parece-me
que nos leva a analisar se há necessidade de mais
controle neste País, com toda a sua burocracia
e com a conseqüente até falta de seriedade que
decorre disto.

Como pupilo do Hélio Beltrão, liberal maravi
lhoso que foi o nosso Ministro da Desburocra
tização, e o pessoal lá em São Paulo, me chamava
de Beltrãozinho numa missão tão grande, muito
maior do que minha possibilidade, mas eu contí-

nuo realmente empolgado por aqueles princípios
que Hélio Beltrão sempre defendeu.

Na mesma página um pouco antes, fala-se
aqui:

"O Estado e as entidades de suas adminis
trações direta e indireta utilizarão, preferen
cialmente, na forma da lei, bens e serviços
ofertados por empresas nacionais."

Concordo com isso. Preferencialmente, sim. Se
houver preços iguais. E até aí não sei se neste
artigo ou numa sugestão de complementação da
lei ordinária, talvez,se possa acrescentar aí preços
iguais ou próximos, digamos, em tomo de 10%.
Mas do isso não, porque tentando privilegiar,pare
ce que é um privilégio da indústria nacional, e
estaremos prejudicando todo o mercado.

A exemplo do que acontece na Informática ho
je, acho que foi bom termos esta reserva, mas
não poderemos expandir isso para outros setores,
na minha opinião estaremos prejudicando. A In
formática hoje o que é? Dois ou três por cento
de toda a produção industrial do Brasil? Estamos
prejudicando as outras 97% de indústrias, comér
cio e serviços que estão pagando muito mais caro
por processos já obsoletos no mundo. Estamos
diminuindo o potencial de crescimento de quali
dade no Brasil. Estamos diminuindo a possibi
lidade de diminuir custos.

O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS- Per
mite, Sr. Presidente, um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
O pedido de aparte depende do orador.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA 
Só um instante. Queria concluir, depois podere
mos e queremos ouvir os colegas, companheiros.

Sei que o assunto é polêmico, mas tenho assim
uma Dama natural de defender alguns pontos de
vista arraigados ao longo do tempo.

Na página 17 temos aqui o item 3 do art. 50,
que diz o seguinte:

"prioridades a entidades educativas, CO'

munitárias, sindicais, culturais e outras sem
fins lucrativos, na concessão de canais e ex
ploração de serviços."

Falando aqui sobre o Conselho Nacional de
Comunicação. Vejo que hoje temos, no Brasil,
em cada Estado, uma TVeducativa que tem rece
bído o aporte do conhecimento, da participação
das entidades educativas, comunitárias, sindicais,
culturais. E também temos as emissoras de rádio
educativas; elas têm enriquecido a sua progra
mação com esta contribuição e não têm conse
guido audiência. Quer dizer, o que noto, como
comunicador, é que o público é que demonstra
o seu interesse, e na verdade, o Govemo deve
se preocupar em oferecer algo de boa qualidade
no setor cultural, etc. Mas não dá para impingir,
a não ser que se coloque só um canal e obrigue
quem quiser assistir, tem que assistir aquilo. Al
guns países do mundo fizeram isso, dentre eles,
a França. Admiro muito a França, porque a Fran
ça significa uma terceira via, independentemente
de Estados Unidos e da Rússia, tem ela tecnologia
própria, tem a coragem de enfrentar as grandes
nações do mundo que se defrontam entre si. Sou
fã da França. E lá, eles chegaram à conclusão
de que a iniciativa privada, também nesse setor,
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é o ideal. Ela vai cornpetir por audiência. Cabe
ao Estado, sim, preservar a cultura, colocar coisas
de boa qualidade. E oferecer aquela opção, mas
quem não quiser não dá para obrigar. Então, abrir
outras opções. Temos visto que lá eles fizeram
uma pequena abertura, uma abertura, maior e
estão abrindo mais. Fico com a França nesta sua
experiência.

Acho que esta prioridade estatuída na Consti
tuição nos levaria a passar a outorgar para sindica
tos, entidades culturais e educativas, mais canais
para dividir uma audiência de 2%, o que seria
realmente desnecessário e não seria prático.

Vouser breve para ouvir as opiniões dos nossos
colegas e companheiros.

Achoque o último tópico que me parece, assim,
de maior relevância, está na página 19, do art.
6", § 3°, que diz respeito ao Conselho Nacional
de Comunicação.

Aqui a sugestão que a nobre Relatora, nossa
querida companheira Cristina Tavares, recolheu
das várias opiniões e consignou aqui, a partici
pação de várias entidades que têm o seu mérito,
não há dúvida.

Mas defendo - desejo sustentar esta tese 
de que competirá somente ao Congresso Nacio
nal - porque não conheço entidade mais repre
sentativa através do sufrágio direto, do voto de
todos os cidadãos - de maneira equilibrada, con
signando aqui o pensamento estratificado de to
dos os segmentos da população. Tentar colocar
aqui entidades civis por mais ilustres, represen
tativas e importantes que sejam, seria uma forma
de distorção.

Creio que nenhum dos nossos colegas parla
mentares, que receberam o mandato efetivo para
exercerem esse poder em nome do povo de ma
neira tão equüibrada quanto é a opinião pública
nacional aceite uma tergiversação, aceite uma
mudança de percentual, o que entendo até uma
inteligente tentativa das minorias de fortalecer a
sua posição que não tem o respaldo da opinião
pública.

Aqui concluo, respeitosamente, os meus co
mentários.

O SR.CONSTITUlNTEANTÓNIO GASPAR 
Permite-me um aparte na colocação do nobre
Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Constituinte Antônio Gaspar, tem o aparte V. Ex.-,
de forma breve se for possível.

O SR. CONSTITUlNTEANTÓNIO GASPAR 
Gostaria, inicialmente, de agradecer ao compa
nheiro Fausto Rocha pelo aparte.

No que se refere o § 2° do art. 2°, diz ele o
seguinte:

u§ 2° O Estado e as entidades de suas admi
nistrações diretas e indiretas utilizarão, prefe
rencialmente, na forma da lei, bens e serviços
ofertados por empresas nacionais."

O nobre Constituinte se referiu ao problema
de preço. Gostaria de relatar um fato. Teorica
mente, V. Ex' tem razão, mas dependendo do
setor o problema de preços não funciona.

E passo, agora, a relatar o que aconteceu com
a indústria fannacêutica. V.Ex' sabeque a indús
tria farmacêutica é uma das indústrias que tem
um mercado muito grande, um volume de dinhei
ro <I!le é estimado, em 1987, em mais de 2 bilhões

de dólares, que tem quase 85% nas mãos de
empresas multinacionais. E uma indústria nacio
nal pequena sintetizou uma certa época a penici
lina, entrou numa concorrência da CEME e ga
nhou. A CEME é a maior compradora, sobretudo,
de penicüina. No ano seguinte a Fontoura White,
que detém quase tudo de antibiótico e quimiote
rápico do mundo, entra nessa mesma concor
rência ecota essa mesma penicilina com preços
de dois anos atrás sem correção. Por que aconte
ceu? Porque a pequena empresa nacional que
brou. Então, não se tem que referir a preços. Mas
acho que no associado a preço, há uma planilha
de custos.

Então, acho que colocar isso, com preceito
constitucional é altamente perigoso. Isso é só um
exemplo que, provavelmente, o companheiro não
tinha conhecimento. Disso'há aí no Brasil milhões
de exemplos dessa ordem. O que se quer aqui
é proteger a empresa nacional, para que ela cres
ça. Não queremos quebrar as multinacionais. Mas
achamos que o mercado consumidor brasileiro
é um patrimônio nacional. E só com o fortaleci
mento das empresas nacionais é que poderemos
aumentar empregos, aumentar impostos, e au
mentar tudo o que nosso companheiro vem citan
do e que conhece muito bem.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre, Constituinte Fausto
Rocha.

O SR. CONSTIT(J(NTE FAUSTO ROCHA
Concordo in totum com o pronunciamento do
meu querido companheiro. Esta palavra é tão
gostosa e significativa também. Todos nós esta
mos aqui imbuídos do melhor desejo de participar
no interesse do nosso País no contexto interna
cional.

Quero dizer que tenho estado muito preocu
pado com o fato de a indústria farmacêutica estar
nas mãos somente das multinacionais. Digo so
mente porque, hoje, a participação do laboratório
nacional na área farmacêutica é tão ínfima que
quase não conta. E fico analisando por que isso
aconteceu: mais uma vez, o chamado controle
do Estado.

O controle de preços e não a livre negociação,
que leva à concorrência e que baixa os preços,
efetivamente, e sempre levou os laboratórios na
cionais a fecharem as portas, porque os labora
tórios multinacionais, porque têm matrizes fora
do País e interesses em vários países, podem
aguentar um, dois ou três anos, quando uma polí
tica irracional, que parece que é de proteção ao
cidadão, mas que, no fundo e ao longo do tempo,
se mostra exatamente com resultados contrários,
levou ao fechamento de urna indústria que era
forte no País.

Então, acho que isso também merecerá, espe
cialmente de outros setores, uma análise, aqui
no Congresso, mais aprofundada.

Dou dois pequenos exemplos, um o telefone.
Quando eu era jovem, empolguei-me com o fato
de que as tarifas telefônicas haviam passado a
ser controladas, os vereadores em São Paulo esta
beleceram um controle e eu, que era jornalista
da teIevisãp, na época, fazia comentários diários,
associei-me àquilo.

Um pouco depois, o que aconteceu? Asempre
sas telefônicas, que não eram estatizadas, deixa
ram de investir na expansão; não houve mais ofer-

tas de linhas telefônicas e, em conseqüência, era
preciso comprar linhas que eram indisponíveis.
Então, alguém que se dispusesse a vender uma
linha, fazia-o por um preço muitas vezes superior
àquele que seria o preço oficial se lançada a oferta.
Durante 20, vinte e poucos anos aconteceu isso.

Concluo dizendo também que a questão do
aluguel, que parece que não tem ligação, mas
tem que haver um todo. O ex-Presidente João
Figueiredo, numa atitude demagógica, na minha
opinião, ao final do seu mandato, para fazer média
com a população, estabeleceu que os aluguéis
só poderiam ser aumentados em 80% de um
índice que já era mascarado, quejá era maquiado.

Parecia uma medida no interesse da população.
O que acpnteceu a seguir? Quem tinha imóvel
alugado tentou reavê-lo: ou com a desculpa de
que a fllhà ia casar, ou qualquer outra desculpa,
era para uso próprio, e ninguém mais construiu
para alugar, e a oferta de imóveis caiu abrupta
mente e aquilo que parecia uma vantagem e um
desconto de 20% acabou representando um
acréscimo real de 1.000%, dois anos e pouco
depois desse fato.

Eu defendo o livre mercado, a concorrência,
porque isso leva à qualidade ser exigida e os pre
ços a caírem. Vou continuar dentro desta postura
e procurarei votar tudo dentro desta análise. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA 
Companheiro Presidente, companheira Relatora,
companheiros da Subcomissão, estamos entran
do numa fase em que as posições de cada um
dos membros desta Subcomissão têm que ser
colocadas explicitamente.

Até este momento, o debate teve como origem
as propostas das entidades que participaram das
nossas reuniões públicas; em tomo delas, nós,
os componentes desta Subcomissão, brandimos
argumentqs, mas os motes foram sempre as pro
postas das entidades que aqui compareceram.

Acho que é o momento importantíssimo de
se estabelecer o contraponto, o contraditório, de
se estabelecerem as diferenças de origem dos
Constituintes que compõem esta Subcomissão,
das posições, dos interesses que efetivamente te
mos, por cada um de nós defendido. Penso que
nenhum defende o seu interesse pessoal, parti
cular, mas defende interesses de grupos bem lo
calizados na sociedade brasileira. Acho que é um
momento importantissimo para essa definição.

Particularmente na área deComunicações, sou
um modesto ouvinte de rádio e de televisão, não
sou nem um comunicador e tenho o maior res
peito pelos comunicadores, são trabalhadores,
também não sou nenhum proprietário de rádio
ou concessionário de canal de televisão, então,
devo assumir a posição da ampla maioria da p0
pulação, e que é a democratização do acesso
não só à propriedade, como também ao uso dos
meios de comunicação de massa.

Os interesses dos proprietários de rádio e de
televisão, dos concessionários de ondas de rádio
e canal de 'televisão têm que estar bem explícitos
nesta Subçomissão; não entendo que eles sejam
permanentemente antagônicos aos interesses de
quem não é proprietário de rádio e televisão.
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Não há essa situação perpétua de antagonismo,
o trabalho da nossa Subcomissão é tentar ver
quais são os pontos de conciliação de interesses.

A Constituição é, na verdade, um grande acor
do, um grande pacto entre partes diferentes da
sociedade, classes diferentes, e o trabalho do

"Constituinte é encontrar esses pontos em que
as coisas possam ser combinadas, sem que haja
prejuízo das partes, mas em que, talvez, muitas
tenham que ceder, e aquelas que vêm sendo príví
Ill!giadas há tanto tempo, naturalmente, terão que
ceder mais.

Não fiz, ainda, uma leitura mais refletida, refle
xíva, como falou - e muito bem - o compa
nheiro CarlosAlbertoCaó, carece de ser feifaessa
leitura e tenho o vício de fazer, nessas questões,
sempre uma leiturasolidária,coletiva,com as entí
dades, com as representações que, por meu inter
médio, têm buscado fazer refletir nesta subco
missão suas posições.

Então, não tivetempo, ainda, para essa reunião
solídéría, coletiva, com uma série de pessoas e
entidades, para fazer uma leitura meditada sobre
o relatório da companheira CristinaTavares.

Mas a leitura preliminar que fiz deixou-me satis
felto,de certa forma orgulhoso de ter tido o prazer
de ler um Relatório em que houve um esforço
de apanhamento da média das opiniões aqui, e
verificar que essa média está além do que se
diz por aí, de que a Constituinte é conservadora
e reacionária O que estamos vendo no relatório,
a tendência - e no meu entendimento foi essa
a média mesmo do pensamento das entidades
que vieram aqui, dos debates que até agora trava
ram -, a linha preservada nesse relatório é pro
gr,essita, e também entendo que está longe de
ser estatizante, no sentido pejorativodaqueles que
se assenhorearam da máquina do Estado há mui
to tempo e que falam em desestatização para
beneficio próprio, que falam na socialização dos
prejuízos e na privatizaçãodos lucros. O relatório
está muito claro:o que sequer é a democratização
do Estado.

Nós sempre falamos, aqui, que o Estado não
tem que se afastar de árêas de interesse social
e coletivo, pelo contrário, ele tem que ter regras
bem definidas de como atuar aí e a sociedade
or~:JéInizada ter um controle sobre ele.

.0 Estado técnico-burocrático-militar, seja ele
em que campo ideológico for,é um Estado preju
dicial aos interesses da sociedade e da huma
nidade.

Queremos um Estado democrático, permeado
pela sociedade civil, e esse Estado tem que agir
no interesse da coletividade e controlado por ela
em várias áreas, nas quais hoje ele não age, ou
age com deficiência.

Nesse sentido, achamos que o Relatórioatende
a essa expectatíva de um Estado democratizado,
do controle' social sobre esse Estado e da partici
pação desse Estado em áreas de interesse maior
e não apenas de interesse deste ou daquele grupo,
ou daquele segmento.

Diria que também, indo numa linha diferente
do companheiro Constituinte Arnold Eioravante,
que achou que o relatório teria ido além das finali
dades de trabalho desta Subcomissão, quando
se deteve na questão dos direitos dos trabalha
dores na área da Ciência e da Tecnologia e até
mesmo da Comunicação, acho que nós não po
deríamos fugir desta questão; afinal de contas

temos trabalhadores cientistas, temos trabalha
dores pesquisadores, temos trabalhadores técni
cos, temos os trabalhadores da área de comuni
cações. ACiência, a Tecnologia e a Comunicação
não têm valor em si mesmo se elas não tiverem
a finalidade maior de servir ao conjunto da socie
dade, a começar por estar sob o controle de quem
nela trabalha, os próprios trabalhadores e o res
tante da sociedade.

Então, seria fundamental que tivéssemos aí no
texto desta Subcomissão, que trata de Ciência,
Tecnologia e Comunicação, os reflexos da visão
que temos no mundo do trabalho, talvez até te
nhamos nas outras comissões, de agregar mais
coisas com relação aos direitosdos trabalhadores,
para enfrentar o impacto teconológico. E os traba
lhadores querem o progresso científicoe tecnoló
gico e autonomia científicae teconológica do País
com o fortalecimento da indústria nacional.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Permite V. Ex' um aparte?

O SR.CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- Com
todo o prazer, companheiro Arnold Fioravante.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Então vamos dar um exemplo bem simpló
rio, porque eu sou professor primário de origem
e nunca perdi esse costume. Se o Sr. tiver uma
pesquisa a fazer, cujo resultado seja maravilhoso
para todos os brasileiros, mas que os homens
que vão pesquisar perderão alguns empregos, o
Sr. faz ou não faz a pesquisa?

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Esta
é uma decisão politica que terá de implicar a
participação do trabalhador cientista. E é isso que
o texto da nobre Relatora contempla; é toda e
qualquer decisão que implique tanto no desenvol
vimento da nossa Ciência e da autonomia tecno
lógica. Não é uma decisão de cúpula ou de alguns,
mas é uma decisão que envolvea sociedade orga
nizada a partir dos próprios trabalhadores que
atuem aí.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Não, Ex' Poderá haver amanhã uma pes
quisa que elimine determinada doença no País.
Provavelmente isso vaidiminuir empregos de mé
dicos. Deixamos os doentes para garantir o em
prego ou temos que cuidar da pesquisa e da Ciên
cia? Esse é o meu posicionamento. Acho que
a nossa Subcomissão tem que cuidar da Ciência
e da Tecnologia quando há subcomissões que
devem cuidar dos demais casos, que é o caso
do trabalhador, é essa a minha posição. Não estou
dizendo que tem que matar trabalhador. Estou
dizendo que tem que dar emprego, oportunidade
de diminuir até tempo de serviço, é o beneficio,
porque um homem hoje de São Paulo sai às 4
Roras da manhã para começar a trabalhar às 8:00
e depois sai às 6:00 para chegar em casa às 10:00,
11:00 da noite. É isso que nós temos que cuidar,
é desse transporte que vai facilitar a vida dele.
E na questão da pesquisa e tecnologia, no meu
entendimento, teremos que cuidar do avanço da
Ciência e do avanço da tecnologia. Mas não estou
contra o trabalhador, porque eu também sou um
trabalhador e o Sr. também o é. Seria um contra
senso de minha parte. É essa posição que eu
acho que é clara; eu não estou contra, eu estou
contra que se trate aqui. Aqui nós devemos dar
ao Brasila oportunidade de ser o País mais adian-

tado do mundo. Agora se isso vai gerar milhões
de empregos, nós temos que criar condições de
atender a esses homens com outro tipo de empre
go. Esta é a minha posição, não sei se V. Ex'
concorda.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Res
peito a posição do nobre companheiro Consti
tuinte e dela divirjo no qu~ se refere a que não
seria objeto desta Subcomissão tratar dessa ques
tão. Divirjo nesse ponto, pbrque acho que seja
objeto desta Subcomissão tratar dos reflexos do
impacto tecnológico no mundo do trabalho. Não
há desenvolvimento científico e tecnológico se
nós não estimularmos o cientista, o técnico, o
trabalhador da comunicação na participação dire
ta da definição de políticas de ciência, de tecno
logia, de automação.

E queria, companheiro Arnold Fioravante,dizer,
já que fui abrilhantado com o aparte do compa
nheiro e que gostaria de continuar para encerrar
a minha exposição preliminar a respeito do Rela
tório.

Também entendo que o Relatório possa ser
enxugado como bem se referiu o companheiro
Constituinte Antônio Gaspar, do Maranhão. Nós
achamos que a própria companheira CristinaTa
vares admitiu isso, como é de-seu hábito; por
mais brilhantismo que tenha havido na constru
ção desse Relatório,ele possui limitações e defei
tos; eu mesmo entendo que devo apresentar
emendas aditivas ao Relatório da companheira.
Agora acho que está correto, precisamos enxugar
o texto, tomá-lo menos redundante, mas que isso
não diminua o conteúdo do Relatório;que se ga
ranta como patamar mínimo os seus conteúdos,
e que possamos avançar em outros conteúdos
porventura aí não contidos.

Tenho divergêndas, por exemplo, que seja ma
téria constitucional que a gente trate aqui da com
posição do Conselho Nacional de Comunicação.
Acho que nós podemos garantir a existência do
Conselho Nacional de Comunicação como '3lgo
democratizante nesse setor, mas que a sua com
posição possa ser defmida em lei.Agora tem que
ser definido naturalmente no texto constitucional
e o caráter e a finalidadedesse Conselho Nacional
de Comunicação, e está correto o companheiro
Carlos Alberto Caó,tem que ter um caráter plural,
pluralista, ideologicamente, inclusive de compo
sição dos setores. A ser mantida a sua compo
sição no texto constitucional, naturalmente eu te
ria uma divergência quanto a sua composição.

Mas defendo preliminarmente que a compo
sição do Conselho Nacional de Comunicação não
seja necessariamente uma preocupação do texto
constitucional. Precisamos então enxugar, isso aí
seria diminuir o texto, a preocupação da Consti
tuição em detalhes, no sentido da necessidade
de se detalhar. Acho que O inciso 11 do art. 5°
- eu penso que seja numeração antiga - no
que diz respeito ao impedimento, à concentração
da propriedade dos meios de comunicação, acho
que aí nós precisaríamos verificarum pouco mais
como se daria esse impedimento.

Então vejam. por um lado há necessidade de
diminuir detalhes ali, por outro lado há neces
sidade de detalhar e precisar outras questões.
Acho que a democratização da propriedade do
uso de canaís de TVe de rádio é uma aspiração
democrática, é um desejo, e um anseio nacional.
É mesmo que o desejo e o anseio de democratizar
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a propriedade do solo rural e urbano. As ondas
de rádio e canais de televisão não podem ser
propriedades de alguns poucos. Há necessidade
de possibilitar a Nação de que fale muito mais
consigo mesma com uma variedade de instru
mentos como a diversificação de meios. Então
é uma necessidade a democratização da proprie
dade e do uso de canais de televisão e de ondas
de rádio. E o parecer vai nesse rumo, garantindo
uma rede pública de meios de comunicação, pú
blica e não estatal, tem uma diferença aí.A demo
cratização do Estado possibilita a rede pública
e garante que a iniciativa privada também tenha
acesso a ele. Mas eu sou um defensor dainiciativa
privada, contanto que cada cidadão não só tenha
o direito de ter a sua iniciativa e a sua atividade
produtiva,mas que possa ter, na realidade, condi
ções de realizarisso. Se nós formos apenas defen
sor da propriedade privada e possibilitaro mono
pólio, ou oligopólio,via várias formas, nós estare
mos apenas fazendo um discurso.

Àsvezes confundimos a liberdade de imprensa
com li. liberdade do dono da empresa de comuni
cação de fazer o que bem entende. Nós tivemos
aqui nesta Subcomissão depoimentos de três se
tores, na área de imprensa: a empresa pública,
a privada e os trabalhadores. Quer dizer, se nós
formos recorrer à cobertura que os jornais e as
televisões fizeram aos pronunciamentos havidos
aqui, diferenciados, nós vamos ver que as empre
sas privadas de comunicação não comtemplaram
a diversidade de opiniões aqui expressas, por quê?
Porque não é de interesse do empresário trans
mitir opiniões contrárias ao seu negócio. Então
nós temos que dizerque a empresa de divulgação,
ou a empresa privada, e que não tem nada a
ver com o social, ou então ela tem que ver com
o social e é uma concessão pública, e por isso
tem que atender interesses não apenas do empre
sário;ou nós fazemos isso, ou então o empresário
vai fazero que bem entender com a sua empresa,
que vai ser urna empresa para obter lucros num
maior valor possível e num menor espaço tam
bém possível.

Acho que o parecer vai pelo rumo de que os
meios de comunicação social são concessão do
Estado, são serviços do interesse coletivo e a ini
ciativaprivadapode atuar aí contanto que se en
quadreno desejo e no interesse nacional. Quere
mos a democracia do Estado, a democratização
do Estado, istb significa que também nós quere
mos da democracia dentro das empresas; não
podemos falar em democracia do portão para
fora dasempresas, a democratização do Estado
implicatambém democratizar a vida da sociedade
que implica democratizar o local de trabalho, im
plica possibilitarque os trabalhadores possam ter
canais de expressar a sua vontade e os seus inte
resses no local onde trabalham, onde vivém, no
local onde moram, no local onde estudam.

Então, queria sublinhar essas questões e dizer
que é muito importante que a gente tenha, a partir
deste momento, a franqueza de que vai haver
diferenças nas colocações, porque nós estamos
aqui não apenas para concordar uns com os ou
tros, estamos aqui para estabelecer as diferenças
e também estamos aqui para trabalhar e ver se
essas diferenças encontram um ponto comum
que supere o interesse grupal, o interesse setorial
e alcancem um interesse nacional, que é o que
nós queremos preservar no texto constitucional.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muitoobrigado, nobre colega OlivioDutra.

Nós agora vamos passar, então, concluindo as
exposições dos que estavam inscritos até o mo
mento, vamos passar à fase de alguns acertos
no plano de viagem que está com a nossa Rela
tora.

Com a palavra a Constituinte CristinaTavares.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Nós
estamos em poucos aqui na Subcomissão para
deliberação, então faço uma proposta, depois eu
fariauma consulta às pessoas que estão ausentes.

A minha proposta é que nós fizéssemos uma
espécie de pacote, se a gente vai a cada segun
da-feira ou terça-feira para um Estado e volta,
então a gente vai ficar com um calendário multo
carregado, e outras responsabilidades dos Consti
tuintes podem prejudicar as viagens.

Então eu faria a seguinte proposta neste mo
mento. Estaremos terminando a votação, o prazo
final, fatal no dia 25 de maio. Nós vamos terminar
o nosso calendário no dia24. Deveremos terminar
no dia 21 ou 22, mas eu não queria marcar algu
ma coisa antes do dia 25, porque poderia ocorrer
qualquer incidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Esperamos que não ocorra.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Então
proponho: terça-feira, dia 26, saída de Brasília e
ida à Sudene no Recife, e a condução seria o
avião Brasilia. Nós estaríamos com pessoas das
universidades do Nordeste, dos institutos de pes
quisa, que não são muitos, e com os trabalha
dores, de acordo com sugestão do Constituinte
Olivio Dutra, sempre presente.

Nesse mesmo dia à tarde, ou à noite, ou no
dia seguinte de manhã cedo, nós iríamos ao Rio
de Janeiro para este exaustivo e rico programa
que já foiaqui lido.Do Riode Janeiro nós voltaria
mos a Minas Gerais - terça-feira, Brasília-, Re
cife e dormiríamos no Rio de Janeiro, terça-feira,
dia 26, nós sairíamos de Brasília para Recife e
voltaríamos para dormir no Rio de Janeiro. No
Riode Janeiro, no dia 26, nós teríamos o seguinte
roteiro: 9 horas - visita a Cobra-Computadores;
às 11 horas visita à Fundação Oswaldo Cruz;al
moço na Fundação Oswaldo Cruz; às 14 horas
visita à COP, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com a presença de professores e pesqui
sadores; às 17 horas encontro em grande auditó
rio no centro da cidade, na ABI, com lideranças
sindicais e políticas, possibilidade de tomar esse
encontro em ato público. Dormiríamos no Rio
de Janeiro, duas noites, neste caso, e voltaríamos,
na quinta-feira, dia 28, através de Minas Gerais-
Brasilia.

Então, de acordo com este pacote, chegaria
mos aqui em Brasília na sexta-feira já com uma
visão desse universo.

Acabo de receber um telefonema do Rio Gran
de do Sul que mostra a eficiênciae a competência
do Constituinte Olivio Dutra.

Faríámos na primeira quinzena de junho essa
segunda viagem que implicaria, São José dos
Campos, onde veríamos o Centro Tecnológico
da Aeronáutica e o Institutodo Ministérioda Ciên
cia e Tecnologia, iríamos a Campinas visitar à
COP, da Telebrás, e voariamos para o Sul.

Então, faço essa sugestão, e fareia confIrmação
às pessoas que estão aqui presentes e quiserem

confirmar; isso facilitará porque nós temos que
fazer alguns acertos burocráticos como requisitar
avião, passagens, hospedagem, essas coisas, em
geral, demandam tempo e eu estimaria que os
companheiros respondessem.

Então vou repetir.Terça-feira,26 de maio, saída
de Brasíliapara Recife,dormida no Riode Janeiro.
Quarta-feira, 27 de maio, Rio de Janeiro, com
toda a programação, dormida no Rio de Janeiro.
O Governador MoreiraFranco não vaigostar mui
to. Na quinta-feira,28 de maio, saída do Rio para
MinasGerais,encontro em MinasGerais,a progra
mação está a cargo do Constituinte AloísioVas
concelos e, à tarde ou à noite,voltaríamos a Brasí
lia. Na primeira quinzena de junho, nós voltaria
mos a fazer o programa de Campinas, São José
dos Campos e Porto Alegre.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Constituinte Cristina Tavares, só uma sugestão.

Não teríamos condições de visitar uma indús
tria automobilística? Acho que seria importante
para nós também, não sei como está a agenda
ai.

ASR' RELATORA (CristinaTavares) -No mo
mento nós estamos visitando entidades, acho que
teremos que fazer consultas. Mas primeiro tem
que haver o convite, isso é preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Eu estou fazendo essa pergunta porque se houver
a possibilidade de a nossa Subcomissão visitar
uma indústria automobilística, naturalmente que
íría fazer gestões junto à diretoria de uma dessas
fábricas para que fosse feita uma visita. Poderia
ser em Minas Gerais, São Paulo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Acho que poderíamos registrar a suges
tão e aguardar então o convite, porque com o
convite na mão e com as hipóteses nós podemos
depois tentar agendar isso aí. Há o interesse, nós
não temos dúvidas de que uma indústria automo
bilísticatem toda uma históriapara a área tecnoló
gica que pode ser positiva ou negativa. e que
pode trazer uma série de subsídios para os nossos
constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado, vou fazer gestão junto a uma in
dústria automobilística para que ela faça um con
vite. Ainda estamos discutindo sobre o Rio de
Janeiro.

Com a palavra o Sr. Constituinte CariosAlberto
Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente eu pediria que fôssemos
visitar o Jornal do Brasil.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Eu só
pediria que isso tudo ficasse ajustado porque te
nho compromissos já assumidos às 17 horas da
tarde. Quero fazer uma ponderação, acho que
visitar uma redação de jornal não traz nenhuma
novidade na tecnologia, na ciência e comunica
ção, claro que é gesto de cortesia e é uma forma
de se aparecer na manchete do jornal, acho im
portante visitar, não me oponho, mas nós temos
compromissos das 9 às 17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Como não há mais inscritos, não há mais observa
ções, não há mais comunicados a fazer, então
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nós convocamos a próxima reunião ordinária para
a apresentação do parecer sobre emendas, início
de encaminhamento de votação para o próximo
dia 20, quarta-feira da próxima semana.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
nossos trabalhos.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 10 minu

tos.)

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
A.ta da 3" Reunião Ordinária

ADs quatorze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e quarenta e oito minutos, no Plenário do Senado
Federal, reuniu-se a Comissão de Sistematização,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Afonso
Arínos, presentes os seguintes Senhores Consti
tuintes: Paulo Ramos, Joaquim Bevilácqua, Ger
son Peres, Adolfo Oliveira,AluízioCampos, Paulo
Pimentel, Celso Dourado, AntonioCarlos Konder
Reis, Nilson Gibson, Inocêncio Oliveira, Renato
Vianna, Nelson Jobim,Prisco Viana, Haroldo Sa
bóía, Aloysio Chaves, Darcy Pozza, Jamil Haddad,
Wilson Martins, Bernardo Cabral, Osvaldo Coelho,
Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho, Siqueira
Campos, Virgilio Távora, Nelton Friedrich, Luís
Ignácio Lula da Silva, Amaldo Prieto, Marcondes
Gadelha, Sandra Cavalcanti, Ademir Andrade, Ro
dIigues Palma, Raimundo Bezerra, Haroldo Uma,
José Maurício, Brandão Monteiro, Nelson Camei
ro, Carlos Sant'Anna, Pimenta da Veiga, Oscar
Corrêa, E~Jídio Ferreira Uma, Roberto Freire, Ma
noel Moreira, Luís Eduardo, Carlos Chiarelli,Anto
nio Farias" Gastone Righi, José Uns, Theodoro
Mendes, ,..\ário Assad, Fernando Lyra, Lysâneas
Maciel, Sigmaringa Seixas, José Thomaz Nonô,
Ibsen Pinheiro, José Jorge, José Geraldo, Fran
cisco Benjamim, Francisco Rossi, Cristina Tava
res, Fernando Gasparian, José Ignácio Ferreira,
Délio Braz, Paes Landim, Octávio Elísio,José Ge
noíno, Adylson Motta, Bonifácio de Andrade, Cha
gélS Rodrigues, Rose de Freitas, Nelson Wedekin,
as Pinheiro, João Menezes, Daso Coimbra, Fer
nando Santana, Ottomar Pinto e Uldurico Pinto
_.todos membros da Comissão e mais os Senho
res Constituintes, não membros, Hermes Zaneti,
Chico Humberto, Odacir Soares, DaviAlves Silva,
José Mendonça de Moraes, Eduardo Bonfim, Sér
gio Spada" Amilcar Moreira e Benedito Monteiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e anunciou a leitura
da Ata da Reunião anterior, que foi dispensada
a requerimento do Senhor Constituinte Gerson
Peres,tendo a mesma (Ata)sido aprovada, unani
memente, Em seguida, o Senhor Presidente
anunciou 11dístríbulçâo de sinopse da correspon
dêncía recebida na Comissão e o recebimento,
também, de Requerimento do Senhor Constituin
te Marcondes Gadelha, solicitando à Comissão
que aprecie indicação de sua autoria que, "por
equívoco", foi protocolizada na Secretaria Geral
da Mesa como Sugestão; a matéria foi distribuída
ao Relator - Constituinte Bernardo Cabral. A Pre
sidência informou, ainda, que recebeu do Senhor
Relator, Bernardo Cabral, oficio solicitando pror
rogação do prazo para a apresentação do seu
Parecer sobre as oitenta e quatro Emendas ao
Projeto de Delíberáção, que dispõe sobre as nor
mas internas da Comissão, até a próxima reunião

prevísta para o dia vinte e um de maio corrente;
a solicitação foi atendida, Encontrando-se na Or
dem do Dia, o Projeto de Decisão rr 1/87-ANC,
do Constituinte Hermes Zaneti, que "determina
auditoria da dívida externa e suspensão das re
messas de pagamento, e dá outras providências",
o Senhor Presidente, antes de abrir a discussão
da matéria, leu o OficioGP-178/87-ANC,pelo qual
o Senhor Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte concedeu a prorrogação solicitada
pela Comissão, para o oferecimento do Parecer,
pelo Relator-Substituto, Ad hoc, Constituinte Pris
co Viana. O Senhor Constituinte Nilson Gibson,
em questão de ordem - a despeito de constar
na sinopse da correspondência recebida o Projeto
e Decisão rr 2/87-ANC, do Senhor Constituinte
Victor Faccioni, que "suspende, para fins de inci
dência do Imposto de Renda, os efeitos do dispos
to no art. 2° da Lei n° 5.279, de 27 de abril de
1967", solicitou à Presidência a sua distribuição,
também, ao Relator-Substituto, Ad hoc, Consti
tuinte Prisco Viana, invocando o princípio da eco
nomia processual, a fim de que fosse o mesmo
relatado ainda no decorrer da reunião. Esta pro
posta foi contraditada pelos Senhores Constituin
tes Adolfo Oliveira, Jamil Haddad, Inocêncio Oli
veira e pelo próprio Relator, Constituinte Bernardo
Cabral, tendo este esclarecido, na oportunidade,
ter-se considerado impedido apenas quanto ao
Projeto de Decisão n- 1/87-ANC. O Senhor Presi
dente, em explicações sobre a Questão de Ordem,
assegurou que havia tido o cuidado de examinar
o referido Projeto de Decisão rr 2/87-ANC e, em
razão de suas preocupações, tanto com o prezo
exiguo - mas regimental de cinco dias para o
pronunciamento da Comissão, como com a au
sência do Relator Bernardo Cabral, em viagem
oficial ao final da tarde do dia anterior; mantivera,
então, contato com o Constituinte Marcondes Ga
delha, no qual lhe consultara sobre a possibilidade
de assumir o encargo e de quem obteve resposta
afirmativa;com o retomo do Relator da Comissão,
em tempo hábil para fazer-se presente à reunião,
chamava o processo à ordem e o devohna ao
Relator, Bernardo Cabral, agradecendo a atenção
e o empenho do Senhor Constituinte Marcondes
Gadelha. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Constituinte
Prisco Viana, Relator-Substituto, Ad hoc, para a
apresentação do seu Parecer, sobre o Projeto de
Decisão n° 1/87-ANC, em cuja conclusão apre
sentou duas alternativas de decisão ao Plenário
do Órgão: a primeira, Preliminar de Imperti
nência do Projeto e o seu envio à Câmara dos
Deputados; a segunda, na hipótese da não aceita
ção da primeira, Parecer Contrário à aprovação
do Projeto. Em discussão o Parecer do Relator,
pronunciaram-se favoravelmente à primeira alter
nativa proposta pelo Relator os seguintes Senho
res Constituintes: Joaquim Bevilácqua, Virgílio Tá
vora, Inocêncio Oliveira,Carlos Sant'Anna, Aluízio
Campos e João Menezes; pronunciaram-se con
trariamente à discussão da Prellminar e favora
velmente ao Projeto, os seguintes Senhores
Constituintes: Haroldo Uma, Gerson Peres, Ade
mir Andrade, José Genoino, Paulo Ramos, Nelton
Friedrich, Luís Ignácio Lula da Silva, Brandão
Monteiro, Raimundo Bezerra, AntoônioCarlos
Konder Reis e Lysâneas Maciel.Concedida a pala
vra ao autor da proposição em exames, o Consti
tuinte Hermes Zaneti rebateu as colocações do

Relator da matéria e de outros membros presen
tes, leu o Requerimento rr 17/86, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do
PMDB no Senado Federal, propondo a criação
de Comissão Especial, que já está funcionando,
"para, no prazo de 90 dias, examinar a questão
da divida externa brasileira e avaliar as razões que
levaram o Governo a suspender o pagamento
dos encargos financeiros dela decorrentes nos
planos interno e externo" e discorreu, sob o seu
ponto de vista, sobre a ineficácia das Comissões
Parlamentares de Inquérito, tendo-se referido,
também, à Resolução n° 23/86, da Câmara dos
Deputados, e às conclusões, de duas CPIdaquela
Casa do Congresso Nacional, encaminhadas pelo
Senhor Presidente Ulysses Guimarães, dentre ou
tras autoridades, ao Senhor Presidente da Repú
blica e ao Procurador-Geral da República, sem
que nenhuma providência tenha dali decorrido.
Na defesa de suas teses esposadas no Projeto,
o Consituinte Hermes Zaneti citou a obra "ADita
dura da Dívida", de Beranardo Kucinski e Bran
forte, descrevendo números e percentuais dos va
lores dos empréstimos tomados e dos ingres
sados no Brasil, como em outros países da Ame
rica Latina. Durante os debates falaram, ainda,
os Constituintes Adolfo Oliveira, Jamil Haddad,
Gastone Righi, Nelson Jobim e Bernardo Cabral.
Encerrada a discussão da matéria, o Senhor Presi
dente, considerando a insuficiência de quorum
para deliberação e o adiantado da hora, convocou
os Senhores Membros da Comissão para a vota
ção do Projeto em pauta, no prolongamento da
reunião às dezoito horas e trinta minutos, no Audi
tório Nereu Ramos - Anexo 11, da Câmara dos
Deputados, e comunicou ao Plenário que, tendo
recebido comunicação do Relator, Constituinte
Bernardo Cabral, informando que não poderia es
tar presente à segunda parte da reunião, que então
marcava para às dezoito horas e trinta minutos,
em razão de viagem que realizaria, naquele horá
rio, ao Estado do Rio de Janeiro, em missão ofi
ciai, designava para Relator-Substituto, Ad hoc,
o Senhor Constituinte Adolfo Oliveira, a quem
ia de examinar e dar Parecer ao Projeto de Decisão
n° 2/87-ANC, de autoria do Senhor Constituinte
Victor Faccioni. A reunião foi suspensa às qua
torze horas. As dezoito horas e cinqüenta minutos,
permanecendo o quorum regimental, o Senhor
Presidente reabriu a reunião para a votação do
Projeto em pauta e, após Questões de Ordem
formuladas pelos Senhores Constituintes José
Genoino, Haroldo Lima, Cid Carvalho, João Mene
zes, Carlos Sant'Anna, Ademir de Andrade e Aluí
zio Campos, sobre o quorum para deliberação
da Comissão, anunciou que a votação se daria
com a presença da metade dos membros, isto
é, quarenta e sete Senhores Constituintes e seria
decidida por maioria simples de votos, pelo pro
cesso simbólico. O Senhor Constituinte José Ge
noino solicitou à Presidência o registro, em Ata,
do seu entendimento de que a Comissão de Siste
matização é composta por oitenta e nove mem
bros, como defendeu em Questão de Ordem
apresentada ao Senhor Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, ainda pendente de solução.
O Senhor Presidente, respondendo, assegurou
lhe que todos os fatos e questões de ordem apre
sentados na Comissão reunida, são registrados
em Ata, independentemente de requerimento dos
Senhores Constituintes, ressalvados apenas os
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casos para os quais há expressa determinação
regimental no sentido de corrigi-los. Prosseguin
do, o Senhor Presidente submeteu a votação, pelo
processo simbólico, a preliminar de impertinência
argüida no Parecer do Relator, que foi aprovada.
O Senhor Constituinte Hermes Zaneti, autor da
proposição em exame, requereu, oralmente, veri
ficação de votação, que foi indeferida pelo Senhor
Presidente, considerando não ser ele membro da
Comissão. Persistindo, o Constituinte Hermes Za
neti apelou ao Plenário, no sentido de algum
membro da Comissão pedir a verificação de vota
ção. Já em início o vozerio que se formava em
Plenário, o Senhor Constituinte Paulo Ramos soli
citou verificação de votação, sem que a Presi
dência tomasse conhecimento do pedido, em
meio ao tumulto já instalado. A reunião foi encer
rada às dezenove horas e vinte e quatro minutos.
O inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte e constituir-se-à
na Ata circunstanciada dos trabalhos. E, para
constar, eu Maria Laura Coutinho, Secretária, la
vrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação.

Reunião do dia 14 de maio de 1987

Das 9h48min às 14h

(Plenário do Senado Federal)

Presidente: Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Comissão de Sistematização.

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

O SR. CONsmUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, pediria a dispensa da leitura da
Ata.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Como
já houve distribuição de cópias da Ata anterior
para os Srs. Constituintes, atendemos o pedido
do Constituinte Gerson Peres.

Emvotação a Ata. (Pausa.) Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há so
bre a Mesa sinopse da correspondência recebida
pela Comissão, que será distribuída aos Srs. Cons
tituintes.

Foi encaminhado a esta Presidência, na última
reunião, ofício do Senador Marcondes Gadelha,
solicitando a esta Comissão apreciar a indicação
de sua autoria que, por equívoco, foi protocolizada
na Secretaria Geral como sugestão.

Será encaminhada ao Relator Bernardo Cabral,
para pronunciar-se sobre a matéria.

O Sr. Relator, Constituinte Bernardo Cabral, en
caminhou ofício a esta Presidência, solicitando
prorrogação de prazo para a apresentação do pa
recer sobre as oitenta e quatro emendas apresen
tadas ao Projeto de D.ecisão,até a próxima reunião
de quinta-feira, 21 de maio. O Relator deseja fazer
algumas considerações a esse respeito?

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presí
.dente, a solicitação se devem ao fato de que as •

oitenta e quatro emendas apresentadas já chega
ram à última hora e a maioria delas completa
em muito os trabalhos desta Comissão. São
emendas oportunas, que merecem um parecer
bem elaborado. Esta é a razão de solicitar a V.
Ex" prorrogação até a proxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De
acordo com as explicações dadas pelo nobre Re
lator, o prazo é concedido.

Comunico aos ilustres membros presentes, que
o Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte deferiu pedido de prorrogação de prazo
para apreciação do Projeto de Decisão rr 1/87,
nos termos que passo a ler:

"O Sr. Vice-Presidente, em exercício na
Presidência, acusa o recebimento de Ofício
datado de 12 do corrente, de V. Ex", em que
solicita desta Presidência prorrogação do
prazo para apreciação do Projeto de Decisão
rr 1, de 1987."

Comunico ainda a V. Ex" que, tendo-se
declarado impedido o Relator, foi designado
novo Relator, razão pela qual se requer pror
rogação do prazo da Comissão para apreciar
a matéria por mais quarenta e oito horas.

O § 7°,do art. 59, do Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte não prevê a hipó
tese em exame. Nestas condições, terá que
ser observado o que estabelece o art. 83 do
mesmo Regimento.

Subsidiariamente aplicado, o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, em seu
art. 49, § 2°, diz:

"Esgotado o prazo destinado ao Relator,
passará o Relator-Substitutivo, automatica
mente, a exercer as funções cometidas àque
le, tendo, para a apresentação do seu voto,
metade do prazo concedido ao primeiro."

Por outro lado, quando disciplina a trami
tação das proposições em regime de urgên
cia, em seu art. 193, § 3°, in fine, afirma:

..... o Presidente designará Relator, que o
dará verbalmente, no decorrer da sessão, ou
na sessão seguinte."

Assim, à matéria objeto da apreciação por
esta Comissão deverá ser aplicado o que dis
põe o Regimento da Câmara dos Deputados,
através dos artigos citados.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V.Ex" (...)"

O ofício é do Presidente Ulysses Guimarães,
dirigido a S. Ex', o Constituinte Aluízio Campos,
que então estava exercendo a Presidência da Co
missão.

O SR. CONSmUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson Gib
son.

O SR. CONSmQJNTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, recebemos o sumário das corres
pondências. O item 13° se refere ao Projeto de
Decisão no 2, de 1987, de autoria do nobre e
ilustre Constituinte VictorFaccioni, muito honrado
representante do Rio Grande do Sul nesta Casa,
um dos mais brilhantes Parlamentares que tive
mos oportunidade de conhecer. A matéria se fun
damenta evidentemente no § 7°, do art. 59 do

nosso Regimento e dispõe sobre a suspensão
para fins de incidência do Imposto de Renda.

Nossa preliminar é referente à economia pro
cessual.

Pediria a V. Ex" fosse distribuído o projeto ao
ilustre Constituinte Prisco Viana, também um dos
parlamentares mais nobres desta Casa, de reno
mada cultura jurídica, para relatar igualmente, na
ocasião em que for relatar o Projeto de Decisão
n° 1, do Constituinte Hermes Zaneti, porque vejo
uma coincidência na ausência dos pressupostos,
dos requisitos que o nosso legislador disciplinou
no Regimento Interno, no § 7°, do art. 59.

É esta a Questão de Ordem. Precisamos traba
lhar o mais rapidamente possível, e não ficar
adiando para posteriormente ser examinado o
problema de suspensão do lmposto de Renda.
Não vejo aí nenhuma intimidação, não colocando
em perigo a Constituinte. Nem tampouco há pro
blema com a soberania, ou ameaça à nossa Iiber·
dade de ação. Peço a V. Ex' que examine esta
Questão de Ordem, fundamentada nos pressu
postos da economia processual.

O SR. CONSmQJNTE ADOLFO OUVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

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

O SR. CONSmUINTE ADOLFO OUVEIRA
Sr. Presidente, quero contraditar em parte. O no
bre e ilustre colega Nilson Gibson, a meu ver,
tem razão. Apenas faria uma ponderação: o nobre
Relator da Comissão, o ilustre Constituinte Ber
nardo Cabral, só se declarou impedido para relatar
a proposição de iniciativado nobre colega Hermes
Zaneti porque S. Ex" também assinou o requeri
mento. Ele se considerou impedido, mas não pa
rece me que haja qualquer impedimento para
relatar o Projeto de Decisão n° 2, de autoria do
ilustríssimo e talentoso Constituinte Victor Fac
cioni, que diz respeito ao problema do Imposto
de Renda, porque inclusive não assinou essa pro
posição.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a V. Ex" Também já estava informado desta
circunstância pelo próprio Relator, isto é, que S.
Ex' estaria impedido pelo fato de ser ele um dos
signatários da primeira proposta. Nesse segundo
projeto, S. Ex" não está impedido.

Tomei conhecimento do Projeto de Decisão
e, se V.Ex" me permite, queria dar algumas expli
cações sobre ele.

O Projeto de Decisão visa a alterar lei aprovada
há alguns anos, ainda no Governo Costa e Silva,
na qual se inseria como diária a parte dos subsi
dios dos Deputados que se denomina presença
às sessões. Tive o cuidado de examinar exata
mente a expressão "diária". Pelas praxes adminis
trativas - pode ser que esteja enganado - quer
me parecer que a parcela do subsídio não é uma
diária, mas parte do que nós, Parlamentares, rece
bemos como retribuição ao nosso trabalho, por
que diária tem características especiais, segundo
procurei examinar ontem, ao tomar conhecimen
to do assunto.

De qualquer maneira, o projeto do Deputado
Victor Faccioni visa a evitar que continuemos a
ser objeto de críticas por parte da imprensa e
da opinião pública, no sentido de que nos incluí
mos numa classe ou grupo de privilegiados que
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estão isentos do pagamento do Imposto de Ren
da, ou pelo menos, em grande parte dele, no
tocante aos nossos vencimentos.

Achava com isso - e está na justificativa
que o fato seria auspicioso para a Constituinte,
porque esta, no decorrer de seus trabalhos, dis
pensa a participação nisto que é frequentemente
citado como sendo uma das mordomias mais
injustas do Congresso Nacional. Então, em si,
o projeto não pode ser inquinado de incoveniente,
de irregular,de contrário aos interesses da Consti
tuinte. É justamente o oposto disso. Esse Projeto
de Decissão visava, precisamente, a evitar que
o Constituinte continuasse a ser alvo das mesmas
críticas injustas que atingem o Congresso Nacio
nal, por ter estabelecido uma exceção local 
que não fazjus, porque a base é a diária.Examinei
a questão palradar essa explicação ao Plenário.

Peço, então ao nobre Deputado, que reitere
o pedído da sua questão de ordem, o que devo
fazer segundo o que V. EX' preconiza.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, baseado no entendimento univer
sal da economia processual, peticionei a V. Ex'
urna questão de ordem, a fim de que esse Projeto
de Decisão n° 2, de 1987, de autoria do ilustre
Constituinte VictorFaccioni, fosse também, nesta
oportunídade, distribuído ao Constituinte Prisco
Viana,para que S. Ex" o examinasse e desse tam
bém seuparecer oral.Porque a meu ver,há ausên
cia dos requisitos exigidos pelo § 7° do art. 59,
concernentes ao problema da soberania e há
ameaça de se procurar intimidar e pôr em risco
a liberdade de ação. Então, Sr. Presidente, que
se distribuísse a matéria agora ao segundo Rela
tor, Constituinte Prisco Viana, após conceder-lhe
o prazo regimental para relatar, a fim de que S.
Ex' 'examinasse esses dois projetos de decisão.
Independentemente de saber que temos um Rela
tor na Comissão, estou me fundamentando ape
nas no pressuposto da economia processual. Se
já vai ser examinado, é uma celeridade do nosso
processo, que é de grande interesse para todos
os membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos)- Consi
dero o pedido.

O SR. COI'lSmUINTE INOCÊNCIO DE OU
VEIRA - Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSmUINTE INOCt:N€IO DE OU
VElHA - Mtlu caro Presidente, creio que a pro
posta do nobre ConstituinteAdolfoOliveira é mais
condizente com os trabalhos desta Comissão de
Sisternatízaçêo, cujo ilustre Relator, Constituinte
Bernardo Cabral, tem todo o direito de fazer o
relatório desse segundo projeto de decisão. S.
Ex"'se julga impedido quanto ao primeiro projeto
de decisão, por ter sido um dos seus subscritores.

Então, não tem procedência a questão de or
dem do ilustre Constituinte NilsonGibson, porque
só nos casos em que o Relator da Comissão de
Sisternatízaçâo se julgar impedido, ou por acú
rnulo de trabalho, é que a Presidência pode desig
nar outro.

Eram essas as nossas considerações.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a paJIavra o nobre Relator,Bernardo Cabral.

O SR.RELATOR (Bernardo Cabral)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, ocupo a tribuna não para
defender o Presidente Afonso Arinos, que disso
não precisa, mas para fixar a posição desta Co
missão.

Ontem à tarde, por volta das 14 horas, deslo
quei-me, com o Ministro Dante de Oliveira, para
a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, voltando
às 18 horas. Nesse interregno, o Presidente Afon
so Arinos fora informado apenas de que eu teria
viajado. Soube que outro relator foi designado,
cujo nome honra a Constituinte e, em particular,
envaidece-me com sua amizade. Mas fizver ao
Presidente Afonso Arinos que eu regressaria já
habilitado a relatar, em termos de Presidência,
I' Vice-Presidência e Relator, até para que não
trouxéssemos ao plenário aquilo que poderia ser
corrigido.

O que levou o Presidente AfonsoArínosa desig
nar um relator ad hoc, suplementar, foi sua preo
cupação de que eu não voltasse a tempo e com
isto prejudicasse um colega. O Presidente Afonso
Arinos, em nenhum instante, teve a intenção 
algo que jamais fará parte de sua postura política
- de prejudicar seu companheiro Relator. Tão
logo soube de meu regresso, pela manhã, S. Ex'
pessoalmente informou que corrigiriaa situação.

Em verdade, Constituinte Nilson Gibson, por
uma economia processual, V.Ex' tem razão, mas,
por uma regularização dos nossos trabalhos, o
Constituinte Inocêncio Oliveira tem muito mais
razão. Há um relator nesta Comissão, responsável
para relatar. Quando ele estiver impedido de fazê
lo, deve registrar o fato por escrito, a fim de salvar
e resguardar a responsabilidade da Presidência.
Por outro lado, quando houver um acúmulo de
trabalho, uma série de assessores, à nossa dispo
sição, não só os juristas que compõem as duas
Casas do Congresso, mas também os que fazem
parte da Assembléia Nacional Constituinte,sobre
tudo desta Comissão, estarão à altura de ajudar
este Relator neste caso, em particular e, espero,
em tantos outros também. Acho, Sr. Presidente,
que estou à altura de fazê-lo.

Peço a V. Ex", Sr. Presidente, que corrija o que
possa ser entendido como distorção e chame o
processo à ordem, a fim de não causar prejuízo
ao notável trabalho que o ConstituinteMarcondes
Gadelha realizar e que V. Ex" ponha nos devidos
trilhos a questão relativaao Relator da Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a informação do meu amigo Relator. Faria
apenas alguns acréscimos às palavras de V. Ex'
Não acredito que haja erro e, portanto, não há
nada a corrigir. Durante sua ausência, cuja dura
ção eu ignorava, fui informado do término do
prazo para que se deliberasse sobre o assunto,
que seria na segunda-feira próxima. De maneira
que a decisão me pareceu acertada, embora não
estivesse absolutamente seguro da sua regimen
talidade. Contudo, achei que a regimentalidade
ficaria em segundo lugar, para se salvar o prazo,
que tínhamos de respeitar, o qual terminaria na
segunda-feira. Não havendo trabalho no sábado
ou no domingo, entendi que deveria decidir sobre
a matéria.

Fico feliz com a explicação sempre sincera, ver
dadeira e leal que o nobre Relatornos deu. Nessas
condições, nada mais me resta senão seguir o

Regimento e entregar ao Relator a solução do
caso. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito
obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, soliciteia palavra justamente para re
forçar o que o nobre Constituinte Inocêncio Oli
veira afirmou: "Havendo o Relator na Comissão
e estando ele em condições de relatar a matéria,
o Presidente não iria designar um relator ad hoc:
para fazer o Relatório."

Ouvimos o Relator dizer que se encontra em
condições de relatar e dispensa o motivo, por
V. Ex" ter entregue a outro nobre Constituinte o
processo, no tempo regimental. Congratulo-me
com a decisão tomada por V. Ex", Sr. Presidente,
devolvendo o processo, a quem de direito, para
ser relatado.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - Antes
de conceder a palavra ao Constituinte Prisco Via
na, gostaria de pôr fim a este debate, tão esclare
cedor, de matéria regimental. Os agradecimentos
sinceros da Presidência pela dedicação e dispo
sição do Constituinte Marcondes Gadelha, em
aceitar a incumbência que lhe oferecemos, nas
condições em que acabamos de mencionar. Esta
mos certos de que S. Ex" assim o fezcom espírito
de cooperar com o Presidente e com a Comissão.
Seguramente S. Ex' realizariaum trabalho à altura
do que realizaráo Constituinte Bemardo Cabral.

Passo a palavra ao Constituinte Prisco Viana.

O SR. CONsmUINTE PRISCO VIANA - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, Sr. Relator,
o nobre Constituinte Hermes Zaneti, à frente de
cento e noventa Srs. Constituintes, apresentou o
Projeto de Decisão rr 1/87 que, agora, é subme
tido à apreciação da Comissão de Sistematização.

O projeto visa determinar o exame analítico
e pericial dos atos e fatos geradores do endivida
mento extemo brasileiro, bem como de todas as
dívidas contraidas por instituições públicas e pri
vadas com credores externos. Estabeiece o prazo
de cento e vinte dias para uma decisão final da
Assembléia Nacional Constituinte sobre os resul
tados da auditoria; cria a Comissão Especial de
Investigações da Dívida Externa e propõe ainda
que a Comissão criada tenha a força legal de
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Justifica o Projeto dizendo que o art, 59, § 7°,
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte defme o Projeto de Decisão como

.destinados a sobrestar medidas que possam
ameaçar os trabalhos e as decisões soberanas
da Assembléia Nacional Constituinte. E afirma,
em seguida, que o grave quadro a que chegou
a dívida externa brasileira coloca em risco todo
o processo institucional do Pais e os objetivos
naqíonaís no campo social, políticoe econômico.

E este o relatório, Sr. Presidente.
Passo a emitir algumas opiniões a respeito da

proposição:
Sem dúvida, bem inspirado e revelador de pa

triótica preocupação de seu ilustre autor com os
aspectos fundamentais da dívida externa brasi
leira, o projeto agora sob nosso exame não é
daqueles sobre os quais devamos delil>erar dentro



182 Quarta-feira 17 DIARIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONsmmNTE (Suplemento) Junho de 1987

dos estritos limites da nossa competência regi
mental.

Vale aqui recordar, mesmo que ligeiramente,
o processo de elaboração do Regimento Interno
da Constituinte que resultou na concepção e pos
terior adoção, dentre as proposições que seriam
objeto de exame por parte da Assembléia Nacio
nal Constituinte, do chamado "Projeto de Deci
são". Estávamos em meio a acirrada discussão
sobre os limites da soberania da Assembléia
quando a sabedoria das lideranças político-par
tidárias encontrou a solução, que acabou harmo
nizando o justo anseio de afirmação da Consti
tuinte com a realidade jurídica e política do mo
mento de transição em que se está elaborando
a nova Constituição brasileira. No inicio dessa dis
cussão surgiu o Projeto de Decisão, na forma
de § 7° do artigo 57 do projeto de Regimento
Interno. Sua concepção inicial era a seguinte:

"§ 7° Os Projetos de Decisão desti
nam-se a regular matéria de relevância para
a Assembléia Nacional Constituinte, não
compreendidas nas demais proposições."

A proposta logo se constata, pelo texto do cita
do parágrafo era de abrangência total para os
Projetos de Decisão. Circunstâncias que, na estei
ra da fundada suspicácia suscitou reações, dis
cussões e debates acelerados e, em determinado
momento, projetou sobre a Assembléia Nacional
Constituinte sombras tempestuosas e ameaça
doras da normalidade do seu funcionamento, mal
ela iniciava a sua caminhada.

As críticas que então se fizeram àproposta visa
vam principalmente a proteger a Assembléia de
interpretações tão extensivas a propósito de que
deveria ser "matéria de relevância para a Assem
bléia Nacional Constituinte", que poderia não só
redundar no emperramento dos trabalhos consti
tuintes, como favorecer a situações políticas capa
zes de constranger os posicionamentos de sereni
dade e de equilibrio, indispensáveis à relevantís
sima tarefa de que todos nos encontramos desa
fiados a cumprir, qual seja, a de construir a nova
ordem juridica do País.

A perplexidade atingiu a maioria dos Consti
tuintes, quando tiveram de examinar proposta de
finidora do que seriam os Projetos de Decisão,
já que a definição de matéria relevante permitia
uma amplitude tal de entendimento que, fatal
mente, levaria a Constituinte a desvios compro
metedores da sua destinação, envoivendo-a com
questões conjunturais, por mais importantes que
eles fossem, mas que nenhuma relação guardar
com a missão justificadora da sua própria convo
cação, que é, única, e exclusivamente, a da elabo
ração da nova Constituição, dentro de cujo texto
a Assembléia haverá de afirmar toda a sua liberda
de, autonomia e soberania.

Foi quando surgiu a solução de conciliação
das posições então em conflito. O novo texto pro
posto, resguardando a liberdade e a soberania
da Constituinte, deu aos Projetos de Decisão
seguinte alcance:

"Os Projetos de Decisão destinam-se a
sobrestar medidas que possam ameaçar os
trabalhos e as decisões soberanas da Assem
bléia Nacional Constituinte, necessitando ter
o apoiamento de 113 (um terço) dos Consti
tuintes, e serão encaminhadas à Comissão
de Sistematização que, num prazo de 5 (cin
co) dias emitirá parecer prévio, sendo arquí-

vado definitivamente o projeto que dela rece
ber parecer contrário. Caso tenha parecer fa
vorável, a decisão final será proferida pelo
plenário, por maioria absoluta de votos, em
dois turnos de discussão e votação."

É impossível negar a relevância da questão da
dívida externa. Mas ainda: não se pode negar a
gravidade dessa questão e suas repercussões dra
máticas na economia nacional, dai resultando to
do o desequilibrio econômico que gera, no míni
mo, o grande desconforto em que vivem no mo
mento todos os brasileiros. Resta, entretanto, in
dagar se o endividamento externo ou os atos
que se acham em desenvolvimento a ele Uga
dos, pratk:ados pelo Poder Executivo, e de
que trata o Projeto de Decisão rr 1, sob nosso
exame, ameaça os trabalhos constituintes ou as
decisões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte, a tal ponto que mereça ter o abrigo
no que estatui § 7°do art. 59 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

Inegavelmente - repetimos - o endividamen
to externo constitui, hoje, um problema crucial
da Nação e sobre ele a Constituinte haverá de
refletir, para dispor, no futuro texto da Consti
tuição, sobre mecanismos que protejam melhor
os interesses nacionais em face de situações co
mo esta em que nos deparamos no momento,
com dividas superiores a 100 bilhões de dólares
contraídas nas condições mais desfavoráveis de
juros e de prazos.

Parece, também, cabível indagar, outra vez, se
estaríamos nós, os Constituintes, de forma algu
ma ameaçados em nossa liberdade e soberania,
para dispor sobre o assunto no texto constitu
cional, em razão das negociações da dívida exter
na que se desenvolvem no âmbito do Poder Exe
cutivo. Evidentemente que não. Nós sabemos e
sabem os nossos credores externos que em nada
lhes aproveitará o fato de receberem uma ratifica
ção presumidamente ilegítima da divida,por parte
do Executivo, se, à vista do processo constituinte,
qualquer acerto anterior for cancelado ou revisto
em razão da nova Constituição, em função do
que ela dispuser sobre o assunto.

Ademais, se em virtude de cada um dos nossos
problemas, que são imensos e complexos, a As
sembléia arvorar-se em censura de quaisquer
atos, para só decidir quanto à matéria constitu
cional correspondente, após a apuração exaustiva
de suas causas, sua tarefa ficará deformada e
não se saberá quando poderá cumpri-Ia integral
mente.

Para recorrerem à Assembléia Nacional Consti
tuinte afirmam os ilustres subscritores do Projeto
de Decisão que "o Congresso Nacional do Brasil
nunca decidiu nada sobre o assunto (da divida)",
embora reconheçam ser de sua competência ex
clusiva (do Congresso) "resolver definitivamente
sobre os tratados, convenções e atos internacio
nais celebrados pelo Presidente da República".

De fato, cabe ao Congresso Nacional, que está
em funcionamento, e com base nas disposições
constitucionais vigentes, tratar dessa questão. Pa
ra tanto, têm o Senado Federal e Câmara dos
Deputados competência para constituirem, con
junta ou separadamente, Comissões Parlamen
tares de Inquérito que, seguramente, satisfariam

os objetivos do Projeto de Decisão n° 1. Com
efeito, dispôe o art. 37 da Constituição:

"Art. 37. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, em conjunto ou separada
mente, criarão comissões de inquérito sobre
fato determinado e por prazo certo, mediante
requerimento de um terço dos seus mem
bros".

Diante do exposto, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, tendo em vista sobretudo o que dispõe
o § 7° do art. 59 do Regimento Interno, susten
tamos a preliminar de impertinência do Projeto
de Decisão n9 1 e, reconhecendo sua relevância,
recomendamos seja o mesmo remetido ao Exm9
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, por per
tencer àquela Casa do Congresso Nacional o seu
primeiro subscritor para, se for o caso, e aprovei
tando, inclusive, as assinaturas de apoiamento já
tomadas na proposição, dar ao assunto o encami
nhamento prescrito no citado art. 37 da Consti
tuição. Assinale-se, aliás, que no momento funcio
na no Senado Federal a CPI da Dívida Externa,
requerida já em fase de funcionamento da Assem
bléia Nacional Constituinte, numa correta orienta
ção dos ilustres Senadores que a constituíram
e a estão fazendo funcionar com levantamentos
de dados, audiências com autoridades envolvidas
na negociação da divida e debates abarcando to
dos os aspectos do problema.

Caso, entretanto, seja rejeitada a preliminar aqui
levantada, permitimo-nos, desde logo, manifestar
parecer contrário à aprovação do Projeto de Deci
são n° 1, de 1987, porque a iniciativa liderada
pelo ilustre Deputado Hermes Zanetí não é da
natureza daquelas proposições a serem, ao fim.
aprovadas com decisão pela Assembléia Nacional
Constituinte.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que coloque
em discussão e deliberação a preliminar, e se
esta não for aceita, faça o mesmo com relação
ao parecer que acabo de oferecer ao projeto.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA- Sr.
Presidente, o Relatório agora apresentado pelo
nobre Constituinte Prisco Viana encerra uma pro
posta anti-regimental. Não tem cabimento, no
nosso modo de ver, o Constituinte Prisco Viana
propor como preliminar que esta Comissão deli
bere a respeito da pertinência ou não do projeto
em discussão.

O § 7°do art. 59 é preciso a respeito da questão.
Diz ele que "os Projetos de Decisão destinam-se
a sobrestar medidas que possam ameaçar 05 tra
balhos e as decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte, necessitando ter o apoia
mento de 1/3 dos Constituintes, e serão encami
nhados à Comissão de Sistematização, que, num
prazo de cinco dias, emitirá parecer prévio, sendo
arquivado definitivamente o projeto que dela rece
ber parecer contrário. Caso tenha parecer favorá
vel, a decisão final será proferida pelo Plenário".

No nosso modo de ver, não existe a possibi
lidade de o Plenário da Comissão deliberar sobre
a pertinência ou não, mas, sim, sobre o mérito,
porque a pertinência ou não de se encaminhar
à Comissão de Sistematização o referido projeto
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cabe ao Presidente da Constituinte, e ele o fez.
Tanto assim que a proposição foi encaminhada
à Comissão de Sistematização pelo Presidente
da AssembléíaNacional Constituinte.

Por consequínte, S. Ex' já avaliou que cabe a
esta Corníssáo, agora, dar cumprimento ao que
está previsto no § 7° do art. 59, o que significa
emitir parecer sobre o assunto. E parecer não
é avaliar se foi correta ou não a decisão do Sr.
Presidente em ter encaminhado para cá uma coi
sa que seria impertinente. Não estamos discu
tindo mais isso. Tendo chegado aqui pela letra
do J;~egimento, cabe a nós emitir parecer prévio
e aceitar ou não o mérito do projeto ora em dis
cussão, do eminente Constituinte Hermes Zaneti.

Era esta a minha questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILAC
QUA - Sr. Presidente, peço a palavra para con
tradfi:ar.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
o Sr. Constituinte Joaquim Bevilácqua a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILAC
Q(JA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tendo
a mesma linha de raciocínio do ilustre Relator.
Ao § 7° do art. 59 há uma expressão muito clara
que define e delimita a discussão sobre o assunto:
"Os Projetos de Decisão destinam-se a sobrestar
medidas".

O ilustre Constituinte Hermes Zaneti, através
do parágrafo único do art. 1° do seu projeto, visa
a sobrestar a suspensão de remessa de divisas.
É claro - e acredito que este pensamento seja
unânime - que a sugestão do Relator tem o
nosso apoiamento. Evidentemente, trata-se de
matéria importante. A preocupação do Consti
tuínte Hermes Zaneti é fundamental, mas me pa
rece que, neste instante, após a declaração da
moratória técnica pelo Governo, deixa de existir
medida a ser sobrestada, porque já estão sobres
tados os pagamentos e as remessas de divisas,
a títulode serviço da dívidaexterna.Portanto, pare
ce-me pertinente a preliminar colocada pelo no
bre Relator,

Contraditando o ilustre colega Haroldo Lima,
antecipo já meu voto, fávorável à preliminar do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - Muito
obrigado a V. Ex'

Tem a palavra o Constituinte V"rrgílio Távora.

O SR. COl'lSmUlNTE VIRGÍUO TÁVORA 
Sr. Presidente, estamos muito à vontade para t0
mar uma deciisão.

Há um equívoco muito grande. Se esta pro
posta for aprovada, o que vai acontecer é algo
muito diferente do que a maioria está pensando.
Nós não decretamos moratória para os juros, nem
para principal da dívida com os bancos ou as
instituições internacionais. Estamos pagando ao
BID e ao BIRD não só os juros, como também
o principal.Amoratória decretada pelo Brasil refe
re-se apenas aos bancos comerciais. Anossa fon
te hoje de recursos para os diferentes projetos
está justamente nessas entidades e não nas ofi
ciais, dos diferentes governos.

Diriaa V. Ex"que, se fizermos isso, o Governo
que hoje preside este País é quem vai fica atado
de pés e mãos.

Quanto à preliminar levantada pelo Sr. Relator,
a nosso ver, é correta e deve receber plena aco
lhida deste Plenário.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex'

Com a palavra o nobre Constituinte Prisco Via
na.

O SR. CONSmUINTE PRISCO VIANA - Sr.
Presidente, data venia, a palavra só pode ser
concedida, pela ordem, depoisde o Relator ter
falado.

O SR. CONSTITUINTE GÉRSON PERES 
Sr. Presidente, há uma lista de inscrições sobre
a Mesa. Como V. Ex' determinou, para o ordena
mento dos nossos trabalhos, esta lista não está
sendo obedecida. Pediria a V. Ex"o cumprimento
desta orientação, dada a conhecimento prelimi
narmente, antes de aprovarmos a nossa delibe
ração.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Escla
reço a V. Ex' que a palavra somente está sendo
concedida pela ordem. Nestas condições, não es
tou interrompendo a discussão.

O SR. CONSTITUINTE GÉRSON PERES 
Estamos discutindo o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
a atenção de V. f:xdi O Presidente concedeu a
palavra pela ordem. Portanto, tem a palavra o
Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço, então a V. Ex', que me
inscreva e siga a lista de inscrição.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Como
autor, gostaria de pedir preferência para a discus
são.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - V. Ex",
Deputado Hermes Zaneti, é o autor da proposta.
Ser-lhe-á concedida a palavra no momento de
vido.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Agradeço a V.Ex' a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
a afenção de V. Ex" A Sr" Secretária vai atualizar
a lista de oradores.

As questões de ordem levantadas no decorrer
dos debates não são da alçada da decisão do
Presidente desta Comissão de Sistematização,
porque são questões confusas, contraditórias.

Nestas condições, prefiroseguir as normas que
condigam com o andamento mais rápido dos
nossos trabalhos. Concedo a palavra ao nobre
autor da proposição.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente a atenção. Srs.
Constituintes, tendo escutado, atentamente, o pa
recer do Sr. Relatore ouvido, também, as opiniões
preliminares de algumas interveções aqui feitas,
é possível, desde logo, fazer as colocações que
considero essenciais à defesa deste projeto. Há
uma questão, colocada no relatório do nobre
Constituinte Prisco Viana,dizendo que este cami
nho não seria o apropriado, porque, no seu enten
dimento, ela não constitui uma ameaça aos traba-

lhos e à soberania da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Quero rebater as colocações do nobre Re
lator, dizendo que a dívida externa é uma ameaça
iminente e permanente sobre esta Assembléia,
sobre o poder político brasileiro e sobre a Nação
brasileira como um todo. Conhecemos os acor
dos firmados pelo Brasil,a nívelinternacional, so
bre esse assunto. Sabemos, para começar, que
há neles uma cláusula que retira a soberania do
poder político brasileiro sobre os atos que, even
tualmente, merecerem a apreciação judicial em
relação a essa dívida.Dizainda textualmente que
o foro competente para julgar essas questões será
o de NovaIorque. Essa é uma questão importante.
Além disso, a preocupação que temos aqui é a
de que, contestada na sua legitimidade, na sua
constitucionalidade, essa dívida externa está ago
ra sendo renegociada. Nesta renegociação, Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, pode estar implícito
o entendimento de renovação da dívida.Se assim
for entendido, a Assembléia Nacional Constituinte
do Brasil estará assistindo à validação de uma
dívída que, amanhã, os credores internacionais
poderiam dizer que tivemos a oportunidade de
contestá-Ia, e não o fizemos.

Por outro lado, o Presidente José Sarney tem
proclamado e repetido que, para renegociar a dívi
da, ele precisa da definição do seu mandato, reco
nhecendo que tem um mandato instável e que,
por isso mesmo, é contestável a nível interna
cional.

Ninguém desconhece as influências dos nos
sos credores na substituição dos Sr. Ministro da
Fazenda Dilson Funaro. Isso está a nos indicar
que os caminhos adotados até aqui não são res
peitados, a nível internacional, e não têm força
política suficiente para se fazerem prevalecer.

Somos Assembléia Nacional Constituinte, por
que fomos eleitos pelo povo brasileiropara decidir
o futuro deste pats e temos competência política
e reconhecimento nacional e internacional para
enfrentar essa questáo.

Por outro lado, é preciso, desde logo, dizer que
a suspensão do pagamento dos juros da dívida,
pelo Poder Executivo, deu-se apenas em parte.
Dos 11 bilhões de dólares de juros que teríamos
de pagar este ano, a suspensão do pagamento
abrange apenas 5 bilhões; portanto, menos de
50%.

Sr. Presidente, mais ainda: devemos atentar,
claramente, que estamos elaborando uma Consti
tuição para um país soberano. O nosso País é,
hoje, dependente de nossa dívida externa. Há
abundantes estudos indicando que somos, eco
nomicamente, dependentes da nossa divida. A
política econômica brasileira é dítada pela dívida
que o Brasilassumiu. Portanto, editar uma Consti
tuição para um país dependente seria uma tarefa
inglória e vazia. Por isto, chamamos a atenção
deste Plenário no sentido de que, se quisermos
ver vigorando plenamente a Constituição que va
mos produzir neste processo constítuínte: se qui
sermos, efetivamente, editar uma Constituição pa
ra um país soberano, é absolutamente essencial
rompermos com essa dependência. E só o fare
mos suspendendo o pagamento da dívidae fazen
do uma auditoria dela. Apartir disso, a Assembléia
Nacional Constituinte deverá adotar as decisões
que indicarmos no projeto e no seu requerimento.

Há uma outra questão, colocada pelo Sr. Rela
tor, que merece contestação desde logo. O emí-
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nente Relator referiu-se a uma Comissão do Sena
do Federal do Brasil. Peço licença a V. Ex", Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, para ler o Requeri
mento n° 17/87, tendo como primeiro signatário
o eminente Senador Fernando Henrique Cardoso,
Líder ciomeu partido no Senado Federal:

"Nos termos do art. 75, alínea "a", do Regi
mento Interno do Senado Federal, requeiro
a V. Ex", ouvido o Plenário, seja criada uma
Comissão Especial, composta por sete Srs.
Senadores para, no prazo de 90 dias, exami
nar a questão da dívida externa brasileira e
avaliar as razões que levaram o Governo a
suspender o pagamento dos encargos fínan
ceiros dela decorrentes nos planos externo
e interno."

Meu objetivo, Sr. Presidente, não é uma Comis
são Parlamentar de Inquérito para fazer uma ava
liação. Eu, Sr. Presidente, já estou cansado de
ver avaliações. Esta dívida, criminosamente con
traída, está massacrando o povo brasileiro.

É oportuno citar aqui as palavras de Trancredo
Neves, repetidas depois pelo Presidente José Sar
ney na ONU, segundo os quais não é justo que
o Brasil pague a dívida externa com a fome e
a miséria do seu povo. Estamos assassinando,
a cada instante, as crianças e o povo deste País,
porque canalizamos os recursos decorrentes do
trabalho do povo brasileiro para engordar os bol
sos dos banqueiros internacionais.

O Sr. Prisco Viana,na ocasião, já era Deputado,
e quem sabe não se lembrou que, neste Con
gresso Nacional, tivemos, na Câmara dos Deputa
dos, uma CPI que realizou os seus trabalhos e
os concluiu, e que o Brasil depois daquela CPl
continua tão dependente como antes, isto é, conti
nua submisso à sua dívida, como antes, e nenhu
ma providência decorrente daquela CPI foi ado
tada.

Tenho aqui a Resolução n° 23/86. É interes
sante observar que o Presidente daCâmara Fede
ral, Deputado Ulysses Guimarães, enviou essas
conclusões para duas Comissões da própria Câ
mara, que adotaram as decisões que a CPI reco
mendava. Enviou ao Presidente da República tam
bém as conclusões, que recomendavam provi
dências, e especialmente enviou-as ao Procura
dor-Geral da República. Entre as conclusões des
tacaria a do art. 3°:

"Serão encaminhadas aos órgãos compe
tentes cópias dos relatórios das conclusões,
bem como os elementos colhidos evidencia
dores da existência de crime em tese em
que estariam inclusas autoridades passíveis
de denúncia por crime comum ou de respon
sabilidade."

É apenas um dos artigos. A verdade, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, é que isto não mereceu
providência alguma.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
perdão ao nobre orador para adverti-lo de que,
infelizmente, conta apenas com cinco minutos
para a conclusão da sua exposição.

O SR. CONSmUINTE HERMES ZANETI 
Agradeço a V.Ex" a amabilidade da advertência.
Portanto, Sr. Presidente, a Comissão Especial do
Senado não é uma CPI, nem tem os mesmos
objetivos de nossa propositura. Na Câmara dos
Deputados, já foifeita uma CP!que, embora tenha

concluído por alguns caminhos, estes não foram
adotados. Não vejo outra alternativa.

Recomendo a V.Ex" - para os que não tiveram
a oportunidade ainda - que leiam "A Ditadura
da Dívida", de Bernardo Kucinki e Branfort, para
que tenham idéia das falcatruas que envolvem
a constituição da dívidabrasileira. Há informações
de que de 1970 a 1986 o Brasil pagou, aliás,
o Brasil "tomou emprestado", entre aspas, 200
bilhões de dólares e que destes apenas 16 bilhões
entraram no País.

Mas na página 9 da obra citada se diz que,
entre 1976 e 1981, época do apogeu do endivida
mento, a América Latina contraiu 272,9 bilhões
de dólares em empréstimos. Mas, desse total, ape
nas 8,4%, 22,9 bilhões, efetivamente entraram no
continente, podendo ou não terem sido usados
para investimentos produtivos. Mais de 60%, num
total de 170,5 bilhões, nunca entraram, pois foram
pagos aos mesmos bancos como amortizações
de dívidas anteriores ou juros. Outros 22,9 bilhões
também ficaram nos bancos como reservas. O
interessante é que é a mesma quantia que os
nossos países receberam. Uma espécie de garan
tia para a própria dívida. E 56,6 bilhões saíram
na forma de fuga de capital.

O SR. CONSmUINTE CARLOSSANTANNA
- Permite-me V.Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Como disponho de apenas cinco minutos, peço
a V. Ex' que seja compreensivo. V. Ex' poderá
falar depois, no tempo reservado à discussão, e
terei prazer em ouvir suas ponderações.

O SR. CONSTITUlNTE CARLOS SANT'ANNA
- V.Ex" tem cinco minutos para terminar seu pro
nunciamento.

O SR. CONSmUlNTE HERMES ZANETI 
Gostaria ainda, entre tantos pontos, premido pelo
tempo, de, pelo menos me refirir à página 198
dessa obra, sobre o caráter das negociações onde
se diz que Anthony Gebauer, que negociou esse
acordo em nome dos bancos, confessou, três
anos depois, ao Tribunal de Justiça de Nova Ior
que - onde serão julgados os-acordos-do Brasil
- a ocorrência de fraudes e depósitos fraudu
lentos, num total de 4,3 bilhões de dólares, envol
vendo contas de clientes brasileiros no Morgan
Bank.

Segundo informações do Banco Central, há oi
tenta e dois casos suspeitos, entre os quais cito
apenas dois: o caso que envolve a COTRISA; o
CITIBANK e o que envolve o Centralsul e o Bank
CfAmérica. Poderíamos ir longe, levantando ca
sos de suspeição sobre essa dívida. O País não
tem o direito de convocar a Assembléia Nacíórial
Constituinte para tentar determinar novos rumos,
se não assumir agora a responsabilidade de sus
pender o pagamento dessa dívida e determinar
uma auditoria, condições absolutamente essen
ciais para adotarmos uma posição que concluir
a um País soberano.

Muitoobrigado a V.Ex" e aos Srs. Constituintes.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE lNOCJ::NCIO OUVEIRA
- Meu caro Presidente, caros Constituintes, esta
Casa e todo o povo brasileiro concordam com
o fato de que deve haver uma auditoria da dívida

externa do nosso País. Domesmo modo, Sr. Presi
dente, todos concordam em que o assunto ê im
portante para a vida da Nação. O Brasil atravessa
uma das maiores crises econômicas da sua Histó
ria, e a toda crise econômica se sobrepõe uma
crise política e social de grande intensidade. No
entanto, Sr. Presidente, concordo plenamente
com o relatório do ilustre Constituinte Prisco Viana
e com os ilustres Constituintes Joaquim Bevilác
qua e Virgilio Távora, em que o que se pretende
com a proposta cio ilustre Constituinte Hermes
Zaneti é, no § 7° do art. 59, colocar um dispositivo
que não vise apenas a sobrestar medidas que
impeçam o funcionamento e a soberania da As
sembléia Nacional Constituinte, mas, sim, sobres
tar o pagamento da divida externa. Alêm do mais
Sr. Presidente, como médico, gostaria de dizer
que esse Projeto de Decisão faz aquilo que em
Medicina se chama de reação de Jarichr Herxleí
mer, ou seja, reação contrária: além de sobretar
os trabalhos da Assemblêia Nacional Constituinte,
os prejudica sobremodo. Por que, Sr. Presidente?
Porque abre um precedente grave. Tanto é assim
que, além de já existir um outro Projeto de Deci
são, sobre Imposto de Renda que nada tem a
ver com o assunto, outros viriam depois. A crise
econômica do País é tão grande que qualquer
Constituinte se julgaria no direito de apresentar
Projetos de Decisão sobre a inflação, o alto custo
de vida, as altas taxas de juros, a educação em
nosso País, a saúde do povo brasileiro, e assim
por diante.

Então, Sr. Presidente, creio que o ilutre Consti
tuinte Prisco Viana foi muito feliz, porque esse
Projeto de Decisão não se enquadra no art. 57,
§ 7ç, doRegimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Além do mais, o ilustre Constituinte Her
mes Zaneti apresentou dados gravissimos sobre
a dívida externa do nosso País, que, realmente,
merece um estudo profundo, analítico, uma ver
dadeira auditoria. Masseria um capltls dimlnutlo
para o Senado se considerássemos que uma co
missão estabelecida nesta egrégia, Casa não seria
suficiente para apurar os fatos relacionados a essa
dívida.Por tudo isso, Sr. Presidente, concordo em
grau, gênero e número com o relatório do ilustre
Constituinte Prisco Viana.Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Cid Car
valho.

O SR. CONSmUlNTE CID CARVALHO - Sr.
Presidente, embora nesta Assembléia Nacional
Constituinte cada um de nós tenha sua filiação
partidária, entendo que o nosso procedimento,
como um todo, deve seguir as luzes e as diretrizes
.do. nobre Relator desta Comissão, Constituinte
Bernardo Cabral. Acima do nosso partido está
o nosso compromisso de elaboração da Carta
Magna. Esta, pelo menos, Sr. Presidente, é a mi
nha posição. Neste momento não falo como um
peemedebista, nem me quero indagar sobre os
meus compromissos, mais ou menos à esquerda,
ou mais ou menos ao centro. Numa hora difícil
como esta, a indagação que faço a mim, em pri
meiro lugar, é sobre qual a melhor forma de cum
prir o meu dever. Considero que um dos grandes
fatores de desvirtuamento da ordem moral neste
País foi sua política de endividamento, quer exter
no, quer interno.

Hoje, Sr. Presidente nenhum administrador, do
prefeito ao governador ou presidente de empresa,
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se preocupa - e tenho visto isto no dia-a-dia
- com o fato de que a autoridade anterior deixou
esta ou aquela situação, mas com o fato de se
ela abriu espaço para aumentar e rolar a dívida.
Em cima de toda essa rolagem, fez-se o derreti
mento de todos os parâmetros morais dessa Na
ção.

Mas, Sr. Presidente, estou certo de que esta
Comissão e o nosso eminente Relator acolherão
proposições e sugestões atentas a esse respeito
e que a Constituição, nas suas DisposiçõesTransi
tórias, não--Seja omissa em relação ao posiciona
mento da Nação diante desse grave problema.

Sr. Presidente, precisamos ter uma preocupa
ção de pertinência. Participamos todos de uma
luta, da discussão da soberania da Assembléia
Nacional Constituinte e votamos a limitação dessa
soberania. No meu entender, Sr. Presidente, não
teria sido necessário isso. Não fui daqueles que
acolheu a decisão tomada pela Assembléia Nacio
nal Constituinte sobre o seu Regimento. Mas o
que vejo?

Esta Assembléia não pode ser uma Comissão
de Inquérito. No entanto, tirando-se as fantasias
e os adornos dessas proposições, verificamos
que, na verdade, ela é uma Comissão Parlamentar
de Inquérito da Constituinte para apurar a questão
da dívida. Não consigo, Sr. Presidente, conceber
qualquer conexão, qualquer pertinência numa ati
tude normativa que aceita e até defende a transfor
mação desta Assembléia numa verdadeira comis
são de ínquéríto. A intenção do nobre propositor
- pessoa conceituada nos trabalhos da Câmara
dos Deputados por posições firmes e patrióticas
- é muito positiva no sentido de não permitir
uma omissão da Assembléia Nacional Constituin
te. Não acredito que este seja o caminho, Sr. Presi
dente, porque temos de ter o mínimo de compro
misso com a forma e a pertinência. Daí entender
que o relatório do Constituinte Prisco Viana é ab
solutarnente correto no essencial. Só discordo de
uma parte, porque sou mais ortodoxo do que
S. EJc" Entendo que esta Comissão tem que se
definir sobre a preliminar e o mérito, a fim de
que sua decisão não se subordine a outras deci
sões do Plenérío, Ela tem competência para dar
o seu parecer e este deve ser dado aqui. Voto,
com o Relater, pelo parecer contrário ao Projeto
de Decisão.

Obrigado aiV.Ex"

O SR. REl.ATOR (Bernardo Cabral) - Para
esclarecimento do Plenário, a ordem dos oradores
inscritos é a seguinte: Nilson Gibson, Gerson Pe
res, Ademir Andrade, Carlos Sant'Anna, José Ge
noíno, Paulo Ramos, Nelton Friedrich, Haroldo
Uma, Aluízio Campos, Marcondes Gadelha, Luiz
Inácio Lula da Silva e Nelson Jobim.

Apenas para conhecimento dos Srs,Constituin
tes, a inscrição está sendo rigorosamente seguida.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson Gib-
son. .

O SR. COI'/STITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, o nobre Constituinte Hermes Zaneti
foi felicissimo quando discutiu sua proposta. Inte
ligente, hábil, culto, corretíssimo nas suas denún
cias, trouxe-nos casos concretos de desvio de em
préstimos concedidos ao País. Lembrou um caso
citado pelo escritor Bernardo Kucisnki, de em
préstimo referen&; a duzentos bilhões de dólares,

tendo chegado aqui apenas cerca de dezesseis
bilhões de dólares. Casos concretos como este
concorrem para que nos curvemos e aplaudamos
o nobre Constituinte Hermes Zaneti em seu bri
lhante encaminhamento.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o legislador,
quando disciplinou o Regimento Interno, colocou
no art. 57, § 7°, duas posições: uma substantiva,
outra adjetiva. Dentro do Direito Substantivo, exí
gia duas necessidades: comprovar-se ameaça aos
trabalhos e às decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte.

A medida adjetiva era a necessidade do apoia
mento de 113 dos Constituintes para que sua pro
posta pudesse tramitar. Infelizmente o projeto do
nobre Constituinte Hermes Zaneti não preenche
estes dois requisitos para sobrestar o pagamento
da divida externa.

Não conseguiu o nobre Constituinte trazer es
ses dois pressupostos regimentais.

Os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte têm sido realizados normalmente. Desco
nheço qualquer preocupação de nossa parte de
termos sido intimidados ou postos em perigo;
sequeracredito que em alguma instância ou opor
tunidade tenha sido discutido o problema de tu
multo devido ao endividamento externo, já que
o fato sequer foi abordado da tribuna desta Casa
ou em entrevista a órgão de comunicação social
simplesmente porque inexiste a suposta ameaça
à normalidade dos nossos trabalhos.

O segundo pré-requisito refere-se à soberania.
Pergunte aos ilustres Constituintes: quem denun
ciou, algum dia, qualquer ameaça à soberania?
Ninguém. Meu entendimento é de que a Assem
bléia Nacional Constituinte deve preocupar-se pri
mordialmente com os trabalhos de elaboração
da nova Carta política,tarefa hic et nunc. Existem
prazos fíxados pelo Regimento que têm que ser
obedecidos, e trazem uma norma de conduta que
precisamos cumprir e seguir, por serem matéria
de ordem pública. Temos de obedecer religiosa
mente, muito embora saiba V. Ex" que o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, algu
mas vezes, beneplacitamente, modifica até a nos
sa Carta política, da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, aplaudo 
aliás, para mim não foi surpresa - o parecer
oferecido pelo nobre e i1uste Constituinte Prisco
Viana,uma das capacidades que temos nesta Ca
sa.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de lembrar
que o Constituinte João Cunha, no dia 9 de março
de 1987, apresentou proposta semelhante, sub
metendo à decisão da Assembléia Nacional Cons
tituinte todos os acordos e contratos referentes
à dívida externa brasileira. Esse projeto de resolu
ção, com a habilidade e a inteligência do Presi
dente da Constituinte, foi evidentemente indefe
rido em face da ausência dos pressupostos. Com
apoio e entendimento do Constituinte Prisco Via
na, trago à Comissão proposta para que seja en
campada aqui a decisão dos membros da Comis
são de Sistematização, nos seguintes termos:

"Lei especial deverá regulamentar critérios para
a realização de empréstimos, operações, acordos
e obrigações de qualquer natureza com credores
externos, contraídas ou garantidas pela União,pe
los Estados, pelo Distrito Federal e pelas empre
sas públicas e privadas."

No parágrafo único vem o atendimento da
preocupação desse brilhante Parlamentar que é
o Professor, Doutor e Constituinte Hermes Zaneti;

"Poderá ser determinado o reexame, de
clarada a nulidade e suspensão dos efeitos
jurídicos de todos os empréstimos, opera
ções, acordos e obrigações extemos onero
sos ao patrimônio nacional, quando realiza
dos em desacordo com as normas legais
ou com os interesses da Nação."

Nossa posição, Sr. Presidente - que passaria
à Mesa -, é que a própria Comissão de Sistema
tização aceitasse essa modesta e humilde suges
tão, encampasse e encaminhasse de logo o en
tendimento de V. Expara a Comissão compe
tente, para que fique incrustado dentro das "Dis
posições Transitórias" da futura Carta politica que
estamos aqui a discutir e votar.

É este o nosso entendimento, salvo melhor juí
zo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V.Ex"

Tem a palavra, pela ordem de inscrição, o Sr.
Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
llustre Presidente, caros colegas, o Projeto de De
cisão de autoria do eminente Constituinte Hermes
Zaneti é de natureza política, e não ideológica.
Por isso mesmo, vejo-me diante de um quadro
muito interessante, com que a Nova República
nos está brindando, que é o do comportamento
político, com duas correntes filosóficas integran
tes dos dois grandes partidos que formam a sus
tentação da Nova República - PMDBe PFL Esta
mos até preocupados, porque nos temos deixado
contaminar por essas duas correntes. A primeira
é a filosofia do apoio crítico, preconizada pelo
PMDB. O PMDBcritica, discorda, "malha", como
se diz na gíria, e depois vota a favor do Governo.
A segunda é a fIlosofia do apoio contraditório,
preconizada pelo PFL e PMDB, que também di
zem e se contradizem mas, no final,apóiam quem
o Governo quer. Esta verdade tem de ser dita,
na hora em que se discute um projeto dessa natu
reza, pois tenho até medo de que, quando o Go
verno acionar seu dispositivo de influência, todo
o partido do Constituinte Hermes Zanetivote con
tra ele. Justamente para que S. Ex" não fique sozi
nho estou até disposto a votar a favor da sua
proposição, para que, amanhã, não julgue omisso
o meu partido, ou que não queira investigar am
plamente todas as irregularidades que por ventura
praticaram antes da Novíssima República, e de
pois dela, quando do Plano Cruzado - falo depois
porque há uma outra etapa. O Plano Cruzado
deu vitalidade, no dia 27 de fevereiro, à Novíssima
República, mas depois a tirou com o Plano Cruza
doll.

Sr. Presidente, vamos agora ao mérito do traba
lho de S. Ex". Eu disse que há um apoio contra
ditório. O Constituinte Hermes Zaneti, em sua ex
pansão, se contradiz demais.

V,;jabem, num dos tópicos S. Ex'dizo seguinte:
"E a Assembléia Nacional Constituinte, com

sua força política e representação popular..." 
a força política é do PMDB- .....0 foro adequado
para proceder a esta investigação. Ela tem man
dato especial que nenhuma das Casas do Con
gresso Nacional, isoladamente, possui".
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Lá adiante, para sustentar outro argumento de
que o Congresso Nacional não cumpriu as suas
obrigações, ele afirma:

"Por outro lado, a Constituição vigente estatui
ser de competência exclusiva do Congresso Na
cional resolver definitivamente..." - estou usando
bem as expressões de S. Ex" - .....sobre os trata
dos, convenções e atos internacionais celebrados
pelo Presidente da República. Por mais esta razão
a dívida foi constituída desrespeitando a Consti
tuição brasileira, já que o Congresso Nacional do
Brasil nunca decidiu nada sobre o assunto".

Art. 44. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

1-resolver defmitivamente sobre os tratados,
convenções e atos internacionais celebrados pelo
Presidente da República".

Sr. Presidente, quando procurei um diploma
de modesto advogado de provincia ensinaram
me que em Direito havia uma distinção conceitual
entre competência privativae competência exclu
siva.

Ora, entendo que competência exclusiva elimi
na qualquer ingerência de outro tipo de poder
para apurar esta matéria.

Veja que a Emenda Constitucional que deu vi
da, que originou a Constituinte está inserida no
texto da mesma Constituição que dá competência
exclusiva ao Congresso Nacional para apurar a
questão da dívida externa. Se o Constituinte Her
mes Zaneti não acredita nisto, nenhum de nós
aqui tem culpa. É uma questão de ele acionar
os poderes competentes, como o Supremo Tribu
nal Federal, para dar curso ao cumprimento do
dispositivo constitucional. Caberia esta medida.
Mas quando se procura em uma Comissão de
Sistematização uma fórmula política para fazer
a Constituinte apurar a dívida externa no seu âma
go, quando se procura saber quem emprestou
mais ou menos ou apurar as irregularidades aqui
delineadas por citações de obras etc. - embora
haja validade em tudo isso - não entendo ser
a Assembléia Nacional Constituinte o foro compe
tente para tal tema, porque esta é uma decor
rência da própria determinação constitucional vi
gente.

Esta é a maneira lógka de destruir todo este
emaranhado de escritos feitos pela inteligência
brilhante do Constituinte Hermes Zaneti, Vejam.
como S. Ex" se contradiz, ainda, quando fala do
procedimento adotado para compor discussões
da CPI e indica que, nesses procedimentos, não
adotaram providências alguma.

Será que o procedimento da Constituinte ado
tará as providências oy, porventura, a Assembléia
Nacional Constituinte não é uma dualidade com
posta pelo Senado Federal e Câmara dos Deputa
dos? Não são as mesmas pessoas?

São essas as indagações que formulo a S. Ex"

Mas,apesar de não concordar com o que escre
veu, não será por falta do meu voto que S. Ex"
não verá seus sonhos realizados. Votarei com S.
Ex", e penso que o meu partido tem a obrigação
de nele votar, porque o acusam de responsável
por estas tomadas de empréstimos. Mas gostaria
de dizer a S. Ex" que estas tomadas de émprés
timos não ficaram 06Ó no exterior, como citam
os eminentes autores da obra "Ditadura do Endi
vidamento". Elas estão em ltaipu, em Tucuruí,
nas grandes rodovias que se distribuíram pelo

País, na Transamezôníca, no asfaltamento da Be
lém-Brasília, na Ferrovia do Aço, nas ferrovias
sulistas, nas hidrelétricas do Sul, e pode ser que
alguns canalhas tenham retirado algumas comis
sões e depositado nos bancos da Suíça. Isso não
sei. Não tenho provas. Mas pode ser que ocorra,
porque há neste País de tudo, Sr. Presidente.

Há uma frase do caboclo do Pará, que diz: "Ó,
ainda não vi em política, aqui no Brasil, foi boi
voar". É só o que está faltando. Mas darei o meu
voto a S. Ex', porque quero depois cobrar - e
Deus há de nos dar vida - as providências que
o seu Partido tomou, já que compõe, juntamente
com o PFL, quase dois terços da Constituinte.
Quero saber ainda quem foi para a cadeia por
causa das irregularidades apuradas.

Épor isso que votarei pelo lado ético da matéria,
para que S. Ex" não diga: "Ele é do PDS e é
conivente, quer apoiar essas falcatruas". Então,
darei o meu voto a S. Ex" Não será por causa
do meu voto que a matéria de S. Ex" não será
aprovada.

Eram estas as modestas e despretenciosas
considerações que queria fazer sobre o Projeto
de Decisão n° 1, que nada tem a ver com o art.
59, § 7° do nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado, nobre Constituinte Gérson Peres.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ade
mir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, parece-me que
a questão fundamental nesta discussão é real
mente a de mérito, porque, no seu conteúdo, creio
que toda a composição desta Comissão concor
daria com a formação desta CPI na Assembléia
Nacional Constituinte. Portanto, quero discutir a
questão do mérito.

Pretendo provar, Sr. Presidente, que a dívida
externa traz um risco iminente aos nossos traba
lhos e à estabilidade da Nação brasileira. Come
çaria a lembrar 1982, quando o Gen. Figueiredo,
aconselhado pelo Ministro DelfUTI Netto, recorreu
ao Fundo Monetário internacional e colocou o
País numa terrível recessão. Para tanto buscou
o Governo o apoio desta Casa para conter o salá
rio do trabalhador, para conter a demanda interna,
tendo como perspectiva básica a produção diri
gida para a exportação;o que nos obrigou a ter
anualmente um superávit comercial em nosso
País, desde aquela ocasião, até há pouco tempo,
entre 9 e 12 bilhões de dólares.

Isto, Sr. Presidente, tem gerado dificuldades pa
ra a Nação brasileira. De lá para cá essa situação
vem-se repetindo, e o Governo, que diz querer
conter a inflação, na verdade busca sempre esti
mular, ao mesmo tempo, a especulação finan
ceira. O Governo, na verdade, só tem estimulado
o setor exportador brasileiro. Ao long~ de todos
esses anos e até o início de 1986, quando então
o Presidente José Samey, corajosamente, editou
o Plano Cruzado, que foi um dos melhores planos
que esta Nação já teve em toda sua história,

duas classes de empresários brasileiros foram al
tamente beneficiadas: uma, a classe dos banquei
ros; outra, a dos exportadores.

Ora, a quem interessa a Nação brasileira pagar
a divida externa senão aos banqueiros e aos ex
portadores brasileiros, pelos inúmeros estimulos
que recebem, como desvalorização permanente

do cruzado, estimulos de isenções de toda ordem,
isenções fiscais, em que os exportadores não pa
gam (CM e IPI? Antigamente, antes do Governo
do Presidente José Sarney, eles recebiam até prê
mio pelas exportações que efetuavam.

Assim, quando surgiu o Plano Cruzado houve
um desestímulo à poupança, ao over nlght, à
especulação financeira; este País cresceu como
nunca na sua história; melhorou sua situação eco
nômica como em nenhum momento. E aí o que
ocorreu? A queda do superávit do nosso balanço
de pagamentos, a falta de mercadorias para ex
portação e a falta de recursos para que o Governo
continuasse pagando a extorsão que representa
para nossa Pátria o pagamento dessa dívida.Hou
ve a pressão internacional, a pressão dos exporta
dores brasileiros, na sua maioria multinacionais,
e o Governo do Presidente José Samey, infeliz
mente, cedeu ao final de novembro, mas não
por ter aumentado os preços. Não sou contra
o compulsório nem contra o aumento dos preços
de determinados produtos, que precisavam, de
fato, ser corrigidos. Sou contra o congelamento,
porque se trata de um ato absolutamente imprati
cável. Ninguém pode proceder a congelamento
no tipo de economia que possuímos, pois gera
o problema de mercado e de abastecimento. Não
foram essas mudanças que condenamos no Go
verno José Sarney e, sim, aquela que fez permitir
a volta da especulação financeira, de se voltar
a pagar poupança de trinta em trinta dias, de
se parar este País. E para que, Sr. Presidente?
Será que para sobrar dinheiro a fim de que o
superávit comercial aumente cada vezmais? Qual
foi o objetivo senão este adotado pelo Governo
a partir de novembro para cá? Mas nem assim
o Governo conseguiu fazer alguma coisa em pou
co tempo. Por falta de recursos, logo em seguida
o Presidente José Sarney suspendeu o pagamen
to dos juros da nossa dívida externa aos bancos
privados. Apoiamos tal medida e gostaríamos que
muito mais do que isso se fizesse. O Ministro
Dilson Funaro, com certeza, foi pressionado a
adotar as medidas que tomou, fazendo voltar a
especulação financeira, detendo nosso cresci
mento, contendo na marra a demanda do povo
brasileiro, que tanto sofreu e que precisa, hoje,
de fato, consumir. S. Ex" assumiu uma postura
corajosa diante dos nossos credores internacio
nais, mas os exportadores brasileiros, grandes be
neficiários desta Nação no pagamento dessa divi
da, passaram a pressionar o Sr. Orestes Quércia,
o Sr. Moreira Franco e o Sr. Newton Cardoso,
Governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Mi
nas Gerais, respectivamente, que, tenho certeza,
não têm compromissos com a nacionalidade bra
sileira. Assim, o Ministro foi posto na rua.

De repente, entra o Sr. Bresser Pereira. E quais
foram as primeiras medidas que tomou? uma
minidesvalorização do dólar de 8,5%, de imediato.
Apartir de novembro para cá, quando dólar estava
congelado naqueles treze cruzados e cinqüenta
centavos, se não me engano, o cruzado passou
a ser desvalorizado diariamente; também houve
o aumento do preço dos combustíveis. Qual é
a razão disso, Sr. Presidente, senão fazeraumentar
o superávit do nosso balanço de pagamentos?_
Não existe outra razão senão esta. O que estamos
vivendo hoje, neste momento? Aumentam-se os
juros dos bancos, puxados pelas LBC do Banco
Central, e este fica prevendo uma inflação artificial
através desta coisa chamada correção monetária,
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que hoje foi apelidade de seguro contra a inflação.
Todas essas são medidas artificiaisvisando a con
ter a demanda do País, nosso crescimento, o con
sumo interno favorecer o superávit comercial bra
sileiro. Visam tais medidas à fmalidada única de
atender aos interesses do capital internacional,
dos banqueiros internacionais e dos exportadores
que estão aqui, no Brasil, mas que são, na sua
maioria, multinacionais. Hoje, estamos vivendo
em over night de 45, 46% e juros de bancos
de 20, 30% ao mês. A Nação está insatisfeita
e indignada com tudo isso. De repente, o Governo
se toma instável e ouvimos falar, pelas ruas de
todo o País, em golpe militar. Determinadas pes
soas não têm compreensão do processo político.
Pequenos proprietários e microempresários dese
jarn que os militares tomem de novo este País,
porque não têm compreensão clara do que está
acontecendo. O nosso Governo, de fato, está ce
dendo às pressões internacionais para o paga
mento desta divida. Tais fatos é que trazem o
perigo e a instabilidade que hoje estamos vivendo.
Só quem não quiser reconhecer urna situação
corno esta é que pode ter um outro tipo de argu
mentação.

Portanto, Sr. Presidente, é esta a questão que
desejo levantar. A preliminar é válida. Corremos
o risco, pois não estamos com a estabilidade polí
tíca clara. Há insatisfação popular. Não tenho me
do do que acontece aqui a nível de Congresso,
ou a nível de liderança política.Tenho medo, sim,
da ínsatísfaçãopopular que hoje grassa de ponta
a ponta em todo o nosso País. Esta é que de
fato me dá medo; esta é que de fato nos diz
que estamos vivendo uma situação de instabi
lidclde. Por essas razões, entendo que tal preli
minar está superada. Portanto, é absolutamente
correta a preocupação do Constituinte Hermes
Zaneti.

Diria mais ainda: se o Ministro Bresser Pereira
declarou que este ano o País ia crescer 3,5%,
tal cifra já terá sido praticamente atingida em ju
nho próximo. Se vamos crescer 3,5% teremos
a pior recessão durante todo o segundo semestre
deste ano. E para quê? Para atender ao interesse
do superávit da nossa balança comercial e dos
banqueiros que, durante o Plano Cruzado, se vi
rarn numa situação dificil, tendo até que demitir
centenas de funcionários, mas que hoje estão
com os bancos abarrotados de gente, locuple
tando-se de maneira vergonhosa na Nação bra
sileira.

Concluiria minhas colocações dizendo que não
há nenhum inconveniente em a Assembléia Na
cional Constituinte criar uma Comissão de Inqué
rito para apurar este fato, trabalho tão importante
e dngnifican1.e realizado durante esses dias pelas
vinte e quatro Subcomissões desta Casa e que
irá surpreender toda a Nação brasileira. Confesso
a V.Ex' que considerava avançado o projeto ela
borado pela Comissão de Notáveis, o qual muitos
setores retrógrados da Nação brasileira conde
navam e taxavam de estatizante. O trabalho das
Subcomissôes avança, muito mais ainda o Projeto
Afonso Arinos, surpreendendo a Nação brasileira
pela forma como se deu a elaboração dos traba
lhos nesta Constituinte, uma das formas mais de
mocráticas da história brasileira, quiçá do mundo.
O povo brasileiro participou, e as Comissões res
ponderam, de certa forma, aos seus anseios. Os
trabalhos das Comissões terminarão no dia 15

de junho. Portanto, mais de quatrocentos Consti
tuintes terão bastante tempo para cuidar desta
questão. Logo que terminar o prazo de trinta dias
destinados às Comissões, as atividades serão rela
tivamente pequenas. Depois, passaremos quaren
ta dias discutindo o Projeto de Constituição no
plenário, onde os Constituintes apenas poderão
apresentar emendas. Portanto, sobrará tempo su
ficiente para que um representante de cada par
tido e mais um, representando cinqüenta parla
mentares, trabalhem em questão tão importante
para a Nação brasileira quanto a da dívida externa.

Sr. Presidente, concluo dizendo que devemos
ter a responsabilidade e a coragem de atender
àquilo de que precisa e quer o povo brasileiro.
Esta questão não atrapalha os trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte. O que estou de
fendendo é a questão preliminar, de mérito. Sou
amplamente favorável ao mérito do Projeto de
Decisão apresentado pelo Deputado Hermes Za
neti e subscrito por 180 Constituintes e absoluta
mente contrário ao parecer do Constituinte Prisco
Viana.

São estas as nossas considerações.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V.Ex'

Concedo a palavra ao Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho lido
muito os anais das Constituintes brasileiras ante
riores. Fico muito preocupado quando, no futuro,
forem lidos os anais da atual Constituinte. Porque,
na verdade, a Constituinte está-se desviando aos
poucos do seu objetivo fundamental, que é elabo
rar uma nova Constituição, para tratar de questões
do dia-a-dia da atividade governamental.

Predominou o pressuposto de que o Governo
não deve imiscuir-se nos trabalhos da Constituin
te, porque está preparando algo de permanente,
que é o reordenamento jurídico e institucional
deste País. Tanto assim que, ao estabelecer seu
regulamento interno, a Assembléia Nacional
Constituinte não previu - nem podia fazê-lo a
figura da liderança do governo.

Por outro lado, tive ontem grande dificuldade
em responder a uma seqüência de ataques dirigi
dos ao Governo dentro da Constituinte, como,
por exemplo, no que se refere ao fato de a Consti
tuinte tratar de questões eminentemente constitu
cionais.

Vejam bem V.Ex"', Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, que não quero questionar o mérito do
Projeto de Decisão do companheiro Hermes Za
neti. Acredito até que a queda da auditagem da
dívida externa brasileira não é só programática
do meu partido, o PMDB, mas, está inscrita nos
documentos históricos da oposição brasileira, na
época em que o então PMDB aglutinava todas
as forças oposicionistas. O que dizo Relator Prisco
Viana é fundamental. E a Constituinte, que vai
fazer um reordenamento jurídico, não pode fazer
um aviltamento jurídico.

A preliminar de pertinência é fundamentaI. Esta
questão não cabe ser apreciada pela Assembléia
Nacional Constituinte, principalmente quando es
tá em pleno funcionamento o Congresso Nacio
nal, através de suas Casas - a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal -, às quais, a estas
sim, compete tratar a matéria, especialmente por

•se referir à dívida externa, como preceitua o art.
44 da Constituição em vigor.

Quero lembrar bem aos companheiros, que
este Projeto de Decisão é um pedido de criação
de uma CPI da dívida externa, devendo, portanto,
ser dirigido ao Senado, que já tem uma CPI em
funcionamento, ou à Câmara. Este requerimento
pode ser feito a qualquer instante, em face da
importância da matéria, conforme acentuaram to
dos os oradores que me antecederam, inclusive
o próprio autor. E, apesar do sobrestamento das
atividades da Câmara e do Senado, do seu empali
decimento por força do funcionamento da Consti
tuinte, sei que a Câmara, no seu alto discerni
mento, considerará urgente a questão, permitindo
a criação de uma CPIpara tratar da dívida externa,
como já existe no Senado.

Em relação a esta preliminar, quero levantar
outra questão importante. A nossa dívida foi gera
da, no mínimo, em 1975. Portanto, a auditagem
teria de percorrer todos esses anos, até 1985.
Esta questão tem aspectos nacionais, mas tam
bém outros internacionais, tanto que nos docu
mentos históricos do partido, especialmente
aqueles do Senador Teotônio Vilela, solicita-se
que essa auditagem seja feita por comissão inter
'nacional, devido aos aspectos internacionais que
contém. Ora, a nossa esperança é a de que a
Assembléia Nacional Constituinte termine suas
atividades até 15 de novembro deste ano. A dura
ção de uma auditagem como esta é muito maior
do que a prevista para o funcionamento da Consti
tuinte. A auditagem de uma dívida contraída há
mais de dez anos, e superior a cem bilhões de
dólares, consome muito mais tempo do que o
de funcionamento da Constituinte.

Por todas essas razões, para não parecer que
se está envolvendo no mérito, esta Comissão deve
sugerir ao autor do projeto que, por ser Deputado,
apresente o seu pleito, da mais alta importância,
da mais alta valia, à Câmara dos Deputados, re
querendo a criação de uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex', antes de conceder a palavra
ao Constituinte Hermes Zaneti, quero fazer urna
comunicação à comissão. Há ainda nove Srs.
Constituintes inscritos. Habitualmente, a nossa
reunião dura três horas. Hoje, não poderemos
seguir esse costume, a fim de atender a todos
os Deputados e Senadores inscritos. Em todo
caso, como já são 11h40min, devemos ter cautela
para não ultrapassar o horário das 13horas, quan
do deverá terminar a reunião.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr.
Presidente, estamos aqui na fase de discussões.
A hora avança e estamos aqui, a consciência rela
tiva do Plenário. Gostaria de levantar a seguinte
questão de ordem: esta Comissão delibera, por
maioria absoluta dos seus membros, como reza
o § 2°, do art. 21 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte. Sr. Presidente, ao
mesmo tempo, o número de membros desta Co
missão é de quarenta e nove, o qual será acrescido
dos Presidentes e Relatores das Comissões e Sub-
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comissões. Ocorre que estes Presidentes e Relato
res aindaestão em fase de trabalho em suas res
pectivas Comissões e Subcomissões. Se conside
rarmos o quorum com a complementação desse
Presidente e Relator, ele será um. Se não conside
rarmos ainda essa complementação, ele será ou
tro. Para efeito de sabermos qual o quorum ne
cessário a esta Comissão de Sistematização para
deliberarmos por maioria, pergunto a V. Ex-: no
quorum desta Comissão já está incluída a partici
pação dos Presidentes e Relatores das Subco
missões e Comissões Temáticas, ou, por enquan
to, são só os membros iniciais da Comissão de
Sistematização?

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - A parte
finalda questão suscitada por V.Ex',meu querido
amigo Cid Carvalho, está sendo respondida pela
nossa secretária. Dizela que estão incluídos esses
Constituintes aos quais V.Ex- acaba de se referir
Quanto à outra parte da questão de ordem, leio
o art. 33 do Regimento Interno da Assembléia,
que diz: "as deliberações sobre matéria constitu
cional serão sempre tomadas pelo processo no
minal e por maioria absoluta de votos dos mem
bros da Assembléia. As demais serão tomadas
por maioria simples de votos, adotando-se o pro
cesso simbólico, salvo disposição regimental ex
pressa ou deliberação do Plenário em outro senti
do. De maneira que, no meu não muito profundo
conhecimento regimental, tenho a impressão de
que devemos continuar as nossas deliberações,
porque, se tivermos que tomar alguma decisão,
ela será de acordo com o art. 33 do Regimento
Interno, por maioria simples de votos, adotan
do-se o processo simbólico, salvo disposição regi
mental expressa ou deliberação do Plenário em
outro sentido".

o SR. CONSTIT(l)NTE HAROLDO LIMA 
Muito bem, Sr. Presidente, de pleno acordo.

O SR. CONSmUINTE GASTONE RlCHI-Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

Diante da decisão que V.Ex" toma agora pare
ce-me continua prevalecendo a necessidade da
maioria absoluta dos membros.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não.
Para as questões de ordem constitucional- está
expresso: "as deliberações sobre matéria constitu
cional serão sempre tomadas, pelo processo no
minal e por maioria absoluta de votos".

O SR. CONSTIfmNTE GASTONERlGHI- Sr.
Sim, mas refiro-me ao seguinte: para a votação
de qualquer matéria é preciso que esteja presente
a maioria absoluta dos membros, ainda que se
decida por maioria simples.

Por outro lado, Sr. Presidente, ainda na mesma
questão de ordem, desejo lembrar a V. Ex" que
há uma preliminar levantada sobre o projeto de
decisão. Esta preliminar já é coisa julgada pelo
Plenário daAssembléia Nacional Constitumte. De
frontamo-nos com pretensões de projeto de deci
são no Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, que decidiu pela incompetência da Consti
tuinte para reformular a Constituição atual. Diante
disso, como há uma Constituição vigente que de
termina que a Comissão de Inquerito etc., sejam
procedidas pela Câmara dos Deputados o pelo
Senado Federal, é questão de ordem constitu
cional e regimental. Então, já há decisão, já há

coisa julgada pelo Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, dizendo que não temos a compe
tência para esse tipo de procedimento. Aceitar
mos esse projeto de decisão seria estarmos reven
do ou reformando a Constituição vigente antes
da promulgação de uma nova Carta. Isso me pare
ce que já transitou em julgado, não pode ser revis
ta, muito menos no âmbito de uma comissão
que é parte do Plenário da Constituinte. Por outro
lado, lembro a V. Ex" que não está presente a
maioria absoluta dos membros desta Comissão,
ou seja 47 membros. Portanto não há por que
prosseguirmos o trabalho. Diante disso, invoco
a V. Ex" a preliminar de que existe coisa julgada
e isso tem que ser decidido no âmbito da Presi
dência; nem é preciso ouvir o Plenário da Corrns
são. Em segundo lugar, não há número, razão
pela qual peço a verificação de quorum.

O SR. CONSTIT(l)NTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Queria
apenas relembrar ao meu querido amigo um
acontecimento que já mencionei uma vez. O Pre
sidente da República Prudente de Morais,o respei
tabilíssimo "Santo Barão", assim chamado pela
História da Primeira República - aliás, foi José
do Patrocinio quem o chamou assim - estava
presidindo uma sessão da Constituinte onde eram
suscitadas questões de ordem que diziam muito
pouco com a ordem. Respondendo a um dos
Constituintes que levantava uma questão de or
dem, disse o "Santo Barão": aceito com prazer
o que diz o meu amigo Constituinte, apenas ob
servo que S. Ex" está levantando questões de de
sordem.

Estou repetindo aqui uma tradição da história
parlamentar brasileira num âmbito mais fechado,
porque não se trata da Constituinte e sim de uma
Comissão.

Tem a palavra, para uma questão de ordem...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não sem o meu protesto antes.

Sr. Presidente, V. Ex' porventura estaria insi
nuando que a minha questão de ordem é de de
sordem!?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Então, peço que V. Ex" a julgue.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Eu não
fazia a menor referência a V. Ex-

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Tenho certeza de que V.Ex' não faria essa injus
tiça.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
tinha, absolutamente, a intenção de me referir
a V. Ex". Pode estar tranqüilo.

Com a palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTIfUINTE PAULO RAMOS - A
questão levantada pelo Constituinte Gastone Righi
não promove a desordem. Ela é intempestiva,
porque S. Ex' chegou no momento em que os
trabalhos estavam em andamento, não estando
presente desde o início.

O SR. CONSTIfUlNTE ADOLFO OLIVElRA
Sr. Presidente, peço a pelavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRA
Sr. Presidente, ouso divergir da informação da
Mesa quanto ao quorum necessário às nossas
deliberações. Isso porque o art. 21 do Regimento
Interno da Constituinte é expresso quando diz,
em seu § 2°:

"As dehberações nas Comissões e Subco
missões exigirão maioria absoluta de votos."

Está é uma questão de ordem, Sr. Presidente,
nunca de desordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou
interessado em que prossigamos o debate, que
é muito importante. Há aqui Deputados e Sena
dores com a maior responsabilidade, pelas suas
idéias, pelas suas atitudes, pelas suas esperanças,
enfim, por tudo aquilo que devemos a eles, que
devem participar desse debate, tome o nome que
tomar. O que aqui está ocorrendo é o debate
de ~ma questão fundamental, que pode gerar
muítas conseqüências, ainda que saída de um
núcleo muito diminuto. De maneira que a decisão
do Presidente é de ficar aqui até que os oradores
sejam ouvidos (palmas), e apenas pedirá licença
para em seguimento àquelas observações que
fez no tocante ao prazo que nos resta, não aceitar
mais inscrições daqui por diante. Vou acatar a
sequência de todas as inscrições feitas, ainda que
fique sozinho com o orador que estiver na tribuna.

Tem a palavra o ConstituinteJosé Genoino.

O SR. CONSmmNTE JOSÉ GENOINO- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, há duas ques
tões interligadas na apreciação do Projeto de De
cisão n° 1. O Relator nega o mérito da proposição,
levantando a questão da preliminar de pertinência.
O nobre Constituinte Prisco Viana não observou
devidamente o que afirma o § 7° do art. 59: "Os
projetos de decisão destinam-se a sobrestar medi
das que possam ameaçar os trabalhos e as deci
sões soberanas..." "As decisões soberanas da
Constituinte", conforme diz o § 7° do art. 59, po
dem estar ameaçadas pela dívida externa - este
o problema crucial que tem de ser apreciado 
e não por uma força policial que esteja aí na
frente, não por medida de emergência decretada.
São as decisões da Assembléia Nacional Consti
tuInte - decisões sobre a ordem econômica, a
ordem interna, o sistema financeiro, a política de
empregos, os salários, a soberania do Pais e suas
relações do Brasil com os demais países - que
estarão ameaçadas, se o nosso País continuar
amarrado a essa situação tão bem relatada pelo
nobre Constituinte Hermes Zaneti.

Este é o problema de fundo. Por mais que te
nham tentado os ilustres representantes do Palá
cio do Planalto na Assembléia Nacional Consti
tuinte, que dizem mclusíve que o Governo não
interfere na Consbtuinte, por maiores tentativas
que tenham desenvolvido aqui para colocar uma
fechadura, uma tranca na soberania da Consti
tuínte, não conseguiram colocar esse ferrolho nas
decisões e nos atos soberanos da Assembléia Na
cional Constituinte, porque isso seria sua autolí
quidação. A ConstituInte sabe a posição que to
mamos em relação a esse ponto. Resta-nos, pelo
Regimento Interno, em seu art. 59, § 7°,uma fase
de fundamental importância para considerarmos
correto o projeto de decisão.
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Este é o primeiro projeto de decisão que a
Constítuínte estará debatendo, nobre Constituinte
Gastone Rinhi,de conformidade com a exigência
de 187 assinaturas, tendo sido enviado imediata
mente à Comíssão de Sistematização. Portanto,
o projeto de decisão está amparado no Regimento
e se amolda corretamente ao que prevê o § 7°,
do art. 59, por maiores que tenham sido as dificul
dades criadas pelos ilustres defensores do Pla
nalto, que dizem aqui que o Governo tem até
grandes dificuldades para estar falando na Consti
tuinte. Não temos sentido isso na prática. A ques
tão da soberania da Constituinte diz respeito a
um problema também de fundo. Falam os que
são contra os atos soberanos da Constituinte, que
estamos fazendo uma Constituição para o futuro,
um futuro tão abstrato, tão longíquo, que nos
descuidamos do presente. E é este presente que
líqüídarácom a perspectiva de futuro que quere
mos escrever a Carta constitucional, porque há
um presente tão presente nos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte que faz, inclusive
com que a Liderança Cio Govemo Sarney e as
lideranças do Planalto estejam atuando dentro da
Assembléia Nacional Constituinte, em algumas
Comissões, em alguns pontos centreis, para não
permitir mudanças naquilo que for essencial, por
que isso tem incidência na conjuntura. Então,
quando se objeta que a Constituinte faz a Consti
tuiç:ão do futuro, é exatamente para fazer o pre
sente do jeito que quiserem. Amanhã, quando
se for definir o futuro, esse futuro já estará defini
do, porque o presente se transformou numa situa
ção de fato; e a situação de fato, pelo presente
da divida externa, estará comprometendo qual
quer decisão que a Assembléia Nacional Consti
tuinte tome com referência àqueles pontos que
citei, apenas no que se relaciona à ordem econô
mica, concordando inteiramente com a implica
ção que têm com a ordem política institucional.
E simplesmente gostaria de responder ao nobre
Constituinte Inocêncio Oliveiraque a Assembléia
Nac:ional Constituinte não toma uma decisão polí
tica em relação ao problema da divida externa
- este não é um problema diferente dos proble
mas da educação, da saúde, da inflação, do de
semprego e:do salário, todos Igualmente graves
e decorrentes de uma situação de sufoco provo
cada pela dívidaexterna. A dividaexterna é a gran
de questão. Se ela não for resolvida,politicamente,
por uma instituição eleita pela soberania do voto
popular, passará a ter efeito determinante no con
junto das decisões e dos atos soberanos da Cons
tituinte, inclusive quando se for discutir Sistema
de Govemo, Poderes, entre eles o Poder legis
lativo,etc.

Este é o problema chave da apreciação do pro
jeto de decísâo, Não podemos negar o mérito,
levantando uma questão regimental, que passa
por cima da questão de conteúdo, senão caire
mos em um formalismo e, por trás deste forma
lismo, estaremos contrariando uma questão de
conteúdo. Não vamos tecer aqui - como vários
oradores que se colocaram contra o projeto de
decisão, apoiando a propositura do Relator, nobre
Constituinte Prisco Viana - elogios quanto ao
mérito da iniciativado nobre Constituinte Hermes
Zaneti. É um modo decente, elegante e mágico
de se colocar contra alguma coisa, indo pela for
ma. Somos do ponto de vista de que há uma
relaçãointrínseca entre a forma e seu conteúdo,
e não separação, dicotomia entre os dois. Aforma

do projeto de decisão está refletindo o conteúdo
de uma decisão política que a Assembléia Nacio
nal Constituinte deve ter a coragem de tomar,
porque se trata de uma decisão política. Por isso
o nome Projeto de Decisão. A importância e a
necessidade de se apreciar a dívida externa fica
ram bem claras nas colocações do nobre Consti
tuinte Hermes Zaneti.

Poderíamos aqui usar muito tempo, demons- .
trando que a dívida externa é questão de calami
dade pública. Não vou por esse lado. Gostaria
de concluir meu pensamento reafirmando que
a Constituinte não tem apenas competência. Ela
tem poder. E é exatamente o Executivo que não
quer que ela tenha poder. A Constituinte é um
órgão para ter poder, e não apenas para ter com
petência para fazer uma Constituição para um
tempo qualquer. Ela tem poderes políticos, nasci
dos do voto popular, tem legitimidade para tomar
decisões que digam respeito ao conjunto de seus
trabalhos na elaboração da Constituição. A Cons
tituição não é uma coisa tão abstrata como falam
esses que são contra a soberania da Constituinte.
A Constituição é a Carta política, é o programa
político da Nação. Ela se constitui de um norte
programático, e não podemos estabelecer uma
carta política que trate do conjunto das questões
deste País sem que pensemos em ajustar contas
com o passado, sem levarmos em conta o pre
sente, para termos um futuro - não um futuro
abstrato, pregado como retórica, mas um futuro
que possa ser construído a partir de uma Carta
políticaque tenha incidência no presente concreto
que vivemos. Se não enfrentarmos o presente
hoje, essa Carta terá duração curta, não se poderá
tornar a programação política para a Nação brasi
leira. Por isso, é do ponto de vista da soberania
política da Constituinte e do ponto de vista da
soberania nacional que o projeto de decisão deve
ser acatado pela Comissão de Sistematização.

Voto a favor do projeto de decisão e contrário
ao Parecer do nobre Relator, Constituinte Prisco
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado.

Tem a palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE: PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, e Sr'" e Srs. Constituintes, a dívida
externa se traduz num grande escândalo. Não
é possível que, como brasileiros, tenhamos co
nhecimento de tantos dados a respeito da dívida
externa e não nos sintamos com a nossa cons
ciência comprometida. De 1970 a 1986, os dados
demonstram que nosso endividamento foi de du
zentos bilhões de dólares, sendo que chegaram
ao Brasilapenas dezesseis bilhões de dólares. Ma
nipulações cambiais demonstram esse endivida
mento.

O Brasil não se tem beneficiado dos emprés
timos que foram feitos. Não conheço ninguém
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que seja rouba
do e não pretenda saber quem é o autor para
responsabilizá-lo. Não conheço quem não queira
reaver o produto do roubo. Sabemos que a dívida
externa se constitui num crime praticado contra
o Brasil. O Brasil, através de seus Poderes consti
tuidos, tem procurado encontrar a fórmula capaz
de descobrir os autores do crime e de responsa
bílízá-los. O povo brasileiro quer responsabilizar
os criminosos e quer respostas.

Assim, a Câmara dos Deputados, na última le
gislatura, criou uma Comissão Parlamentar de In
quérito com o objetivo de realizar uma auditoria
da divida externa. E nenhuma das decisões da
CPI da Câmara dos Deputados foi cumprida.

A bancada do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte, no dia 18 de março último, por una
nimidade, a requerimento meu e do Constituinte
Hermes Zaneti, decidiu encaminhar ao Presidente
da República requerimento no sentido de ser no
meada comissão composta por todos os partidos
com representação no Congresso Nacional, a fírn
de realizar auditoria da dívida externa.

O Senado Federal tem, hoje, Comissão Espe
cial tratando da questão da dívida externa. Infor
mou-nos um dos seus membros que, após con
tato com a área do Banco Central responsável
pelo controle da dívida externa, a resposta foi de
que seriam necessários 180 dias para se deter
minar seu valor. Não podemos concordar com
isso, Sr. Presidente, Srs, Constituintes.

O Gpvemo não cumpre as decisões porque,
ao que' tudo indica, tem interesse em acobertar
aqueles que contraíram fraudulentamente a divida
externa. O Governo não respeita as decisões do
Congresso e ainda se comporta como os gover
nos da ditadura.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quais são as
forças monstruosas que impedem uma auditoria
da dívidaexterna? Quais são as forças que subme
tem o Brasil ao jugo da dívida extema? A divida
tem um significado de dependência, de escra
vidão, de perda da soberania e ainda, como con
sequêncía, a miséria do povo brasileiro.

Os últimos dados demonstraram que no ano
de 1986 morreram de fome, no País, 350 mil
crianças, aproximadamente. Não compreende
mos que um brasileiro, estando a par deste dado,
não se interesse em conhecer as razões da morta
lidade infantil.Sabemos que a fome guarda vincu
lação direta com a dívida externa e com este mo
delo exportador criminoso que aí está. É preciso
um poder maior para fazer face a todas estas
forças que impedem a independência do Brasil.
E este poder maior, legitimamente constituído,
é o Poder Constituinte. Somente ele poderá, em
1987, arregimentar forças capazes de pôr termo
a todos os crimes, incluindo a dívida externa, prati
cados contra o Brasil. É um dever patriótico. Co
mo brasileiros, temos o dever de demonstrar nos
sa força e coragem a fim de correspondermos
às exigências do povo e da Pátria.

Estamos na semana em que se comemora "A
Libertação dos Escravos" e me vem à mente as
palavras de Castro Alves, poeta baiano, em sua
obra "Navio Negreiro". "Senhor, Deus dos des
graçados, dizei-me se é mentira ou se é verdade,
tanto horror perante os céus". E ao que assistimos
hoje, no Brasil: a miséria do povo, o horror dos
navios negreiros. Hoje, desgraçados são os que
pretendem continuar escravos, os que se aliam
aos senhores. E desgraçados seremos todos nós,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, se pelo menos
não enviarmos ao Plenário da Constituinte o atual
Projeto de Decisão. Desgraçados seremos todos
nós se, no momento atual, nos omitirmos diante
da realidade. Queremos a verdade. Precisamos
saber a verdade sobre a dívida externa a fím de
libertarmos o Brasil, o que é nosso dever.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, por não pre
tender continuar sendo escravo, mas por me unir
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àqueles que pretendem libertar o Brasil, é que
espero que a Comissão de Sistematização tenha
a dignidade de enviar ao Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte a decisão sobre um tema
tão relevante. Voto a favor do Projeto de Decisão
apresentado pelo nobre Deputado Hermes Zaneti.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Antes
de prosseguir os trabalhos, comunico aos Srs.
Constituintes que a Mesa se reserva o direito 
de acordo com o Regimento, não apenas nosso,
mas de todos os Congressos democráticos do
mundo - de velar pela salvaguarda das normas
de polidez, cortesia e respeito, que se impõe nos
debates dos Parlamentos, na redação da Ata, de
tomar as providências que considerar necessá
rias, para que o assunto seja resolvido.

Tem a palavra o Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sem dúvida,
esta Comissão se debruça sobre uma assunto
da mais alta relevância. O próprio Relator afirmou
ser impossível negar a dramática questão da dIvi
da externa, problema crucial para nós brasileiros.

E o que pretende o Projeto de Decisão? E o
que pretende a auditoria; tão reclamada e sempre
negada, da dívida externa? A suspensão das re
messas de pagamento. Mas que tudo seja con
cluído num prazo de 120 dias, portanto, sem atra
palhar o andamento da Assembléia Nacional
Constituinte, até porque estamos entrando num
período de maior concentração dos nossos esfor
ços exatamente na Comissão de Sistematização,
em que poderíamos ter a composição da equipe
que faria esse trabalho com a possibilidade de
cumprir a sua tarefa sem atrapalhar os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte.

Quanto ao mérito, a dívida externa brasileira
não é mais uma divida de dólares. A dívida externa
brasileira transformou-se numa dívida política.
Hoje, estamos diante de duas das mais modernas,
sofisticadas e inteligentes formas de dominação
dos países do Terceiro Mundo: a questão tecnoló
gica e a da dívida externa. Não se faz mais o.
colonialismo com a bandeira do país colonizador,
nem com as botas dos intervencionistas, e muito
menos com os marinerrem nosso território. O
colonialismo do final deste século realiza-se atra
vés do domínio tecnológico e da dívida política
que se estabelece com a dívida externa dos países
devedores. Afinal, somos um País que tem, em
dezessete anos, o débito de 109 bilhões de dólares
e que nesse mesmo período, de 1970 a 1987,
pagou - e a que custo! - 63,9 bilhões de dólares
como amortização e 89,2 bilhões de dólares a
título de juros. Em dezessete anos, pagamos 153
bilhões de dólares.

Sr. Presidente, se esta Pátria não possibilitasse
o ingresso de mais dólares, se não tomasse mais
nenhum dólar emprestado, ainda permanecería
mos, até o ano 2007, com 78,6 bilhões de dólares
do principal a pagar e 66,6 bilhões de dólares
de juros, num total de 145 bilhões de dólares.

Essa é a herança que temos e é sobre ela que
temos de fazer o inventário. E a Assembléia Nacio
nal Constituinte não tem outra junção senão a
de fazer um inventário do seu passado e do seu
presente para sobre ele construir os princípios,
a espinha dorsal, a estrutura do seu futuro. Não
fizemos outra coisa nas Comissões e Subcomis
sões, até agora, a não ser formular inquisições,

realizar investigações, recolher informações, pare
ceres e sugestões. E esta Assembléia Nacional
Constituinte está, portanto, em termos regimen
tais, plenamente capacitada, apropriada para
compor uma Comissão de Sistematização ao ní
vel da proposta do Constituinte Hermes Zaneti.

Dizíamos que a divida externa hoje é política,
e uma das mais sofisticadas formas de domi
nação dos países do Terceiro Mundo, junto com
a dominação tecnológica.

Já remetemos ao exterior 153,2 bilhões de dó
lares, em dezessete anos; a saída desses dólares,
o pagamento de uma parcela do capital, juros
e serviços da dívida se fez através de exportação
de capital, e o que é muito mais grave, através
de exportação de alimentos, de saúde, de escolas,
de recursos minerais, do mercado internacional,
da exportação absoluta e completa deste País.
Portanto, como pode uma Assembléia Nacional
Constituinte pretender elaborar díspositivo sobre
díreitos e garantias individuais, sobre o díreito da
saúde, da educação e da alimentação, se esta
saúde, educação e alimentação estão sendo ex
portados para pagar uma dívida sobre a qual a
população não foi consultada? Como pode a As
sembléia Nacional Constituinte querer falar em
soberania externa, se a soberania de cada cidadão
está sendo colocada em avaliação permanente
pelo comprometimento dessa dívida externa? Co
mo podemos pretender falar em díreitos coleti
vos, se os direitos que queremos inserir como
princípios indeclináveis na nova Constituição pas
sam pela questão da divida externa? Como dese
jamos falar na plenitude e nas prerrogativas do
Poder Legislativo,se a Assembléia Nacional Cons
tituinte não aplaina e não pavimenta o seu cami
nho? Para que este caminho seja pavimentado
e aplainado, a solução passa pelo problema da
nossa dívida externa, a fim de que possamos in
ventariar, chegar a fundo na questão das causas
e dos responsáveis pela aplicação dos recursos
advindos desta dívida.

Por que falar em uma nova Constituição e uma
nova ordem econômica? Será possível pensar-se
no plano da idealidade, sem se fixar no plano
da realidade? E esta exige que quem deve demais
não é dono de si nem do que temos. O que
nos importa é elaborar o mais belo texto constitu
cional. A verdadeira bíblia política de 135 milhões
de brasileiros não pode ser aplicada, nem a ques
tão das garantias, direitos individuais e coletivos,
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da Or
dem Econômica, pois passa por uma clara posi
ção que diz respeito à dívida externa. Por isso,
sente-se uma incapacidade enorme em algumas
áreas da Assembléia Nacional Constituinte no
sentido de enfrentar o que é preciso, tergiversar
e, muitas vezes, jogar para o amanhã quando,
na verdade, temos de dar agora passos neces
sários e até decisivos.

Concluo, Sr. Presidente, privilegiando o aspecto
político desta proposta e compreendendo a im
portância dos argumentos aqui colocados, segun
do os quais a Assembléia Nacional Constituinte
deve; com base regimental, tratar do principal,
da pavimentação dos caminhos que nos levarão
a aplicar aquilo que queremos construir, sob pena
de ser mais um enunciado de princípios, mais
uma Carta meramente programática.

Quero então perguntar: quem tem medo de
investigar a dívida externa? O Governo, os gover
nistas, os comprometidos com o passado, os cre-

dores, os Constituintes? A quem servemos Cons
tituintes?

Há uma ameaça real e iminente do amanhã,
porque a dívida externa nos leva à recessão, ao
desequilíbrio da estrutura econômica, a toda uma
situação que é desnecessária reproduzir aqui.

Por tudo isso, temos obrigação de fazer a radio
grafia da divida externa brasileira a fim de que
possamos, ao investigá-Ia, concluir se sua finali
dade foi realmente bem cumprida ou se seus
recursos foram bem aplicados. Tenho, absoluta
mente, grandes dúvidas sobre isso.

Minha última palavra é no sentido de que possa
mos refletir, Sr. Presidente, que lá fora rmlhôes
e milhões de brasileiros ainda têm - talvez menos
nos partidos políticos, talvez menos nas institui
ções em geral, talvez menos no Governo - na
Assembléia Nacional Constituinte uma grande ex
pectativa.

Poderia dizer, como dísse o Ministro Funaro:
"Todos os problemas brasileiros não serão resol
vidos com a moratória, com a suspensão do paga
mento da dívida externa, mas nenhum problema
brasileiro será devidamente resolvido se não en
frentarmos a fundo a questão da dívida externa".

A Assembléia Nacional Constituinte precisa,
através dos seus membros, responder à pergunta
que fiz: "A quem nós, Constituintes, servimos?"
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado, nobre Constituinte.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ha
roldo Uma.

O SR. CONSTITUINTEHAROLDOUMA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a discussão em
pauta encerra, como está-se vendo, diversos as
pectos e apresenta a possibilidade de se díssertar
sobre as questões ligadas à dívida externa, quanto
ao seu mérito, às suas conseqüências e aos seus
antecedentes.

Creio que precisaríamos acentuar que, da for
ma pela qual introduziu o seu reiatórío- o nobre
Relator nos convoca a apreciar a questão sob
dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto
é o regimental e o segundo, político.

Quanto à questão reqímental, que tem sido
acentuada não só pelo Relator Prisco Viana, mas
pelo Líder do Governo, Constituinte Carlos Sant'A
nna, creio que é preciso acentuar-se que o Regi
mento, a despeito de sua debilidade e de suas
incoerências e limitações, deve ser respeitado,
porque ele não deixa de ser uma arma contra
o arbítrio, uma arma para que as regras do jogo
permitam que o processo consiga avançar.

Penso que o Regimento é claro no que diz res
peito ao que devefazer esta Comissão ao receber
um projeto de decisão. Acentuo que em nenhum
instante o Regimento Interno da Constituinte pre
vê a possibilidade de esta Comissão ajuizar sobre
um projeto de decisão que a ela tenha sido enca
minhado pelo Presidente da Constituinte sobre
se esse projeto deveser examinado na sua proce
dência ou no seu mérito. Diz o Regimento, como
aqui já expus, que o projeto deve ser examinado
no seu mérito. Observo ainda que a Comissão
de Sistematização emitirá de imediato um parecer
prévio, que, na compreensão, no contexto deste
Regimento, significa um parecer final ao Plenário
da Constituinte. Não existe uma preliminar sobre
a qual ela deva pronunciar se o assunto é proce-



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Quarta-feira 17 191
--------------------------------------------
dente ou não. Caberá, sim, ao Presidente da Cons
titl.linteencamínhara esta Comissão projetos pro
cedentes e não projetos que aqui vão ser exami
nados quanto à sua procedência.

Creio, por outro lado, que o nobre Constituinte
José Genoino observou muito bem que o § 7",
do art. 59 diz que os projetas de decisão desti
nam-se a sobrestar medidas que possam, por
um lado, ameaçar os trabalhos da Constituinte
e, por outro lado, as decisões soberanas que a
Constítuírãe venha a tomar.

Ora, não estamos, na verdade, examinando um
projeto que diga respeito a sobrestar medidas que
possam ameaçar os trabalhos da Constituinte.
Neste momento, os trabalhos não estão sendo
diretamente ameaçados. Concordo com esse
ponto de vista. Contudo, as decisões soberanas
que a Constituinte poderá e deverá tomar estão
sendo ameaçadas - a prevalecer a atual política
entreguista que está vigendo em nosso País desde
a época do regime militar passado e que não
foi suspensa. Ela foi contradítada, em certa medi
da, há pouco tempo, mas nas últimas semanas
retomou com o mesmo ímpeto e a mesma força,
significando, por conseguinte, a mesma ameaça
à soberania nacional no presente e no futuro e,
em decorrência disto, ameaçando as decisões so
beranas que esta Constituinte deve tomar..

Esse é o primeiro aspecto que julgo estar em
palita, ínsístíndo para tanto, que o Sr. Relator e
o Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna se pronun
ciem antecipadamente a respeito da pertinência
do assunto.

Com releção à questão política os próprios
Constituintes que emitem posições relativas à im
procedência do projeto de decisão em pauta tam
bém não vieram aqui defender que não deveria
mos tomar medidas com vistas a suspender o
pagamento da divida extema e, sobretudo, a fazer
uma auditoria dessa dívida. Na verdade, esses
setores que assim se pronunciam são muitos há
beis em anunciar pontos de vista avançados e
votar contra os próprios pontos de vista avança
dos que anunciam.

Hoje já SE' vê falar, por exemplo, que é inteira
mente justo, procedente, correto e oportuno fazer
se lima auditoria rigorosa da divida externa brasi
leira. Fica até dificilencontrar-se quem esteja con
tra essa auditoria. Mas o que não se consegue
perceber é em que momento a auditoria deve
ser estabelecida. Não se consegue encontrar o
momento oportuno. E quando a coisa começa
a caminhar num determinado sentido, aparecem
logo aqueles que julgam correta a auditoria, mas
inoportuno o momento. É o caso em pauta, Sr.
Presidente. Estamos aqui com um problema poli
tico, antes de ser um problema regimental. Consi
dero que não há amparo regimental para que
eSSl2 assunto não seja deliberado aqui. Mas, além
desse resguardo regimental que o projeto em dis
cussão tem, existe uma questão superior, e bas
tante superior, ao Regimento desta Constituinte
e desta Comissão. É o problema político, que
aqui tem sido abordado por diversos Constituin
tes. Nosso País está sendo vítima de um verda
deiro assalto, perpetrado pela sucursal maior da
agiotagem internacional, que é atualmente o Fun
do Monetário Intemacional - FMI.

Vou dispensar-me de tecer maiores comentá
rios a respeito flesta questão, não só porque ela
já é sobejamente conhecida, mas também porque

foi aqui dissertada por diversos Constituintes.
Quero partir do pressuposto de que o País é vítima
de um assa/to perpetrado pelo grande capital es
trangeiro em conluro com o grande capital brasi
leiro, contando ainda com a complacência de Go
vemos antipatriotas, que não primaram pelo pa
triotismo.

Penso que a crítica mais substancial, mais taxa
tiva, mais flagrante que poderia fazer do caráter
antinacional da chamada doutrina de segurança
nacional é que, através da doutrina de segurança
nacional, se entregou a Pátria brasileira aos algo
zes estrangeiros. Por conseguinte, esta doutrina
é alienígena, é antinacional e não serve aos inte
resses da nossa Pátria.

Partindo desse pressuposto, quero. dizer que,
independentemente inclusive do mérito e da ênfa
se maior ou menor que seí que os Constituintes
dão a esta questão, todos são unânimes em consi
derar que vivemos hoje no Brasil uma grave crise
que tem um aspecto econômico - financeiro.
Mas hoje também temos uma crise política que
se envereda celeremente para criar uma crise de
Govemo.

Todos sabem que sou marxista. Os marxistas
se orientam por estudos que lhes indicam que,
em determinadas situações, cria-se em certos paí
ses uma crise que chamamos de crise geral. Em
bora não estejamos vivendo uma crise geral, que
pode desembocar em uma crise revolucionária
e numa saída nova para o País, existem elementos
de uma crise geral, e entre esses elementos está
a desesperança generalizada do povo brasileiro
frente às instituições vigentes. As instituições es
tão desprestigiadas de alto a baixo. Creio que esta
Constituinte é uma das últimas reservas que ainda
restam ao povo brasileiro de alguma esperança,
esperança que, diga-se de passagem, não foi re
forçada quando a própria Constituinte, há pouco
tempo, em votação lamentável, não sustentou
com força a bandeira que o povo lhe entregou
em praça pública votando por uma Constituinte
livre e soberana. Ao invés de ela sustentar, com
força, que era soberana, ela matizou esse aspecto
da questão central que lhe estava afeto.

Entretanto, hoje, há um novo problema a se
enfrentar. Vamos assumir essa função que o povo
espera de nós. Vamos abrir horizontes diferentes
no Brasil em, crise, vamos abrir uma perspectiva
nova de esperança de que a Constituinte assumirá
a responsabilidade de fazer uma vistoria dessa
divida, vistoria democrática, porque é uma audi
toria da qual participarão representantes de todos
os partidos nesta Constituinte.

Por conseguinte, não é uma auditoria viciada,
como, em principio, são as auditorias compostas
formalmente em outros níveis. Vamos abrir mão
da possibilidade de enfrentar a crise brasileira,
dando a ela uma nova perspectiva, dando ao par
tido do Govemo, que é o PMOB, a possibilidade
de se revitalizar- ele que, normalmente, enfrenta
uma das mais graves crises de desgaste popular,
sobretudo quando veio à tribuna, ainda há pouco,
o Constituinte Gerson Peres, do PDS, dizer que,
como Deputado daquele Partido, está disposto
a votar a favor do Projeto de Decisão, para que
não pairem dúvidas - e o PDS, que nada tem
a esconder, foi o partido, no meu entendimento,
responsável por tudo isso que aí está. Pois bem,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, se o PDS declara
aqui, de público, que votará a favor, porque nada
tem a esconder, pergunto: e o que tem a esconder

o PMOB? O PMOB,se quiser, tem ampla maioria
no Plenário da Constituinte para aprovar o Projeto
de Decisão. Por conseguinte, tem condições de
levantar uma bandeira soberana, patriótica e avan
çada no Brasil de hoje. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V. Ex'. Concedo agora a palavra ao Sr.
Deputado AluízioCampos.

o SR. CONSmUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
Sr. Presidente, obedeço a praxe parlamentar de
falar da tribuna, porque eventualmente, tenho a
honra de estar sentado a mesa, ao lado de V.
Ex'

Sr. Presidente, a questão fundamental que esta
mos realmente a enfrentar, nesta Comissão, co
mo das mais importantes que iremos ainda deba
ter, diz respeito ao conceito do poder da Constí
tuinte. Logo depois de iniciados os nossos traba
lhos, na própria bancada do nosso Partido, foi
proposta, vitoriosamente, a suspensão das elei
ções das Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, para que pudéssemos dedicar
todo o tempo à elaboração cons1itucional. Essa
proposta não conseguiu o apoio da maioria da
Assembléia. Logo depois, também, houve uma
segunda proposição, no sentido de excluir do pro
cesso constituinte os Senadores eleitos em 1982
e, por uma maioria mais expressiva foi, também
recusada aquela proposição. Mas a luta da mino
ria aguerrida, que sempre contribuiu para a beleza
e a elevação dos trabalhos parlamentares, conse
guiu que se inserisse no Regimento a disposição
relativa ao Projeto de Decisão. Havia eu, Sr. Presi
dente, proposto um Projeto de Resolução, exata
mente depois da eleição do nosso Presidente, o
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
no sentido de adotarmos algumas decisões preli
minares, inclusive a de que a Assembléia Nacional
Constituínte poderia suspender a eficácia de me
didas adotadas. Com fundamento na Constituição
atual, de resíduo autoritário, dei nome aos bois.
Determina o meu projeto que pode ser suspenso
pela Constituinte o estado de emergência, talvez,
o estado de sítio, exatamente porque essas medi
das poderiam comprometer a soberania da As
sembléia Nacional Constituinte. Entendo eu, pes
soalmente - e creio que assim entende a unani
midade desta Comissão e da própria Assembléia
- que a situação a que chegou o Pais, não só
em virtude da sua dívida externa, mas também
da dívida inféma, pode influir negativamente nos
trabalhos da Constituinte. Desde a legislatura pas
sada, fIZ alguns pronunciamentos ressaltando o
risco que poderíamos correr se a situaçáo conjun
tural conduzisse a Nação à crise em que, na verda
de, já se encontra.

Sr. Presidente, incorro no pecado ressaltado
pelo Constituinte Haroldo Lima. Estou totalmente
de acordo com os fundamentos e o mérito do
projeto do Constituinte Hermes Zaneti. Até acres
centaria a S. Ex' uma sugestão: a de que o Brasil
tomasse, no plano intemacional, a iniciativa de
propor à Assembléia das Nações Unidas que
questões como estas devessem ser averiguadas
por comissões constituídas naquela Assembléia.
Essas teriam como objetivo apurar a legitimidade
da dívida externa do Terceiro Mundo e analisar



192 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

outros pontos que pudessem comprometer a so
berania de qualquer pats subdesenvolvido.

Todavia, o que consta do § 7° do art. 59 do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte é a adoção de uma norma genérica para
objetivos que, na verdade, são limitados - aque
les a que já me referi -, e constituem ameaças
ao comprometimento da ordem interna. Então,
Sr. Presidente, o que ocorrerá se abrirmos um
precedente e formos discutir nesta Assembléia,
todas as graves questões que já surgiram e conti
nuarão a surgir, em virtude das dificuldades eco
nômicas e sociais que o País está atravessando.
Evidentemente, o processo constituinte passará
a ser comprometido ou tomar-se-á muito mais
ineficaz do que se tivermos a capacidade de nos
concentrar na elaboração constitucional, sem pre
juízo de, a nível de Congresso Nacional, adotar
mos todas as providências tendentes a fazermos
a auditoria sugerida no projeto do Constituinte
Hermes Zaneti, sua proposta não é propriamente
a de uma Comissão de Inquérito, mas de uma
investigação de legitimidade da dívida, com a im
posição imediata de uma pena de suspensão do
seu pagamento, na sua totalidade, apenas durante
o período da investigação, para mostrarmos que
estamos querendo agir apenas na defesa das nos
sas legitimidades. Não me insiro na corrente dos
que defendem a Constituinte como um super
poder, mas como um poder especificamente des
tinado à elaboração da Constituição. Prefiro a pre
liminar do Relator, fazendo apenas uma sugestão,
que poderia ser aceita ou não pela soberana deci
são da Comissão, ou seja transformar esse Projeto
de Decisão numa recomendação à Presidência
da República no sentido de que proceda a essa
auditoria, informando depois à Assembléia Nacio
nal e ao Congresso Nacional os fatos apurados
sobre a legitimidade da dívida externa. Assim, o
Congresso Nacional poderá tomar iniciativas,
com o conhecimento exato das causas, a fim
de fortalecer a posição nacional a respeito do
assunto. Entendo, Sr. Presidente, que, nos termos
da nossa competência constitucional, não deve
mos realmente comprometer o nosso trabalho
com a adoação de decisões que não se cinjam
exclusivamente à elaboração da futura Constitui
ção da República. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luis Inácio
Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, companheiros Consti
tuintes, possivelmente, se a classe trabalhadora
tivesse uma Mesa benevolente, que deliberasse
um aumento de 50 mil cruzados - como foi
deliberado ontem - sem sequer consultar os
Constituintes, talvez não estivesse preocupada
com a divida externa, ou achasse que não era
assunto para ser debatido em uma Comissão de
Sistematização. Entretanto, é preciso salientar que
é exatamente em função da dívida externa que
a classe trabalhadora brasileira passa por um esta
do de miserabilidade maior do que já passou em
qualquer outra época da nossa História.

Possivelmente, "quando muitos companheiros
Constituintes votaram o art. 59 do Regimento In
terno, que diz no seu § 7° "qualquer coisa que
ameace a Constituinte", na cabeça de muitos de
les pairava apenas a questão da ocupação militar
do próprio Congresso Constituinte. Aí, então, po-

der-nos-íamos reunir para sobrestar, sem levar
em consideração que, se os militares quisessem
fazer isso, não daria nem tempo de pedir socorro,
quanto mais de se fazer um projeto de decisão.

É preéiso que se saiba perfeitamente bem que,
se a Argentina estivesse em guerra com o Para
guai, possivelmente poderíamos criar e aprovar
um projeto de decisão para colocar nossas Forças
Armadas de prontidão, porque o perigo era imi
nente.

Quero chamar a atenção dos companheiros
Constituintes para um fato grave: a dívida externa
ameaça a Constituinte, tanto quanto uma bomba
atômica jogada sobre o nosso País ameaça o
seu povo.

Se alguém quiser fazer um levantamento das
mortes na guerra civilda Espanha, na guerra do
Vietnã, na revolução cubana, ou na revolução ni
caragüense ou de todas as mortes que a televisão
divulga sobre o Ifbano, irá constatar que ocorrem
menos mortes nessas guerras do que as provo
cadas pela dívida externa em todo o Terceiro Mun
do.

Isso, por si SÓ, é motivo de sobra para que
os Constituintes não aceitem a proposta do Rela
tor, porque S. Ex- não leva em consideração dois
fatos fundamentais. O primeiro é que, se for apro
vado o relatório, tal corno propôs o Relator, esta
Comissão perde parte das suas funções, perde
parte daquilo que dá subsistência à sua existência,
qual seja, abordar alguns temas que deixamos
de discutir o Congresso Constituinte.

O segundo fato é que, a prevalecer o critério
apresentado pelo Relator, teremos que fazer uma
reunião extraordinária para discutir o que ameaça
este País, o que ameaça este Congresso Cons
tituinte.

Para mim, na medida em que temos quase
60% da força de trabalho ganhando menos do
que um salário mínimo, ou ganhando até um
salário mínimo - 1.641 cruzados - isso só pode
redundar em descobrirmos algo mais simples:
que ameaça maior pode ser feita à soberania de
'um Congresso Constituinte, do que uma dívida
de cento e dez bilhões de dólares? Que ameaça
maior pode ser feita a um Congresso Constituinte
do que a ingerência de cinco representantes do
FMI, fiscalizando nossas contas?

Quero crer que cada um de nós veio aqui na
perspectiva de elaborar uma nova Constituição,
com o objetivo de tentar fazer uma legislação
que pudesse, do ponto de vista da organização
da sociedade, do ponto de vista da democracia,
do ponto de vista do direito aos trabalhadores,
evoluir o máximo possível. Imaginem V. Ex«' se
na Constituição aprovássemos a redução da jor
nada de trabalho para quarenta horas semanais!
Imaginem V.Ex'" se aprovássemos uma nova polí
tica para o salário mínimo, ou a estabilidade no
emprego! Na verdade não estaríamos aprovando,
mas brincando de aprovar, porque é sabido que
o FMI, quando está no Brasil, investigando, não
o faz porque gosta do Brasil nem porque está
preocupado com ele. Está aqui exatamente por
que está preocupado com os interesses dos cre
dores, que se contrapõem aos da classe trabalha
dora. Se todos nós, na sociedade brasileira, ga
nhássemos cem mil cruzados por mês, possivel
mente a dívida externa seria irrelevante. Mas, co
mo temos uma sociedade, onde o próprio Presi
dente da Repúblca reconhece publicamente que
há setenta milhões de brasileiros passando fome,

a dívida externa passa a ser praticamente o ponto
fundamental de nossa discussão, aqui no Con
gresso Constituinte.

É preciso que todos se conscientizem de que
não haverá liberdade para elaborarmos uma boa
Constituição com a espada de 110 bilhões de
dólares em nossas cabeças. Alguns companhei
ros dizem que para isso já existe a CPI, porque
a tradição brasileira já a criou. Tive o cuidado
de requisitar o trabalho das últimas cinco CPls
e de levá-lo para ler em casa, até porque devo
dizer que as CPls não passam de uma farsa para
enganar a opinião pública, apesar da boa vontade
dos membros que as compõem. Qual foi o resul
tado delas? U a CPI da SUNAMAN, a da Coroa
Brastel, a da Terra...Cada urna dessas CPlsserviria
para colocar dezenas de autoridades no xilindró,
na cadeia. Entretanto, não é dada nenhuma se
qüência ao resultado das CPls por S. Ex- o Procu
rador-Geral da República. Ora, uma CPI,para es
tudar a dívida externa, vai dar em quê? Quando
o companheiro Hermes Zaneti propõe o Projeto
de Decisão rr 1, em sua cabeça prevalece a idéia
de que é preciso criar algo novo, um instrumento
que tenha o mínimo de autoridade, não apenas
para investigar, mas de propor, inclusive, algo
maior, isto é, a seqüência dessa investigação.

Pergunto a V.Ex"": será que alguém imaginou
que, se não resolvermos o problema da dúvida,
iremos conseguir efetivamente resolver os proble
mas internos brasileiros? Iremos conseguir fazer
a reforma agrária? Aqueles que são contra a refor
ma agrária imaginaam que conseguiremos fazer
uma política agrícola neste País? Vamos conse
guir garantir um salário-desemprego decente? Va
mos conseguir melhoria na questão da saúde nes
te País? Não, não vamosconseguir. E obviamente,
todos têm consciência disso, inclusive, o Consti
tuinte Prisco Viana.

Ao terminar minha exposição, gostaria de dizer
aos Srs. Constituintes que esta Comissão tem
uma responsabilidade maior do que as outras.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS
Permite-me V.Ex- um aparte?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Quantos apartes V.Ex- quiser.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS 
pela exposição de V.Ex-, aliás, verdadeira, verifica
mos que a causa dessa situação é a nossa forma
ção política, a nossa estrutura administrativa. A
dívida externa é o resultado de uma má gestão
dos negócios públicos neste País, durante muitos
anos. Como o é também a dívida interna, que
é mais grave do que a externa e que nos está
levando à recessão.

Por conseguinte, se não modificarmos a com
posição das forças políticas, se não elevarmos
o nosso nível de cidadania, jamais corrigiremos
esses efeitos mencionados por V. Ex- e que cau
sam danos à Nação. A dívida externa é efeito
da corrupção que se instalou neste País durante
muitos anos, assim como todos os demais proble
mas, surgidos pela má orientação e desequilíbrio
da nossa economia.

O SR.PRESIDENTE(AfonsoArinos)- Previno
ao nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
que o aparte será descontado do seu tempo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Gostaria apenas de lembrar que nossa
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dívida interna nada mais é do que conseqüência
da nossa dívida externa. Um país, obrigado a man
dar para fora, todo ano, 5%do seu Produto Interno
Bruto como pagamento de juros, que se endivida
cada vez mais para saldar os interesses dos credo
res internacionais, efetivamente não terá indepen
dência para aplicar nem mesmo a lei, dentro de
seu território.

Existe algo que gostaria fosse levado em consi
deração. Não sei se V. Ex" já tiveram necessidade
de comprar fiado e, no finaldo mês, serem obriga
dos a fazer uma opção: pagar e ficar sem comer,
ou não pagar e comer. Neste último caso, o dono
da loja manda buscar aquilo que você comprou.
Não sei quantos dos presentes já passaram por
esta humilhação, sofreram e sentiram isso pes
soalmente.

Todos sabemos que a dívida externa está sendo
perniciosa à sociedade brasileira, está permitindo
o surgimento de uma sub-raça neste País, o cres
cimento do número de prostituições e de analfa
betos. Enfim, ela permite que a miséria, a degra
dação da sociedade brasileira aumentem a cada
dia que passa.

É: interessante frisar que a dívida externa de
todo o continente latino-americano representa
apenas 1% do Produto Interno Bruto dos países
ricos, que poderiam, com certa tranqúilidade, dela
abdlicar, em benefício desses sofridos povos. Mas
disso eles nào querem abrir mão, porque enquan
to tivermos governantes incompetentes, a socie
dade deslnformada e o povo alienado, por falta
de íníormações, a classe dominante faz com a
classe dominada o que bem entender.

Por estas razões, não só voto a favor do projeto
do companheiro Hermes Zaneti, mas pediria aos
companheiros Constituintes que levassem em
consideração que não podemos deixar passar a
chance de transformar a Comissão de Sistema
tização na grande Comissão da Constituinte, não
apenas para elaborar a Constituição, mas para
arejar a cabeça de muita gente, para mudar con
ceitos neste País. Esta Comissão servirá ao País
se tiver como meta principal a grandeza de enten
der que a lei não será justa enquanto somente
o legislador entendê-Ia justa. Uma lei só será justa
quando ela atender aos interesses da sociedade.

Gostaria que a Mesa me informasse com rela
ção ao quorum, que na minha opínião deveria
ser de vinte e cinco membros, uma vez que Relato
res e Presidentes ainda estão envolvidos com os
trabalhos das suas Comissões e, portanto, impe
didos de aqui estar.

O SR. PR'ESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jo
bim.

o SR. CONSTITUINTENELSON JOBIM - Sr.
Presidente, tendo em vista as judiciosas conside
rações aqui> feitas sobre o conteúdo do mérito
da proposta do eminente Deputado Hermes Zane
ti, procurarei circunscrever-me exclusivamente à
preliminar suscitada, competentemente, pelo Re
lator, Deputado Prisco Viana.

}\\as,para tanto, e para análise dessa preliminar,
impõe-se que tenhamos uma visão clara da fun
ção do Direito, da norma que estamos a criar
e deste ordenamento que iremos fazer, na Assem
bléia Nacional Constituinte.

Sabemos claramente - e V.Ex' sabe, Sr. Presi
dente, pela competência que tem, reconhecida
internacionalmente - que o sistema jurídico tem

como visão e necessidade a remodelagem das
estruturas sociais ou, pelo menos, o estabeleci
mento de novas interrelações pessoais e coletivas.
Visa fundamentalmente, o sistemajurídico, a reali
zar-se concretamente na sociedade, a fim de re
produzir no meio o modelo que informou o legis
lador quando elaborou a norma. E é exatamente
isso que está sendo feito nas comissões e subco
missões, principalmente nestas últimas, onde se
repensa um novo modelo de sociedade. Mas se
projetam isso, fazem-no com o compromisso de
todos nós de realizarmos concretamente essa so
ciedade.

E essa visão tem o referendum de compe
tência e autoridade de um Francisco Cavalcante
Pontes de Miranda, quando define o direito na
sua introdução e prefácio aos "Comentários da
Constituição de 1946", quando diz que: "O direito
é, e a medida do seu ser é dada pela sua realiza
ção".

Portanto, nós, Constituintes, temos o compro
misso de criar um sistema jurídico consistente
e moderno. Temos, também, o compromisso de
assegurar a realização concreta dos preceitos nor
mativos e do modelo incrustado na norma e no
ordenamento.

É por isso, Sr. Presidente, que temos no § 7°
do art. 59 dois vetores: um para proteger o traba
lho dos Constituintes na elaboração deste modelo
da estruturação da sociedade, e outro para asse
gurar a realização concreta dos preceitos norma
tivos produzidos, e é exatamente essa a lingua
gem, de outra forma, imposta pelo eminente
Constitutinte Nelton Friedrich.

Os trabalhos constituintes sofrem condiciona
mentos e são em relação a esses condiciona
mentos que temos os Projetos de Decisão. Os
condicionamentos que podem sofrer os trabalhos
do Constituinte têm duas linhas: que sejam asse
gurados ao Constituinte os meios- para produzir
uma decisão soberana, e que haja a necessidade
de se assegurar às decisões da Constituinte, por
que soberana, no sentido de que elas sejam efeti
vamente tomadas, e posta em prática sua eficácia.

Precisamos assegurar ambiente e nos preocu
par exatamente com a eficácia dessas decisões
que tomaremos.

t: exatamente aí que emerge o problema da
dívida extema. Não será a dívida éxtema - isso
foidito largamente - um condicionamento exter
no para a ineficácia das decisões que forem toma
das nesta Casa, decisões que pretendem jogar
o Brasil para a frente e que pretendem produzir
uma nova sociedade, decisões que para serem
efetivas têm de ser eficazes e realizáveis? O obstá
culo à realização concreta desse remodelamento
da sociedade decorre exatamente do condicio
namento externo, porque temos o dever de zelar
pela norma, pela realização eficaz da norma, sob
pena de rompermos claramente com o conceito
expendido pelo grande jurista Pontes de Miranda:
"O Direito é, e a medida do seu ser é dada pela
sua realização". Se nós, Constituintes, não nos
preocuparmos com a realização deste Direito que
estamos a fazer, não estaremos fazendo Direito,
mas idealidades não concretizadas no mundo his
tórico em que vivemos. Este é o fundamento pelo
qual estamos plenamente autorizados - e enten
do, com toda pennissa venia de V.Ex', Sr. Rela
tor, que incide claramente na autoridade do §
7°do art 59 - a tomar decisões desta natureza.
Por quê? Porque o Projeto de Decisão do emi-

nente Deputado Hermes Zaneti é condição neces
sária à eficácia das decisões soberanas da Assem
bléia Nacional Constitumte. A soberania da As
sembléia se coloca sob dois pontos, como já foi
dito aqui: nos trabalhos dos Constituintes e na
segurança de que as decisões consubstancial
mente condicionadas que aqui se tomarem reali
zar-se-ão concretamente - a dívida externa fun
ciona como obstáculo a isto. Por este obstáculo,
deve a Assembléia Nacional ConstItuinte tomar
medidas para sobrestar exatamente aquilo que
representa a ínvíabílidade concreta da realização
eficaz e histórica do ordenamento jurídico a que
nos comprometemos na sua estrutura formal,
mas devemos nos comprometer com o ordena
mento juridico na sua reprodução eficaz no mun
do social brasileiro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Brandão Monteiro.
Peço a atenção da Casa para o fato de que S.
Ex', sendo Segundo-Vice-Presidente, pode tomar
assento à Mesa, se assim o desejar.

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃOMONTEIRO
- Agradecendo a V. Ex' Sr. Presidente, permi
to-me deslocar-se ao início dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte e me dou por feliz
em intervir, hoje, na Comissão de Sistematização
logo após as palavras abalizadas do Constituinte
Nelson Jobim. Permito-me a essa alusão porque
durante dois meses as questões fundamentais
discutidas na Assembléia Nacional Constituinte,
à época da elaboração de seu Regimento, passa
vam de forma evidente sobre o papel a ser desem
penhado pela Assembléia e sua soberania. Quero
relembrar a todos que a luta foidifícil, os pequenos
partidos - quero fazer referência a eles, por ser
de justiça -lutaram permanentemente pelo con
ceito mais amplo do que seria a soberania da
Assembléia Nacional Constituinte. A fórmula en
contrada pela maioria foi exatamente expressa
no art. 59, § 7°, do Regimento.Intemo. Ao ouvir
o Relatório do ilustre Constituinte Prisco Viana,
pergunto-me se toda aquela luta, todo o trabalho
e a discussão que se travaram no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte - as posições
trazidas pelo ilustre Relator do Regimento Interno,
Senador Fernando Henrique Cardoso, e pela dire
ção dos partidos majoritários na Casa - não esta
riam absolutamente contrários ao que pretende,
pensa e relata o Deputado Prisco Viana. Faria
minhas as palavras, dos Constituintes Nelson Jo
bim e José Gonoino; alguns pensam que sobres
tar medidas expressas, como está no art. 59, §
7°, seria simplesmente uma questão policial, uma
questão militar, uma questão de a Assembléia
não poder funcionar porque medidas autoritárias
poderiam impedir seu funcionamento. Quem as
sim pensa, evidentemente não apreendeu o espí
rito da norma. Dizia o Deputado Nilson Gibson,
que havia, na questão levantada através do projeto
do Deputado Hermes Zaneti, a norma explicita,
questões substantivas, questões adjetivas. Eviden
temente que a questão adjetiva é a necessidade
da assinatura de 1/3 dos Srs. Constituintes, o que
foi perfeitamente assegurada. A outra seria a
Substantiva, e a interpretação que faz é exata
mente no sentido de conduzir a uma interpretação
extremamente restritiva do que pretende e expli
cita a norma e o que o legislador quis ao redigir
a norma afinal vitoriosa. Fico com os Constituintes
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José Genoino e Nelson Jobim. É evidente que
a norma estabelece sobrestar medidas que pos
sam ameaçar os trabalhos e as decisões sobera
nas da Assembléia Nacional Constituinte. Pois
muito bem, Constituinte José Genoíno, muito
bem, Constituinte Nelson Jobim. Que Constitui
ção será essa, que faremos, apontando para o
futuro pura e simplesmente, sem entender que
uma Constituição tem capítulos, títulos, seções,
artigos, e é o contexto global que analisa, numa
Carta política, aquilo que a Constituição futura
dirá, interpretando a realidade econômica, social,
política, de soberania e de direitos individuais?
EVidentemente que a questão da divida externa
tem íntima relação e - direi mesmo - poderá
ameaçar as decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte. Quero aqui lembrar que
há quatro anos tive o privilégiode receber o cha
mado Projeto n° 2 do Brasil, e fui à tribuna da
Câmara dos Deputados denunciar o seu conteú
do, que continha em seu bojo, inclusive, a clara
e absoluta posição do Brasil de abrir mão da sua
soberania. Pois bem, Sr. Presidente, ficoprofunda
mente satisfeitoquando vejo que não há qualquer
discordância quanto à questão de mérito. Não
vi Constituinte algum colocar-se contra a questão
de mérito. Vi, sim, uma velha manobra parlamen
tar de aprovar-se o mérito e querer-se derrubar
o Projeto de Decisão através de uma preliminar,
que buscaria a forma, que não pode e não deve
ser interpretada da maneira como o foi pelo Re
lator.

Desloco-me, desta Casa bonita, lá para os rin
cões do Rio de Janeiro, de onde sou Deputado,
e do Maranhão terra onde nasci. Saio deste clima
tão agradável do Senado Federal, para verificar,
como disse o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva,quantas crianças estão morrendo neste País,
quantas pessoas não têm o que comer. A quem
interessaria, pergunto, parafraseando o Consti
tuinte Nelton Friedrich, uma auditoria da divida
externa? Interessaria e interessa ao povo brasileiro,
que é quem paga, na verdade, porque o dinheiro
do Governo não cai do céu. O dinheiro do Gover
no é fruto do trabalho e sacrifíciodo mais humilde
e muito menos do mais rico. Interessa aos Consti
tuintes que, até prova em contrário, vieram a esta
Casa eleitos para representar a Nação. E a mim
me causa espanto ver o Líder do Governo colo
car-se-frontalmente contra esse projeto, porque
ele interessa ao Governo. Aliás, são palavras do
Presidente Sarneyna ONU,e aqui repetidas quase
diariamente, colocando como fundamental o pro
blema da dívida externa brasileira. E não é à-toa
que o Governo pôs em execução uma moratória,
suspendendo o pagametno dos juros dos bancos
particulares. O ex-Ministro da Fazenda Dilson Fu
naro e o Presidente José Sarney também coloca
vam como necessária a auditoria da chamada
dívida externa brasileira. E agora o representante
do Governo vem a esta Comissão exatamente
tentar impedir o curso de uma investigação, o
curso de uma auditoria daquilo que o seu Governo
sempre disse ser fundamental e importante para
estabelecermos o valor e as razões dessa divida.
Se outras razões não houver - e o Constituinte
Hermes Zaneti a elas se referiu - temos o fato
explícito: o negociador internacional, representan
do os interesses dos credores. O Sr. Anthony Ge
bauer está preso e foi condenado exatamente por
desvios referentes à questão da dívidaexterna bra
sileira.

Portanto, aqui não só me coloco plenamente
favorável ao projeto de decisão do Constituinte
Hermes Zaneti, como o faço com uma preocu
pação maior: o que será da Comissão de Sistema
tização se ela ficar somente com a incumbência
de examinar e dar parecer prévio a respeito de
fatos que venham exclusivamente, impedir o fun
cionamento da Assembléia Nacional Constituin
te? Se isto vier a acontecer, será uma situação
extremamente fora da realidade. Não será a As
sembléia Nacional Constituinte, não será a Comis
são de Sistematização, se por acaso acontecer
algum fato grave e institucionalno País, que deter
minará ou não que os fatos graves que a todos
nós preocupam poderiam ser compelidos ou so
brestados. Temos que entender exatamente nos
so papel, que é fundamental. O trabalho da As
sembléia Nacional Constituinte não pode e não
deve passar ao largo das grandes questões cen
trais da sociedade brasileira.

Lembraria, Sr. Presidente - e a mim me causa
profunda preocupação, e tenho dito isto no Plená
rio da Assembléia Nacional Constituinte -, que,
enquanto estamos discutindo o futuro deste Pais,
o texto constitucional que teremos, o Pais encon
tra-se numa extrema crise econômica, financeira
e politico-institucional.Ea mim me preocupa por
que - repito - não estamos assumindo o nosso
papel de partidos políticos e de lídírnos represen
tantes do povo brasileiro. Para isso viemos até
aqui eleitos pelo povo. Queria aqui fazer uma refe
rência ao que afirmou o Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva.Tiveoportunidade de ser Presidente
da CPIdo escândalo Delfin-BNH, uma das poucas
CPI que produziu um projeto de resolução, indi
cando ao Procurador-Geral da República que to
masse as providências porque era evidente a in
fringência de vários dispositivosda nossa leipenal.
Infelizmente,na estrutura brasileira temos um Pro
curador-Gerai da República que exerce, no meu
entender, uma função que deveria ser a de supre
míssimo do Pais, porque até a questão de incons
titucionalidade de uma determinada lei, que ele
teria de dar tramitação, quando não interessa ao
Governo a que serve, fica engavetada.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer ao meu
nobre colega Cid Carvalho, um velho batalhador
das lutas do povo brasileiro, profundamente preo
cupado com a questão da dívida externa, quão
precioso será o seu voto neste momento histórico
de decisão da Comissão de Sistematização. Velho
Cid Carvalho, da minha terra, do Maranhão, luta
dor, tenho a certeza de que todos aqueles que
têm confiança e esperança em V. Ex'não entende
riam o seu voto contra o seguimento do Projeto
de Decisão. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado ao nobre Constituinte. Temos ainda, como
último orador inscrito, o Constituinte Antôniocar
los Konder Reis.

Antes de conceder a palavra a S. Ex',gostaria
de dizerque temos prazo para votação do assunto
em pauta - projeto de decisão -, e assim sou
levado a solicitar à Comissão que se reúna hoje
à noite, às vinte horas.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, queria, aproveitando a sugestão
do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, propor
que fossem considerados como quomm qualifi
cado o número de 25 Srs. Constituintes, argu
mentando que a nossa Comissão de Sistema
tização, se não está completa é por motivos regi
mentais, e 25 seriam exatamente aquela parcela
que daria maioria necessária para que pudésse
mos apreciar e votar este projeto que ora tramita.

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

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, parece-me que esta questão inclu
sive foi claramente exposta por V.Ex", com base
no art. 33, respondendo à questão de ordem do
nobre Constituinte Gastone Righi, que afirmou
claramente, com base nesse mesmo artigo, sobre
as deliberações de matéria constitucional. Mas
a parte seguinte diz: " As demais serão tomadas
por maioria simples de votos, adotando-se o pro
cesso simbólico, salvo decisão expressa ou deli
beração em Plenário em outro sentido".

Portanto, Sr. Presidente, conforme o art. 33,
esta deliberação sobre o Projeto de Decisão pode
ser tomada hoje, nesta reunião da Comissão de
Sistematização, pois existenúmero regimental pa
ra tomada dessa decisão em relação ao Projeto
de Decisão na 1.

O art. 33 é muito claro. Há uma separação
textual e cristalina, entre o que é conceituado co
mo matéria constitucional e as demais matérias.
O Projeto de Decisão na 1 não trata dessa matéria
constitucional, no entendimento do Regimento
Interno e do papel da Comissão de Sistemati
zação. Tal Projeto de decisão pode ser deliberado
nesta reunião neste momento, na medida em que
temos, com base no art. 33, o quorum necessário
de maioria simples para deliberar sobre o assunto.

Portanto, Sr. Presidente, a questão que enca
minho a V. Ex' é a de que possamos - apoiando
a sugestão do nobre Constituinte que me antece
deu - tomar essa deliberação agora, nesta reu
nião da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CIDCARVALHO - Sr.
Presidente, preliminarmente, quero agradecer
meu velho amigo e companheiro Brandão Mon
teiro, pelas referências que fez.

Vim para cá com toda a consciência de um
dever a cumprir. Ainda outro dia, numa reunião
plenária da minha bancada, levantava extamente
o problema entre forma e contéudo. É bem verda
de que muitas vezes a preliminar da forma é um
modo de se contrapor ao mérito. Entretanto, de
repente transformamos a questão em um grande
debate, como se houvese apologistas e coordena
dores da dívida externa. Isso seria uma injustiça.
Todos estamos conscientes dos danos causados
a esta Nação por uma política indiscriminada de
dívida externa. Não podemos tapar o sol com
a peneira. Aqui se discute pertinência e limites
de competência desta Comissão e até da Assem
bléia Nacional Constituinte, sendo que esta última
ao elaborar seu Regimento Interno, estabeleceu
sua própria auto/imitação. O que se discute aqui,
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mais do que um projeto, é o avanço nos limites
de uma competência. Ressalto que gostaria de
ver neste plenário meu companheiro Bernardo
Cabral, Relator desta Comissão - não signifi
cando isso nenhum reparo limitativo à figura pro
ba e 'competente do Deputado Prisco Viana. Lem
bro a esta Casa que o Líderda Constituinte, Sena
dor Mário Covas, sentindo a importância e respon
sabílídade do Relator desta Comissão, ele próprio,
com o apoio de todo o partido transferiu a compe
tência da esc:olha do Líder desta Comissão e a
levou a toda bancada do PMDB.

Sr. Presidente, o PMDB, pela sua própria reali
dade hegemônica, tem uma enorme responsa
bílídade na Assembléia Nacional Constituinte. De
veria ter cumprido melhor o seu dever reunin
do-se previamente para traçar a grande avenida
da sua posíçáo. Ora, está claro que não podere
mos votar nesta reunião. O art. 21 em seu § 2°
é claro ao diaerque as deliberações nas Comis
sões e Subcomissões exigirão maioria absoluta
de votos,Se isto prevalece nas Subcomissões,
muito mais prevaleceria numa comissão da ím
portãncía desta e mais ainda quanto às defmições
que aqui estão sendo tomadas e discutidas. Le
vanto a seguinte questão de ordem, Sr. Presidente:
acho que matéria da ímportãncía como a que
está sendo decidida não se deve restringir a ape
nas um projeto, mas, sim esta comissão abrindo
margem para diversos outros projetos. Solicitaria
a V. EX' que, além do Relator ad hoc, que foi
designado para esta matéria, ela voltasse ao Rela
tor-Geral, que tem a responsabilidade pela sua
origem e sua escolha. Solicitaria também a V.
EX' que fizesse ampla convocação nesta Comis
são para que ela decidisse com responsabilidade
mas - com o grande número de seus membros
- jà que a decisão tomada, indiscutivelmente
ampliará ou mudará os rumos da própria Assem
bléia Nacional Constituinte.

o SR. BEI"lEDITO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar a questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Benedito
Monteiro

O SR. BENEDITO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, verífica-se com muita clareza o raciocínio
do Constituinte Cid Carvalho. Não se trata de uma
questão de forma e, sim, política. S. Ex"quer agora
inviabiJizar todo o trabalho da reunião extraordi
nária. Todos os Constituintes foram convocados,
como de praxe - eu recebi a convocação 
para uma nova decisão, quando se deveria discuti;
de maneira mais aberta. Já não é uma questão
de forma e, sim, política, repito. Segundo, é pre
ciso entender o espírito do § 7° Esta Comissão
não está decidindo nada de forma final, estará
emitindo um parecer prévio. A decisão será do
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, e
aí o quorum é expresso por maioria absoluta
de votos, diferentemente do sentido da norma
a que ele se refere, no que diz respeito às Subco
missões, qUE! elaborarão cada uma um relatório,
que por sua vez será enviado às suas respectivas
Comissões Temáticas para, então ter-se formado
o espírito dessas Comissões e Subcomissões e,
afinal, constítuír-se o arcabouço da futura Consti
tuíçâo, E evidente que não há que se buscar ne
nhuma isonomia entre o art. 21 e o art. 7°Solucio-

na-se o problema, mas não estaremos aqui to
mando nenhuma decisão final a respeito da pro
posição do Constituinte Hermes Zaneti. Nossa
competência será a de receber o Projeto de Deci
são e emitir aqui o parecer prévio favorável ou
contrário a sua tramitação. Quem decidirá definiti
vamente a questão será o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, através do voto da maioria
absoluta dos seus membros. É o que diz o Regi
mento.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com
a palavra o nobre Constituição Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - O
Sr. Constituinte Cid Carvalho afirmou que o PMDB
deveria assumir algumas posições. Vou fazer che
gar àsmãos do nobre Constituinte Cid Carvalho
o ofício do Presidente do PMDB ao Presidente
da República solicitando a nomeação de uma Co
missão para fazer auditoria da dívida externa. Esta
proposta foi subscrita por mim e pelo Constituinte
Hermes Zaneti numa reunião da bancada do
PMDB na Assembléia Nacional Constituinte, e foi
aprovada.

Outro aspecto abordado pelo Constituinte Cid
Carvalho consiste na quantidade de projetos de
decisão que possa ser encaminhada. É dever da
Comissão de Sistematização apreciar tantos
quantos forem apresentados. Ora, não podemos
restringir, frear o andamento de um projeto de
decisão simplesmente porque abriríamos prece
dentes no sentido de que outros fossem encami
nhados. Quantos Constituintes tiverem projetos
de decisão a encaminhar, conseguindo a subs
crição do número exigido pelo Regimento, deve
rão fazê-lo.

Vou fazer chegar às mãos do Constituinte Cid
Carvalho o oficio a que me referi:

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - O
meu nobre amigo está desviando o assunto. Refi
ro-me à ímportãncía da decisão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

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

O SR.CONSTlTUINTE NELSON JOBIM - O
objetivo da questão de ordem suscitada é chamar
a atenção para o § 1° do art. 13 do Regimento
lntemo, que diz: "Além das Comissões referidas
neste artigo, haverá uma Comissão de Sistema
tização integrada inicialmente por 49 membros",
o que mostra que a composição desta Comissão
tem dois momentos fundamentais: o dos 49
membros iniciais, que somos nós, e o da presença
em plenário dos Presidentes e Relatores das de
mais Comissões e dos Relatores das Subcomís
Sões. Ora, a presença dos demais membros, que
é um dever, só será exigida no momento em
que as Subcomissões e Comissões encerrarem
seus trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr.
Presidente, desejo fazer uma contradita ao que
acaba de sustentar o nobre Constituinte Nelson
Jobim.

É preciso considerar, Sr. Presidente, que não
há mais dúvidas nem processo a concluir-se a
respeito da composição desta Comissão. A ela

já estão integrados todos aqueles que, em face
do Regimento, foram indicados. V. Ex- foi eleito
a Comissão já estava integralmente constituída.
Portanto, não vejo o menor cabimento na argüi
ção do nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, quero referir-me à questão levan
tada pelo nobre Constituinte Cid Carvalho.

Há uma diferença clara entre o art. 21 e o art.
33: quando o art. 21 reportar-se às Comissões
e Subcomissões, o faz no entendimento de que
elas só votarão matéria constitucional, porque es
mo elaborando a Constituição. Não existe no Regi
mento nenhuma possibilidade de as Comissões
e Subcomissões apreciarem projetos de decisão
que não tratem de matéria constitucional.

No entanto, a Comissão de Sistematização é
diferente das Comissões e das Subcomissões
porque, além da matéria constitucional, terá de
apreciar matérias não especificamente ligadas à
elaboração da Constituição. É por isso que o Pre
sidente da Comissão de Sistematização deixou
muito claro o que diz o art. 33. É óbvio que não
vamos decidir nem votar nada, nas Comissões
ou Subcomissões, que não diga respeito a matéria
constitucional. E para isso é preciso maioria abso
luta.

No entanto, Sr. Presidente, a Comissão de Siste
matização terá de votar, segundo o próprio Regi
mento Interno, o Projeto de Decisão, pois este
não é de alçada das Comissões e Subcomissões.

Portanto, a questão levantada pelo nobre Cons
tituinte Cid Carvalho, com base no art. 21, não
procede, pois a Comissão de Sístematízaçâo'rece
be o Projeto de decisão, emite parecer e vota.
Isso não é, precipuamente, matéria constitucional.
Por isso o quorum para deliberarmos sobre esta
matéria é o da composição inicial da Comissão
de Sistematização, de maioria simples, conforme
estabelece o art. 33.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OUVEIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OUVEIRA
Desejo apenas consultar V. Ex- sobre a aplicabi
lidade do art. 21 § 2., que se refere especifica
mente às Comissões.

Tenho ainda outra ponderação a fazer. Fala-se
muito aqui na composição inicial da Comissão,
que seria de 49 membros. Mas esta composição
foi aumentada para 53. Inicialmente, estes, foram
53 os Constituintes designados especificamente
para compor esta Comissão, aos quais se acres
centaram mais 40 Presidentes e Relatores.

Era esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De ma
neira que o quorum inicial para V.Ex"seria meta
de de 53, maioria absoluta sobre 53?

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OUVERIA
Se for admitido este critério, sim.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
estou em condições de, no momento, resolver
esta questão. Vou convocar uma reunião, para
hoje à noite, quando, ouvidos os meus compa
nheiros e assessores, vou procurar uma possibi
lidade de desnovelizar - está aí um neologismo
que acho bonito; o que aconteceu hoje aqui foi
um novelo, e tenho a responsabilidade de desno-
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velizar isso - e não vou fazê-lo de afogadilho,
pois poderia incidir em erros lamentáveis. De ma
neira que vou consultar os meus companheiros,
meus assessores e os regimentalistas. O que peço
é que hoje à noite, se reúna a Comissão. Esta
questão será apresentada e decidida de acordo
com as tendências que me parecerem maiores.

Sou advertido de que este plenário será ocupa
do, dentro em breve para uma outra reunião, razão
pela qual teremos de nos reunir no Auditório Ne
reuRamos.

Concedo a palavra ao Deputado Konder Reis,
que já a solicitara anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, serei breve nesta
intervenção.

Em primeiro lugar, quero situar a posição do
Partido Democrático Social no que toca ao Projeto
de Decisãorr I, de autoria do nobre Constituinte
Hermes Zanetí e apoiado por mais de 180 Srs.
Constituintes.

Ontem, na tribuna da Assembléia Nacional
Constituinte, o Líder da Bancada do Partido De
mocrático Social, nobre Constituinte Amaral Net
to, declarou expressamente o nosso apoio à maté
ria. E é assim que vamos votar aqui, na Comissão
de Sistematização.

O nobre Constituinte Gerson Peres já apresen
tou os motivos da nossa decisão de apoiar a pro
posta em discussão. Cumpre-me, Sr. Presidente,
acrescentar apenas alguns argumentos de caráter
pessoal para explicar o voto que vamos proferir,
de acordo com a decisão da Liderança de minha
Bancada.

Devo observar, primeiramente, que o Projeto
de Decisão n° 1 submete à consideração da As
sembléia Nacional Constituinte duas questões
substantivas e inúmeras questões adjetivas. Creio
importante examinar ps questões substantivas. A
primeira delas é a instituição de uma auditoria
da nossa dívida externa.

Sr. Presidente, a auditoria da dívida externa po
deria ser objeto de operação através do Senado
da República, da Câmara dos Deputados ou do
Congresso Nacional. OSenado criou uma Comis
são destinada a examinar a nossa dívida extema.
A Câmara dos Deputados, na Sessão Legislativa
de 1986, instituiu e fez funcionar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito com o mesmo objetivo.
Creio, portanto, que esta questão da instituição
de uma auditoria da nossa dívida externa pode
ser conveniente no que toça aos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. Não é, contu
do, indispensável. É preciso que coloquemos a
questão nos seus devidos termos. Um exame,
uma análise, uma auditoria da divida externa po
derá ser realizada através da Assembléia Nacional
Constituinte, mas essa ação não é indispensável,
porque o Senado da República e a Câmara dos
Deputados já estão fazendo a mesma coisa.

A segunda questão substantiva objeto da pro
posição do Deputado Hermes Zaneti - esta, sim,
no meu modo de ver, é da competência e, diria
mais, Sr. Presidente, da responsabilidade da As
sembléia Nacional Constituinte -, diz respeito
à suspensão da transferência de divisas para o
pagamento da nossa dívida externa. (Palmas.) O
Constituinte Hermes Zeneã, na redação do proje
to, não estabeleceu qualquer. limite. Creio que a
Comissão de Sistematização, preliminarmente,
deverá examinar os limites dessa segunda deter-

minação de caráter substantivo. S. Ex' dispôs, no
parágrafo único do art. 1°, in fine, que "ficarão,
até então, suspensas as remessas de divisas a
título de pagamento de dividas contraídas no exte
rior".

A mim me assalta uma dúvida, Sr. Presidente,
Srs. Constituintes: dívida fundada? Dívida origi
nária de contratos de financiamento? Dívida co
merciai? No meu modo de ver, à Comissão de
Sistematização cabe examinar o assunto, para o
fim de dispor sobre essa segunda questão de
caráter substantivo, de modo a fazê-Ia capaz, pro
cedente e legítima.

Sr. Presidente, as questões de ordem adjetiva
referem-se a prazos, composição de uma Comis
são Especial, formas de atuação dessa Comissão,
e são decorrência das duas primeiras questões.

Como representante do Partido Democrático
Social, não poderia, nem nunca poderei ser con
trário a uma auditoria da dívida externa, porque,
no período em que essa divida foi contraída, colo
cando o melhor de mim, exerci mandatos nesta
Casa e o Governo do Estado de Santa Catarina.

Seria uma contradição, Sr. Presidente, no mo
mento em que a Assembléia Nacional Consti
tuinte entende necessária e indispensável a insti
tuição de uma auditoria da dívida externa, alguém
que participou, seja como legislador, seja como
governante, da ação do poder público, no período
em que essa dívida foi contraída, eximir-se de
votar favoravelmente à medida proposta. Sou in
teiramente a favor. (Palmas.)

Em segundo lugar, no que toca à suspensão
da transferência de divisas, entendo - e o faço
com o maior respeito ao parecer do nobre Consti
tuinte Prisco Viana, cujo espírito público, capaci
dade e inteligência aprendi a admirar no Con
gresso Nacional - que não cabe, de modo al
gum, a colocação de quaisquer preliminares. (Pal
mas.)

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que o paga
mento da dívida externa, seja no que toca a encar
gos, seja no que toca ao principal, ou a sua sus
pensão - e quero deixar bem claro aqui, o paga
mento ou a sua suspensão -, poderão, não só
hoje, como a curto, médio e longo prazos, consti
tuir-se em fatos que caracterizem ameaça ao nor
mal desempenho da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Portanto, não há por que discutir, com base
na exegese do § 7° do art. 59, se o Projeto de
Resolução procede ou não, no que toca àquele
dispositivo regimental.

É indispensável, Sr. Presidente, que a Assem
bléia Nacional Constituinte abra oportunidade pa
ra o Governo da República fazer coincidir o seu
discurso com a sua ação prática. O discurso é
que o pagamento dos encargos e do principal
da divida externa está suspenso. O povo brasileiro
tomou conhecimento de que o Governo decretou
a moratória. A par desse fato, notório e público,
os jornais noticiam a presença de delegaçõ'es do
Fundo Monetário Internacional em nosso País e
também o propósito do Govemo de prosseguir
nas negociações. Nada mais ameaçador do que
esse clima de perplexidade e de dúvida. É indis
pensável - e daí a importãncia da iniciativa do
Deputado Hermes Zaneti - que o Brasil conheça,
enfim, o nível, o grau de coincidência entre o
discurso daqueles que representam o Governo
no Poder Legislativo e no Poder Executivo e a
sua atuação prática. Ao plenário da Assembléia
Nacional Constituinte caberá decidir se a cobran-

ça, a exigência, diria mesmo, a imposição do pa
gamento dos encargos do principal da dívida ex
tema é uma ameaça ao normal desenvolvimento
dos nossos trabalhos ou se a ameaça é a sua
abrupta suspensão. Apalavra há de ser da Assem
bléia Nacional Constituinte, do seu plenário, dos
representantes do povo brasileiro que têm hoje
a grande responsabilidade de criar todas as condi
ções, afastar todas as ameaças, remover todos
os obstáculos para que do nosso trabalho surja
uma Constituição à altura do povo brasileiro.

Voto, assim, contra o parecer do nobre Relator.
Refugo a preliminar, manifestando-me favorável
ao Projeto de Resolução. (Muito bem! Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, pela ordem. Conversando com vá
rios colegas, entendemos que, se V.Ex' não deci
de sobre a questão do quorum neste momento,
a reunião da noite deveria ser marcada pelo me
nos para as 18h30min. Alguns Constituintes até
acham que deveria ficar para a próxima terça
feira, porque teríamos mais tempo.

Gostaria de levantar também o seguinte: V.Ex'
encerraria a discussão da proposta e entraríamos
à noite no processo de votação, porém que a
reunião fosse convocada para as 18h30min e não
para as 20 horas.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A ques
tão de ordem de V. Ex"está ligada à solicitação
do nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD 
Sim.

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

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD - Sr.
Presidente, quero deixar bem clara a minha posi
ção a respeito desse assunto.

Faço parte, no momento da Comissão criada
pelo Senado para investigar a dívida externa brasi
leira. E temos uma reunião marcada para hoje,
às dezesseis horas, com a presença do Sr. Fernão
Bracher, ex-Presidente do Banco Central. Quero
estar presente à reunião da noite porque, apesar
de ser membro da Comissão.do Senado, quero
compor o quorum para que seja votada a matéria.

Por uma questão ética, considero-me impedido
de votar, mas quero estar presente para participar
do quorum, na hora em que o assunto for deba
tido.

De maneira que solicito a V.Ex' manter o horá
rio das vinte horas, para que eu e outros compa
nheiros do Senado, membros desta Comissão,
possamos estar presentes à reunião de logo mais
à noite da Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, como autor do projeto, gostaria
de insistir com V. Ex', data venia, no sentido
de que essa votação se realizasse agora. Acabo
de receber a informação da assessoria da Mesa
de que neste plenário estão vinte e cinco Srs.
Constituintes. Segundo raciocínio expendido pelo
Constituinte Nelson Jobim, vinte e cinco é o nú-
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mero suficiente para se alcançar quorum para
adotar essa decísão. Insisto com V.Ex"no sentido
de que esta decisão seja adotada agora, porque
sabe V. Ex", como todos nós, que quinta-feira à
noite já se configura tarde pelo fato de os Srs,
Constituintes terem de responder à presença nos
seus Estados, e estou sendo informado de que
muitos dos Constituintes que aqui estão neste
momento necessitam viajar, por compromissos
já assumidos.

Já estantes na segunda reunião discutindo esta
matéria Por isso, não creio que V. Ex" deva ter
preocupação além da que já demonstrou aqui,
da seriedade e'da responsabilidade com que está
conduzindo os trabalhos. V. Ex" disse que não
se sentia em condições defmitivas de proclamar
aqui uma dec:isão. Faço um apelo a V. Ex" no
sentido de que aproveite o quomm existente nes
te momento, porque ainda não há uma decisão
definitiva.Respaldo-me na brilhante contribuição
que trouxe o eminente Constituinte pelo Estado
de Santa Catarina, Konder Reis, que disse, com
muita sabedoria, que esta decisão é tão impor
tante, que, em última instância, deve ser tomada
pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituin
te. Se, por alguma razão, V.Ex"tiver um motivo
para não adotar a decisão agora, apelo a V. Ex",
em nome da democracia que há de caracterizar
05 nossos trabalhos, no sentido de que leve esta
decisão ao Plenário da Assembléia Nacional
Constiluinte. Assim, em caso de dúvida, solicito
a V. 1Ex" decidir agora pela postura que garanta
o qtIlorum de 25 Constituintes aqui presentes,
que podem deliberar e que, em tais condições,
podem levar a matéria ao Plenário. V. Ex", com
isso, estará ganhando tempo e fazendo uma eco
nomia no sentido de que não precisará convocar
nova reunião para hoje à noite, quando, repito,
muitos dos Srs, Constituintes que aqui estão não
estarão presentes. Com essa decisão, V.Ex"estará
valorizando a Assembléia Nacional Constituinte,
quando a opinião pública brasileira está em esta
do de expectativa com relação a esse assunto.

Esse é o apelo que, enquanto autor da proposta,
faço à sábia compreensão de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obril;;rado.

Passo a palavra ao ilustre Relator, Bernardo Ca
bral.

O SR. RELATOR BERNARDOCABRAL - Sr.
Presidente, queria pleitear junto a V.Ex"o seguinte:
à círcunstêncla de não poder encontrar-me aqui
esta noite - saio em missão oficial para amanhã
cedo estar na Bacia Petrolífera de Campos 
e não sendo possível o julgamento agora do re
querimento, reitero a V.Ex", secundando o apelo
que lhe fez CI nobre Constituinte Hermes Zaneti,
no sentído de que V. Ex" decida agora com o
quollum existente. Pediria ainda que V.Ex" desig
nasse um Relator-auxiliar para me substituir na
reunião noturna, caso não seja feita a votação
agora.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, para uma questão de ordem, a
fim de dar urna informação a este ilustre Plenário.
Já houve um tempo em que ilustre um Chanceler
brasileiro declarou que o que era bom para os '
Estados Unidos era bom para o Brasil também.

I
Felízmente, esses tempos já passaram. Mas essa
questão da díviaa externa de vários países, inclu
sive a do Brasil, está sendo discutida no Con-

gresso norte-americano, ejá houve uma proposta
de um parlamentar, - devo recebê-Ia hoje 
no sentido de que haja até o perdão da dívida
externa. Enquanto nós ficamos aqui, em duas
reuniões durante cinco horas, discutindo uma
preliminar, o Congresso americano] há algum
tempo já está preocupado com isso. E uma infor
mação que levo à Mesa, reiterando o apelo do
ilustre propositor de tão oportuna mensagem que
afeta a vida de toda uma Nação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sinto
me, pessoalmente, na situação que transmitirei
ao restrito Plenário. Há dúvidas sobre o número
da composição da Comissão. Sustentam alguns
que, numa primeira formação, ela constava de
49 membros; posteriormente, ascendeu a 53
membros efetivos que, mais os Presidentes e os
Relatores das Subcomissões, elevaria esse núme
ro para 93. O nosso prazo termina hoje. Vejam
V. Ex'" como a situação está delicada. Nosso prazo
foi prorrogado pelo Presidente Ulysses Guirna
rães, até hoje. De maneira que, como Presidente
da Comissão, tenho dúvidas quanto à duplicidade,
dualidade e contrariedade às quais o assunto a
ser submetido poderá provocar na sua aprecia
ção. Quero dizer,ou a Presidência pode ser acusa
da de ter transigido com uma votação que não
representa suficientemente o número regimental
da Comissão; ou a Presidência pode ser acusada
de ter postergado uma decisão que parece de
fato necessária e iminente, dada a circunstância
de termos o nosso prazo prorrogado até hoje.

O SR. CONSmUlNTE JAMIL HADDAD -Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
licença ao nobre Constituinte para conc::luir, se
gundo nossa tradição parlamentar, minha exposi
ção. É impossível fazer um trabalho parlamentar
sem o seguimento de certas normas, razão pela
qual solicito a alguns Constituintes aqui presentes
- inc::lusive ao Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, no qual noto um ar de riso -, apelo no
sentido de compreenderem que assim como há
normas que 05 marxistas costumam chamar de
"decorrências históricas", nós aqui também ado
tamos normas que são indeclináveis e têm de
ser seguidas.

Continuando, tenho de decidir uma questão
muito séria e delicada e não quero fazê-lo de
forma a poder incidir imediatamente na responsa
bilidade pessoal sobre uma acusação que virá
na certa: que nós votamos com um número insufi
ciente. Decido, então, pela segunda altemativa.
Insisto em reunir a Comissão hoje à noite.

Atendendo à solicitação do Constituinte Ademir
Andrade, essa reunião terá lugar logo após a reu
nião normal da Constituinte, às 18h e 30min.
Quem viajar, fará isso por sua livre e espontânea
vontade, sabendo que deveria estar aqui.

Então, está convocada a reunião para hoje à
noite, às 18 horas e 30 minutos, no auditório
Nereu Ramos. Aquele que se fizer ausente será
por vontade própria à exceção dos ausentes ago
ra, que não sabiam que deveriam estar aqui à
noite. E a reunião não será no plenário, que pode
rá estar impedido. O Relator não comparecerá
pelas razões quejá expôs. Designo, então, o Cons
tituinte Adolfo Oliveira para Relator substituto.

Às dezoito horas estarei no auditório Nereu
Ramos, mas, se esse recinto estiver vazio,voltare-

mos para cá. Porém este é um fato sem impor
tância. Estarei aqui, às dezoito horas, para que
não haja dúvidas de que as críticas à Comissão
serão bilateralmente injustas.

Declaro encerrada a reunião.

Reunião do dia 14 de maio de 1987

(Auditório Nereu Ramos)
Das 18h52min às 19h24min

Presidente: Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Boa
noite a todos. Encerrada que foi a discussão na
reunião da tarde, vamos iniciar pela votação da
preliminar suscitada pelo Relator, Constituinte
Prisco Viana, a quem dou a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, encerramos a reunião desta Co
missão, na parte da manhã, com uma questão
de ordem relativa ao quorum para deliberação.
A Mesa da Comissão de Sistematização ficou de
resolver essa questão de ordem e trazer a decisão
para esta reunião, que é uma continuação da ma
tutina. A questão de ordem que formulo a V. Ex"
é no sentido de que, antes de se iniciarem 05

debates sobre o mérito do parecer do Relator,
a questão do quOIUl11 para deliberação seja deci
dida por V.Ex"Inc::lusive, porque a discussão esta
va encerrada. Haviaterminado uma lista de orado
res e o Relator já havia pronunciado o seu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Isto
será dito pelo Relator. A resposta compete ao
Relator.

o SR. RELATOR (Prisco VIana) - Sr. Presi
dente, solicitei a palavra a V. Ex", não diria que
para aduzir razões finais, mas para trazer as últi
mas considerações, levando em conta sobretudo
as intervenções realizadas durante o processo de
discussão. V.Ex", daqui a pouco, vai encaminhar
o processo de votação, e eu gostaria de renovar
aqui as conc::lusões do parecer, quando pedi a
V.Ex"que, em primeiro lugar, colocasse em vota
ção a preliminar que tiveoportunidade de levantar
por ocasião da apresentação do parecer. A preli
minar da incompetência, poder-se-ia dizer tam
bém da impertinência do Projeto de Decisão, em
face dos dispositivos regimentais aqui referidos,
especificamente em face do que estabelece o §
7° do art, 59, do Regimento Intemo da Assembléia
Nacional Constituinte. Se V. Ex" me permite, e
a tolerância dos Srs. Constituintes integrantes des
ta Comissão também o permitir, gostaria de dizer,
em relação aos pronunciamentos que escutei,
que, em instante algum - mesmo quando, para
sustentar o raciocínio que desenvolvia, fui forçado
a ingressar no campo do mérito - produzi qual
quer tipo de defesa da dívida. Ao contrário, tive
a oportunidade de declarar - e há aqui alguns
colegas que não estavam presentes à reunião ma
tutina - exatamente o seguinte: "É impossível
negar a relevância da questão da dívida externa".
E, mais ainda, "não se pode negar a gravidade
desta questão e suas repercussões dramáticas
na economia nacional, daí resultando todo o dese-
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quiÍibrioeconômico, que gera, no mínimo, o gran
de desconforto em que vivem no momento todos
os brasileiros".

Resta, entretanto, indagar - e aqui está a fun
damentação da preliminar - se o endividamento
externo ou os atos a ele ligados que se acham
em desenvolvimento, praticados pelo Poder Exe
cutivo, de que trata o Projeto de Decisão rr 1,
sob nosso exame, ameaçam os trabalhos consti
tuintes ou as decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte, a tal ponto que mereçam
ter abrigo no que estátui o § 7· do art, 59, do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Renovo, portanto, Sr. Presidente, a solicitação
feita na reunião matutina no sentido de que V.
Ex' submeta a votação a preliminar que tive a
oportunidade de suscitar naquele instante em que
apresentava o parecer.

o SR. CONSmUINTE HAROLDOUMA- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSmUINTE HAROLDOUMA-Ce
mo o nobre Relator renova o seu pedido de que
seja posta em votação a preliminar levantada hoje
pela manhã por S. Ex', renovo a minha questão
de ordem, no sentido de que V. Ex' considere
a improcedência da ponderação feita pelo Relator,
posto que, pelo § 7· do art. 59, a esta Comissão
de Sistematização não cabe avaliar se tem- ou
não procedência um Projeto de Decisão a ela
encaminhado pelo Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte. Renovo a minha questão de
ordem, repito, acentuando que o § 7· estabelece
explicitamente que, chegando à Comissão de Sis
tematização o Projeto de Decisão, a esta caberá
emitir parecer prévio. Não fixa em instante algum
se lhe caberá avaliar a procedência ou não, para
depois emitir parecer. Parecer prévio, segundo
o § 7·, significa parecer prévio ao parecer final
do Plenário da Constituinte. Essa questão deveria
ser observada, posto que o respeito rígido ao Regi
mento Interno é condição básica para que os nos
sos trabalhos possam avançar de forma ordeira
e justa.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

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

O SR. CONSmUINTE CID CARVALHO - Sr.
Presidente, respondendo hoje pela manhã à ques
tão de ordem por mim formulada, V. Ex' dizia
que a Comissão era composta não só dos mem
bros originais, como já a integravam naturalmente
todos os presidentes e relatores das Comissões
e Subcomissões. Afirmou ainda V.Ex' que poste
riormente nos responderia qual o quorum exato
para votação, uma vez que havia conflito de enten
dimentos entre maioria simples e maioria abso
luta.

Sabe V. Ex' qUQl esta definição é muito impor
tante para o encaminhamento das decisões. Há
pouco, o Relator pediu que fosse colocada em
votação uma preliminar. Entendo, Sr. Presidente,
que este Plenário não pode votar sem a definição

do quorum necessário. Por isto, volto a pedir
a V. Ex' este esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -Segun
do elementos regimentais de que pude tomar co
nhecimento, a Comissão está integrada por 93
Srs. Constituintes. Consequentemente, o quorum
para as votações é metade de 93 mais um, ou
seja, 47 membros presentes. Quero saber se a
lista de presença acusa este número de Consti
tuintes atualmente nesta sala. (Pausa.)

Hámais de sessenta; portanto, há quorum sufi
ciente para que se tomem as deliberações. Estan
do presentes mais de quarenta e sete - estão
presentes sessenta Srs. Constituintes - temos
de proceder de acordo com a indicação do Rela
tor, à votação do projeto que foi apresentado e
teve a sua tramitação encerrada esta manhã.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sabemos que
quando a Velha República se encerrou, deixou
um saldo, se não me engano, de dez bilhões de
dólares de reserva. Agora, a Nova República está
com as reservas do Governo no fundo do poço.
É assunto da maior importância examinarmos
como se comporta a divida externa, e isso foi
aqui examinado com frieza pelo nobre Relator,
que colocou para decisão da Casa a preliminar
da incompetência desta Comissão.

Realmente, Sr. Presidente, se esta Comissão
de Sistematização começar a criar dentro dela
uma Comissão de Inquérito, vamos chegar às
raias do absurdo. Já estamos todos atrapalhados
para iniciar os trabalhos da Comissão e juntar
essas emendas todas. Se ainda cometermos a
ingenuidade de criar uma comissão dentro da
Comissão de Sistematização, daqui a pouco virá
outra, e deixaremos de funcionar como Comissão
de Sistematização para funcionar como uma Co
missão de Inquérito ou uma Comissão Adminis
trativa, o que prejudica toda a sua representa
tividade e a de V.Ex'

Pelo que entendi, a questão de ordem levantada
visa a esclarecer se a deliberação dependeria de
maioria simples ou de maioria absoluta. Ora, se
o Regimento Interno da Constituinte não se refere
à maioria absoluta, é claro que a maioria é sim
ples, como aliás já disse V. Ex' Assim, acho lque
deve ser votada a preliminar levantada pelo nobre
Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Não quero contraditar a posição ado
tada pela Mesa em relação ao quorum de delibe
ração, mas solicito que conste na ata da Comissão
de Sistematização que o número 93 contraria o
dispositivo regimental do art. 13, que é de 49
mais 40, portanto, 89.

Apresentei, há um mês, no Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, uma questão de or
dem, que ainda não foi decidida, no sentido de
que se processe à votação, sem prejuízo do pro
blema da mudança da composição ou do número
de membros da Comissão de Sistematização. S0
licito à Mesa que registre esta questão de ordem
na ata desta reunião, porque envolve outra, já
feita à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço muito a V.Ex' Quero apenas dar uma expli
cação pessoal: sob esta Presidência, nenhuma
questão de ordem será retirada da ata, nem da

publicação necessária e obrigatória, ou desejável,
de tudo o que aqui ocorrer. V.Ex' deixou a questão
de ordem em mãos do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte. Ela não foi ainda resolvida
e é mais uma razão para que eu não a coloque
em votação.

Está em votação a preliminar suscitada.

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem que diz respeito a decisão da própria
Mesa.

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

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte estabelece, no § 7· do art. 59, que
os projetos de decisão se destinam a sobrestar
medidas que possam ameaçar os trabalhos e as
decisões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte. Ora, a proposição do Deputado Her
mes Zaneti, em que pese o mérito que possa
conter, não é um projeto de decisão. É uma pre
posição que não se destina a sobrestar medida
que possa ameaçar os trabalhos e as decisões
soberanas da Assembléia Nacional Constituinte.

No meu entender, caberia à própria Mesa des
caracterizar a proposição como não sendo projeto
de decisão, tal como ela se auto-intitulou, e inclu
sive evitar uma manifestação do Plenário da Co
missão, absolutamente desnecessária. A prelimi
nar depende da decisão do Plenário, mas, no meu
entender, a preliminar é da Mesa. A Mesa não
poderia ter caracterizado este Projeto como de
decisão, porque projeto de decisão não é. A Co
missão de Sistematização recebeu projeto para
sobre ele se manifestar. Cabe-lhe avaliar se a pro
posição é ou não projeto de decisão. Se não é
projeto de decisão, a Mesa tem condições de re
solver a questão, porque, do contrário, qualquer
proposta entrará aqui e porque se auto-intitula
projeto de decisão, se transformará em matéria
que tem de virao exame da Comissão de Sistema
tização e voltar a Plenário.

Na verdade, a proposta do ilustre Deputado
Hermes Zaneti não é um projeto de decisão; ela
se auto-intitula projeto de decisão. AMesa deveria,
liminarmente, não a considerar projeto de deci
são, porque ela nada vai sobrestar, não há medida
alguma que ameace o funcionamento soberano
da Assembléia Nacional Constituinte. Independe,
portanto, de qualquer manifestação plenária. Ha
verá outros casos desta natureza e, se a Mesa
assim não proceder, a Comissão de Sistemati
zação estará, a todo momento, examinando proje
tos que não são projetos de decisão e que assim
se auto-intitulam.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com
a palavra o Deputado AluizioCampos.

O SR. CONSTITUINTE ALUiziO CAMPOS 
Sr. Presidente, a argumentação do ilustre Depu
tado Carlos Sant'Anna já está implicitamente con
tida na do Relator, quando levantou a preliminar.
E o que vamos votar, por determinação de V.
Ex', é a preliminar. Como já falaram mais de três
oradores, apresentando questão de ordem sobre
a matéria, sugiro a V. Ex' que não mais admita
esse recurso e inicie imediatamente o processo
de votação.
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o SR. CONSTITUINTEHAROLDOUMA- Pe
ço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Ainda
não respondi 11 questão de ordem anterior. O que
estou achando - não estou afirmando estou
achando - é que existem, talvez, esperanças de
que a sucessão de questões de ordem possa tra
zer uma lassitude, um desânimo, um tédio à assis
tência e que comecem a retirar-se os Srs. Consti
tuintes, de modo que dentro de pouco tempo
não tenhamos. número para votar. Não me estou
referindo a V.E::X- nem ao Constituinte José Genoi
no; estou-me referindo a uma hipótese racional,
não a uma hipótese sentimental.

De maneira que a Mesa não mais aceitará ques
tões de ordem depois da de V. Ex ' e colocará
em votação a preliminar suscitada pelo Relator.
(Palmas.)

O SR. COI'ISTITUINTEHAROLDOUMA- Sr.
Presidente, entendo o interesse de V.Ex" no bom
andamento dos trabalhos, mas insisto em que
não vi resolução de V. Ex" sobre a questão de
ordem que levantei, como referiu, indevidamente,
o Constítuínte AluízioCampos. Na verdade, V.Ex"
não respondeu a minha questão de ordem. Acho
que existe um processo para que se atropele a
decisão de V.Ex" e se coloque em votação, indevi
damente, uma preliminar que não comporta ser
aqui votada. E há um objetivo político nessa ques
tão. O que queremos é que se vote logo o que
se deveria ter votado de manhã - não estamos
desejosos de protelar os trabalhos - para que
todos tenham condições de posicionar-se a favor
ou contra a averiguação da questão da dívida
externa.

A preliminar objetiva encobrir a votação de to
dos aqueles que são contra essa questão. E, se
não é este o caso, insisto em que V. Ex" atente
para a letra do Regimento. O Regimento e suas
minúcias é que protegem a todos do arbítrio. O
arbítrio de agora é a possibilidade de, através des
se mecanismo, encobrir-se... Este é o meu juízo.
O juizo do Constituinte Carlos Sant'Anna é de
que não caberia a V. Ex" pôr em votação nem
mesmo a prelírnínar, mas decidi-Ia em nome de
todos. O que queremos é que V. Ex' atente para
a letra do Reflimento e dê o exemplo que espera
mos, de uma pessoa com o passado de tradição
democrática de V. Ex" Pela letra do Regimento,
repito, não comporta à Comissão de Sistema
tização aprec:iar se tem procedênçía ou não o
que o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte enviou para a Comissão. Comporta à Presi
dência da Assembléia enviar ou não para a Comis
são determinado projeto de decisão. Se o projeto
é de decisão ou não, isso comporta à Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte.

Entendo que a nós compete - e de imediato
deve ser feito - pôr em votação a matéria quanto
ao mérito, para podermos nos ater ao que aqui
está escrito: "... emitirá parecer prévio, sendo ar
quivado defmitivamente o projeto que dela rece
ber parecer contrário". Mas que seja feito através
da manífestaçâo explícita de todos, abertamente,
com voto nominal, para que possamos colocar
em andamento os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, chamo a atenção de V. Ex' e de
todos os Srs, Constituintes para a gravidade da

questão e para o precedente que se abrirá nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte se
adotarmos o procedimento de apreciar a questáo
pela sua pertinência ou impertinência. Se 187 Srs.
Constituintes assinaram o Projeto de Decisão, a
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte
recebeu o documento, encaminhou-o à Comis
são de Sistematização, que o julgou improceden
te, sem entrar no mérito, a decisão contraria e
fere aquela iniciativaque, com base no Regimento
- conforme o § 7° do art. 59 -, permite que
um terço dos Srs. Constituintes, apresente projeto
de decisão.

Vejam bem V. Ex's a gravidade do assunto e
o precedente que se abre. A Comissão de Siste
matização julga, conforme parecer do Relator, a
pertinência ou impertinência de uma posição as
sumida por um terço da Assembléia Nacional
Constituinte. O julgamento do nobre Relator,
Constituinte Prisco Viana, é antidemocrático
quanto ao mérito e fere o Regimento Interno, por
que a pertinência deve ser observada nos seguin
tes termos: se a letra do § 7° foi seguida ou não
para a apresentação do projeto de decisão. Se
tem um terço de assinaturas e foi recebido pela
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte,
o que a Comissão de Sistematização terá de apre
ciar é o mérito do projeto de decisão, porque
isso é o que diz o texto. O arquivamento deve
dar-se quanto ao mérito e não quanto à proce
dência do projeto de decisão. Por isso, apelamos,
apesar dos protestos do nobre Constituinte Gas
tone Righi...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
É claro. Já estou cansado dessa arenga. Vamos
votar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlNO 
Não concedi o aparte a V. Ex" Fique paciente,
nobre Constituinte Gastone Righi, porque esta
mos tratando de um assunto muito sério.

Então, a questão da divida externa tem de ser
decidida quanto ao mérito, e não usando-se uma
forma regimental de se dizer que se é a favor
dele mas se está contra ele, adotando-se dispo
sitivo formal de julgar a pertinência do projeto
de decisão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço ao Constituinte José Genoíno. Quero apenas
fazer uma pequena observação a S. Ex' e ao seu
ilustre antecessor na tribuna: tenho bons ouvidos,
e a estridência da voz não aumenta a importância
do raciocínio. A estridência de voz, repito e peço
desculpas - como tenho bom sentido auditivo,
não me induz a uma grande complacência. Mas
quero continuar dizendo que vou pôr a matéria
em votação.

Peço licença a V. Ex", brilhante Constituinte,
que hoje de manhã se manifestou. Vou pôr em
votação a matéria, de acordo com o conselho
do Relator.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, peço a palavra como autor da pro
posição.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Como
autor da proposição, tem a palavra V. Ex' por
3 minutos, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, V. Ex' está reabrindo a discussão.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" Embora minha
voz também seja normalmente estridente, em
acatamento à sugestão de V. Ex', vou procurar
suavizá-Ia um pouco. Gostaria de dizer a V. Ex"
e aos companheiros Constituintes que, em pri
meiro lugar, embora compreenda a sua preocu
pação no sentido de acatar a preliminar, a questão
é séria, porque 190 Constituintes entenderam que
ela era pertinente. Tanto entenderam assim que
subscritaram o nosso pedido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Subs
creveram...

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Subscreveram. Agradeço a V.Ex' pela ajuda, por
que, na verdade, minha missão aqui, neste mo
mento, é também buscar sua contribuição. É um
prazer muito grande que V. Ex' possa ajudar-me
a empregar o verbo adequadamente. E o verbo
exige que se diga, em toda a extensão, que se
um terço dos Constituintes subscreveram a pro
positura e entenderam que a mesma era perti
nente é, no mínimo, uma desconsideração que
a Comissão comete, quando vai julgar o que 190
Srs. Constituintes já entenderam pertinente e, por
isso, subscreveram o pedido.

Além disso - para concluir, Sr. Presidente -,
deveria dizer que, evidentemente também a Co
missão recebeu o encaminhamento do Presiden
te da Assembléia Nacional Constituinte e, se S.
Ex' atendeu a um pedido subscrito por 190 Cons
tituintes, é evidente que ele também entendeu
que o assunto era pertinente. É um risco muito
grande esta Comissão submeter-se a esta prelimi
nar, porque, eventualmente, pode-se estar tentan
do tirar do Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte o direito maior de decidir sobre um assun
to de importância como este.

Sr. Presiden.e, agradeço a V. Ex" a correção
que me fez. Quero, porém, dizer que eventuais
equivocas verbais não conferem com a certeza
que tenho de estarmos corretos no caminho que
estamos adotando e com a certeza também da
profundidade dessa medida que a Assembléia Na
cional Constituinte deverá adotar. Ademais, para
concluir...

(Intervenções paralelas fora do microfone
- inaudíveis.)

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Muito obrigado. Agradeço as manifestações de
aplauso dos Constituintes que estão fazendo suas
observações a nós outros. Agradeço, sensibiliza
do, a tolerância de V. Ex', Sr. Presidente. Fui um
pouco além. Poderia ter dito coisas mais fortes
e com um timbre de voz também mais forte, mas,
em respeito a V. Ex' e a seus ouvidos, procurei
falar um pouco mais baixo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a V.Ex' e peço que preste atenção. Sr. Cons
tituinte, reitero a V.Ex"a expressão do meu apreço
e da minha confiança em V. Ex", como homem
público e como intelectual.

Vamos passar à votação da preliminar. Peço
àqueles que ameaçaram retirar-se do recinto o
obséquio de retomarem, porque não houve aquilo
que receávamos. Quer dizer, houve uma simula
ção de um compromisso deles com os desejos
de V. Ex"s Portanto, todos aqueles que tiveram
a bondade de fingir que se retiravam, para fazer
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com que eu notasse que eu era obrigado a colocar
em votação, queiram volver ao plenário. (Risos.)

Vai-sevotar.
Está em votação.
Aqueles que aprovam a preliminar, sendo o

voto simbólico, conforme está consignado no Re
gimento, queiram conservar-se como se acham.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que proceda à

contagem do número de votos. É um direito que
temos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
quero negar a V. Ex", de maneira alguma, toda
a liberdade de manifestação dos seus intentos
e opiniões, mas, segundo estou informado, só
os membros da Comissão podem pedir verifica
ção de votação.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - .
Gostaria de fazer um apelo a um dos Srs. Consti
tuintes membros desta Comissão, no sentido de
que peça a verificação de votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, peço verificação de votação como
membro titular da Comissão de Sistematização.

(Tumulto em plenâtio.)
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