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cOMISSÃo DA SOBERANIA E
DOS DIREO'OS E GARANJ1AS

DO HOMEM E DA MULHER

ATA DA 9' REUNIÃO

Aos oito dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas, na sala
"D" do Anexo Uda Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, sob a Presi
dêncía do Senhor Constituinte Mário Assad, com
a presença dos seguintes Constituintes: José Fer
nandes, UIcIuricoPinto, Ubiratan Spinelli, Narciso
Mendes, João de Deus, Délio Braz, Costa Ferreira,
Maguito Vilela, Manuel Viana, José Mendonça de
Morais, Lúcia Braga, Anna Maria Rattes, João Pau
lo, Paulo Almada, José Paulo Bisol, Farabulini Jú
nior, Aloisio Vasconcelos, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rollemberg, João Menezes, LuizViana Neto,
LúciaVânia, Homero Santos, Nyder Barbosa, An
tôniode Jesus, RitaCamata, Hélio Duque, Aluizio
Bezerra, Vladimir Palmeira, Jairo Azi, Darcy Pozza
e Orlando Pacheco. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião
e determinou a leitura da Ata da reunião anterior,
que foiaprovada a seguir. Formularam questões
de ordem os seguintes Constituintes: Costa Fer
reira, José Fernandes, Farabulini Júnior, Ubiratan
Spinelli, Paulo Almada, Narciso Mendes e João
Paulo. Todas as questões foram decididas, na for
ma regimental, pelo Senhor Presidente. Interpre
tando o desejo dos Constituintes presentes, o Se
nhor Presidente informou que iria encerrar a reu
nião, para que todos pudessem estudar, com
maior profundidade, o relatório encaminhado pe
lo Senhor Relator no sábado próximo passado,
dentro do prazo estabelecido pelo Regimento ln
temo da Assembléia Nacional Constituinte. O Se
nhor Presidente comunicou aos Senhores Consti
tuintes queo prazo para recebimento de emendas
terminará na terça-feira, nove de julho, às vinte
horas, em virtude do pequeno espaço de tempo
que restará ao Relator para apresentar seu pare
cer. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião às doze horas, e convo
cou os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada hoje, oito de junho, às
dezessete horas. O inteiro teor da reunião d e
hoje será publicado, na íntegra, no Diário da As
sembléia Nac:Ion8I Constituinte. E, para cons
tar, eu Carlos Brasil de Araújo, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assimida pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão da Soberania e dos Direi-

tos e Garantias do Homem e da Mulher, destinada
à discussão do parecer do Relator.

Informo aos Srs. Constituintes que o prazo de
recebimento de emendas terminará na terça-feira,
às 20 horas. Quero frisar isto, para que, amanhã,
não tenhamos quaisquer dúvidas e quaisquer rea
ções.

Tendo em vista o fato de que o Sr. Relator
dispõe de apenas 48 horas para dar o seu parecer
a essa emendas, se encerrássemos esse prazo
à meia-noite, seria um pouco dificil para S. Ex'
realizar a sua missão. Faço, pois, um apelo a todos
os Srs. Constituintes, no sentido de que apre
sentem suas emendas até as 20 horas de amanhã.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Considerando que temos apenas dois dias para
apresentação de emendas; considerando, ainda,
que, no substitutivo do substitutivo do nosso Rela
tor foi apresentada apenas idéia e, não obstante
apresentarmos várias emendas, não ao substi
tutivo do Relator, mas, por tabela, ao outro, tentan
do atingi-lo, para tentar modificar a sua idéia; con
siderando-se que, pelo contrário, S. Ex' foi totaI
mente insensível às nossas sugestões, apresen
tando um trabalho semelhante do seu substitutivo
original, ainda muito mais extremado; conside
rando, pois, todos esses pormenores, penso que
seria até melhor que fôssemos para nossos gabi
netes trabalhar na preparação das emendas. Se
voltarmos a discutir o assunto, vai ser a mesma
coisa, o que me parece perda de tempo.

Apelaria, assim, ao Sr. Presidente, para que le
vasse em conta esta questão de ordem. Do mes
mo modo, já que as demais Comissões não estão
funcionando, mas apenas recebendo emendas,
esta reunião deveria ser suspensa. Ainda mais,
pelo, fato de não haver maioria para decidir. En
tão, que fôssemos realmente para os nossos gabi
netes, preparar as emendas, pois será pregar no
deserto ficar discutindo o parecer, já que não va
mos demover o nobre Relator de suas posições.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, considerando que recebemos há
pouco o relatório, como não poderia deixar de
ser, e, ainda, a riqueza da discussão que teremos

sobre o assunto e o modo peculiar como o redigiu
o Constituinte José Paulo Bisol, eu proporia aos
nobres pares que suspendêssemos os trabalhos
desta reunião matutina e realizássemos, ainda ho
je, uma reunião vespertina, a partir das 15 horas,
e não às 17 horas, pois teríamos problemas de
tempo. Reiniciando os nossos trabalhos às 15
horas, poderíamos encerrá-los mais ou menos
às 18 horas, para discutir o assunto inicial. Deve
mos considerar, igualmente, que, amanhã, o De
putado Amaral Netto fará aqui a defesa do seu
projeto sobre a pena de morte quando, certa
mente, haverá muitas discussões. Sugiro, portan
to, que encerremos esta reunião e realizemos ou
tra, logo mais, às 15 horas.

Pediria a V. Ex' que submetesse a proposta
à votação.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra.

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

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concordo plenamente com 05 Constituintes
que me antecederam sobre suspender os traba
lhos desta reunião, para permitir aos Srs. Consti
tuintes, cada qual a sua vez, o estudo do substi
tutivo do Constituinte José Paulo Bisol. Sugiro,
porém, que a próxima reunião seja realizada ama
nhã. Hoje, ter-se-la tempo para o estudo da maté
ria e, amanhã, poder-se-ia promover a reunião,
às 15 horas.

Sabemos perfeitamente que o nobre Relator
da Comissão Temática, o Senador José Paulo
Bisol, recebeu inúmeras emendas dos Srs. Consti
tuintes, mas, num passar de olhos pcro seu traba
lho, logo se verifica que S. Ex' não as acolheu.

No que tange à censura, por exemplo, não acei
tou coisa alguma, já que permaneceu o texto co
mo se encontrava, liberaIizando totalmente os es
petáculos de televisão, rádio e teatro.

No que se refere aos direitos de propriedade,
não alterou coisa alguma daquilo que já se conti
nha no pré-relatório. Portanto, S. Ex' desprezoiu
totaImente as sugestões e as emendas.

No que respeita ao direito do nascituro, nada
cogitou. Apenas admite o nascimento com vida
ao nascituro, mantendo, entretanto, seu ponto de
vista anterior. No mais, manteve o que desejava.

Em relação ao capítulo sobre segurança jurídí
ca, dá ainda ao detento, homem ou mulher, o
direito de falar ao lado do advogado, de não dar
notícia alguma sobre o crime que tenha ou não
praticado aos órgãos de segurança, colocando
em risco a sociedade e, por esse lado, afrouxando
a lei penal.
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No que tange à prisão perpétua para estupra

dores e para seqüestradores que matam, também
S. Ex" nada cogitou, revogando o paracer anterior
do brilhante Constituinte Darcy Pozza, Relator da
Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais.
Mantl2ve-oda forma como está aqui. Não acolheu
a pena de prisão perpétua também para o latro
cida.

Enflm, S. EX- manteve o texto originário, que
já nos fora apresentado anteriormente. Cumpre
nos, então, examinar a matéria e trazer nossa cola
boração, a nível de emendas, já que a Presidência
daConstituinte autorizou que as apresentássemos
e, ademais, é: o voto que prevalecerá. Trinta e
dois votos manterão o relat6rio como se encontra;
trinta e um nào o manterão. Assim também, em
relação às emendas. Isto já foi tema de questão
de ordem levantada aqui e que V. Ex", Sr. Presi
dente, já resolveu. O quorum é o de maioria abso
luta, sendo, portanto, necessários trinta e dois vo
tos para a prevalência de determinada emenda.

Todos nós, Constituintes, que estamos interes
sados em alterar pontos fundamentais, de alto
interesse para a Nação e para a sociedade brasi
leira, no que tange à segurança pública, no que
tange: a coibir a licenciosidade e a obscenidade,
estaremos presentes para, no tempo certo, discu
tir e votar. Eatravés do voto que faremos preva
lecer a vontade popular.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que concordo
plenamente Em que suspendamos os trabalhos
de hoje, mas que nos reunamos amanhã - peço
desculpas por isso aos Constituintes que me ante
cederam - às 15 horas ou no horário que vier
a ser estabelecido pelo nosso Presidente, para
discutirmos a~guns pontos, formar certos juizos
de valor,o que nos permitirá encaminhar melhor
a votação, no dia seguinte.

Era isto o que eu queria dizer.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Respon
dendo às questões de ordem levantadas pelos
Constituintes Costa Ferreirea, José Femandes e
Farabulini Júnior, e tendo em vista a necessidade
de que os Srs, Constituintes tenham tempo para
examinar o relatório apresentado pelo Sr. Relator,
decido marcar duas reuniões, para amanhã: a
primeira, às 9h30min, e a segunda, às 17 horas.
Com isto se atende à média geral das sugestões
aqui feitas. Ulns queriam que suspendêssemos
defmitivamente a discussão e submetêssemos a
proposta à votaçâo. O Constituinte Farabulini Jú
nior sugeriu que nos reuníssemos amanhã, às
9h30min, e o Constituinte José Fernandes opinou
no sentido doe que essa reunião fosse realizada
hoje, às 15 horas. Então, dando oportunidade a
que haja maior elasticidade de tempo para todos
examinarem ia matéria no decorrer de todo o dia
de hoje, convoco uma reunião para amanhã, às
9h30min, pala prosseguir com a discussão.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Femandes.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Respeitando a'decísãode V.Ex', eu sugeriria que
se votasse para decidir esta questão. Porque me
parece necessário discutir a matéria hoje, às 15
horas. A experiência que já tivemos na Subco
missão dos Direitos e Garantias Individuais é de
que o tema a ser abordado amanhã, aqui, pelo
Constituinte Amaral Netto, referente à pena de

morte, é polêmico, e tomará todo o período. E,
aí, ficaríamos com um prazo muito curto para
discutir o relatório, ou seja, s6 até as 17 horas
de amanhã.

Eu pediria, pois, que V.Ex", democraticamente,
colocasse o tema em votação, ou seja, para que
decidamos sobre a oportunidade de iniciarmos
a discussão do relatório às 15 horas de hoje, o
que não levará mais que duas horas, talvez.
Se V.Ex" achar cedo, poderemos iniciar a reunião
às 16 horas.

Este o apelo que faço a V. Ex', isto é, de que
ouça o Plenário. Do contrário, seremos realmente
prejudicados na discussão do relatório e certa
mente ficaremos adstritos ao debate de um só
item, o que diz respeito à pena de morte, a ser
discutido amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Há uma
reunião marcada para as 17 horas de hoje.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Peço que V. Ex" coloque minha proposta em vota
ção. Chega de atropelarmos, inclusive, o Plenário,
que deve ser ouvido.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
ouvi-lo. Com toda a liberalidade, eu me curvarei
ante a decisão do Plenário. Prefiro, realmente, ou
vi-lo. Mas, quero tão-somente alertar V. Ex' para
o fato de que já estão convocados os integrantes
desta Comissão para uma reunião hoje, às 17
horas. Tal convocação foi feita através de telegra
ma, por telefone, enfim, por todos os meios possí
veis. De maneira que, a meu ver, os Srs. Consti
tuintes já devem estar regressando a Brasília, no
pressuposto de que a reunião será às 17 horas
de hoje. Mesmo assim, tendo em vista a liberali
dade que sempre caracterizou a Presidência desta
Comissão e que vai caracterizá-Ia até o último
momento de nossas atividades, coloco em vota
ção as três proposições.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, eu gostaria de retirar a proposta
de realização de reunião às 15 horas, apelando,
então, para que nos reunamos às 17 horas. Con
cordo com V.Ex", contanto que haja reunião ainda
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mas, da
da a liberalidade que sempre caracterizou esta
Presidência, vou submeter a proposta a votos.

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

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Farabulini Jú
nior.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, de minha parte, retiro a pro
posta Primeiro, porque vejo que não há quorum;
segundo, porque, já havendo outra convocação
para as 17 horas, não há como objetar ao que
V.Ex" informou.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, entendi que V. Ex" suspenderia a
reunião de hoje e a transferiria para amanhã. Mas,
se, ao contrário, V.Ex" mantiver a reunião da tarde,
marcada para as 17 horas, retiro minha proposta,
contapto que ainda tenhamos reunião hoje, para
iniciar a discussão do Relatório.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Ubiratan Spi
nelli.

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Estou com uma dúvida. Vamos apresentar
emendas hoje e amanhã. Supondo-se que o Rela
tor venha a rejeitar todas, nós, membros desta
Comissão, poderemos, na hora da discussão e
votação, pedir que elas novamente sejam subme
tidas a discussão e votação através de pedidos
de destaque? Esta, a minha preocupação.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Um direi
to que assiste a todos os Constituintes é o de
pedir destaque para sua emenda, a fim de que
seja submetida a votação e discussão.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Mesmo que já tenha sido rejeitado?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mesmo
assim.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Muito obrigado a V. EX"

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O nobre
Relator está sugerindo uma resposta com maior
amplitude: inclusive as emendas apresentadas
nos anteprojetos das Subcomissões.

Há uma decisão da Presidência a este respeito,
que nos chegou ainda agora e que vamos exami
nar. (Pausa.)

A Presidência vai manter sua decisão, inclusive
com respeito às emendas apresentadas aos ante
projetos, porque considera esta posição de acor
do com o Regimento. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência manterá sua decisão, porque a considera
regimental, e assim, inclusive para as emendas
apresentadas aos anteprojetos, poderão ser feitos
pedidos de destaque. Quero cumprir o Regimento
rigorosamente. A Presidência desta Comissão es
tá por receber resposta a uma consulta que fez
à Presidência da Constituinte sobre o assunto.
Se realmente houver qualquer decisão em sentido
contrário, nós a examinaremos à luz do Regimen
to.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
José Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, 11, na imprensa nacio
nal, atribuídas ao Sr. Relator, algumas declarações
que nos espantam. Ademais, tive oportunidade
de ouvir e ver, pela televisão, ontem à noite, o
repórter Alexandre Garcia, principalmente, refe
rir-se a uma afirmação de S. Ex', o Relator José
Paulo Bisol, no sentido de que entenderia demo
crático somente aquilo que fosse favorável ao seu
parecer, tachando-nos, inclusive, de inimigos do
povo, se discordarmos das suas colocações.

Quero indagar a V.Ex' o seguinte: em que parte
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, do Regimento da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Regimento Comum,
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há algum dispositivo proibindo-nos de ter a livre
opção de votar favorável ou contrariamente a
qualquer relatório da Assembléia Nacional Consti
tuinte, mormente contra o relatório, ou antepro
jeto, substitutivo, apresentado pelo nobre Relator?
Parece que a democracia que S Ex" deseja não
é aquela que exercitamos aqui. Entendo que, se
forem verídicas- não sei se é, porque a imprensa
nem sempre fala a verdade, mas sei o que ouvi
e vi com estes olhos que a terra, um dia, há de
comer - essas aflrmações atribuídas a S. ç:x',
o nobre Relator não está agindo democratica
mente. S. Ex" aflrrnou para a TV-Manchete que
quem não votar com ele estará contra o povo.
Quero saber que democracia é esta e apoiado
em que S. Ex' pode impingir-nos, desde já, sua
vontade, desejando tachar-nos de inimigos do po
vo, quando, na verdade, somos inimigos, sim, da
demagogia que transparece em alguns Itens do
seu relatório,o qual, sem dúvida, apresenta aspec
tos avançados, louváveis e elogiáveis.Alguns, po
rém, estão muito além do ritmo da vontade po
pular.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Não há
questão de ordem a resolver, no caso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - A questão de ordem é para saber
onde S. Ex', o Sr. Relator, encontra amparo regi
mental para sua atitude. A questão de ordem é
regimental, já que pode ser que eu não conheça
algum dispositivo que lhe confira essa prerroga
tiva.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Esta é
uma questão que depende do ponto de vista pes
soal do Relator.Não encontro no Regimento qual
quer proibição a que os Constituintes manifestem
livremente o que pensam e o que entendem. Não
há, pois, decisão a dar, já que não houve questão
de ordem...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - V. Ex" já respondeu à minha questão,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - ... mas,
sim, um ponto de vista que V. Ex' expressou e
que respeito democraticamente.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Estamos plenamente de acordo com o Consti
tuinte José Mendonça de Morais.O nobre Consti
tuinte José Carlos Bisol disse, taxativamente, que
aquele que for contra o seu relatório é impatriota.
Sou brasileiro nato, vivo aqui, moro aqui, pago
meus impostos, meus tributos e tenho o meu
ponto de vista, que não se coaduna com todos
os pontos de vista de S. Ex' Temos uma emenda
a apresentar e iremos fazê-lo.

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, o Sr. Relator poderá ocupar
todos os canais de televisão deste País, para dizer
que os que votarem contra o trabalho apresentado
por esta Comissão temática estarão contra o po
vo. Se estamos aqui para defender a liberdade
de expressão e de crítica,se fuium dos que defen-

deram, na Subcomissão do Poder Legislativo,
emenda de minha autoria, estabelecendo a imuni
dade parlamentar, quer a material, quer a proces
sual, então não está aqui o Constituinte para fazer
reparos ao direito de poder falar.

Faço reparos, sim, ao trabalho de S. Ex", o Rela
tor, que peca nesses pontos já comentados, co
mo, por exemplo, no que diz respeito à licencio
sidade de se transmitir pelas televisões, aos nos
sos lares, tudo aquilo que seja obsceno, sem res
trições. S. Ex" admite até a cópula carnal exibida
em plena televisão. A população brasileira é que
decidirá quem está a favor e que me está contra
a família brasileira.

É evidente que o Relator estará contra a família
brasileira, pois S. Ex" pretende impingir a quantos
tenham aparelhos de televisão em suas casas
imagens profanas, obscenas, atentatórias à moral
e aos bons costumes. Nós, aqui, formamos um
grupo de deputados constituintes que pretende
defender a moral tradícíonal e não permitir que
a criança brasileira seja obrigada a assistir a pro
gramas obscenos.

Quanto ao direito de propriedade, por exemplo,
pratica S. Ex" tal erro em relação aos princípios
comezinhos de economia, que até parece desco
nhecer a primeira aula dessa matéria, que talvez
nunca tenha tido. Parece S. Ex" desconhecer total
mente, em primeiro lugar, o conceito de meios
de produção. Desconhece completamente, ainda,
tudo quando se fez, neste Pais, para se estruturar
nossa economia e quer transformá-Ia em socia
lismo de Estado.

Ora, se o nobre Relator pretende fazer isso,
tudo bem. De repente, a população brasileira o
acolhe, acompanha seu voto e aplaude seu com
portamento. O fato é que S. Ex" está aqui para
i1aqueara boa fé de quantos brasileiros desconhe
cem, na realidade, o que se passa nesta Casa.
O que temos aqui? Há um relator socialista, que
pretende efetivar- uma medida de acordo com
sua opinião. Cabe à Comissão temática acolher
ou rejeitar o socialismo que S. Ex" deseja seja
instituído no País. São necessários 32 votos para
rejeitar o relatório de S. Ex", sem o que ele será
mantido. E o que dizo relatório? Dizque os meios
de produção que não atingirem sua plena poten
cialidade passarão para o Estado. É tal o absurdo
que não vejo como poderá impor S. Ex"ao grande
público brasileiro, através de um canal de televi
são, no caso, a TVManchete, a idéia de que quem
votar contra ele votará contra o povo.

Ora, no caso, quem votar a favor de S. Ex'
estará votando contra o povo brasileiro, porque
votará contra o microempresário, contra o peque
no, o médio e o grande empresário que não esteja
conseguindo atingir toda a potencialidade da pro
dução em suas empresas, porque não têm condi
ção para isso. E alcança também o pequeno agri
cultor, aquele que detém cinco ou dez alqueires
de terra e está querendo empréstimo no Banco
do Brasilou de qualquer outro banco para atingir
a plena potencialidade de suas terras, que não
chega nem à metade. Toma-se ridículo o Relator,
tanto ao propor quanto ao falar. É pena que S.
Ex" não esteja aqui para ouvir nossas críticas.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a V.Ex"que se atenha rigorosamente aos termos
regimentais, já que solicitou a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Reformularia, então, o meu pronunciamento,
para me cingir à questão de ordem.

S. Ex" é ridículo enquanto fala e é ridículo ao
apresentar uma proposta dessa natureza a uma
nação em desenvolvimento, que tem de contar
com instrumentos de produção em mãos de pes
soas e de cooperativas. Quero saber se uma coo
perativa agrícola, como, por exemplo, a de Cotia,
no meu Estado, atingiu sua plena potencialidade.
Não atingiu. Passará, então, para o Estado? Ora,
um Estado que, na verdade, experimenta prejuí
zos até em empresas como a Petrobrás!

Desejo dizer-lhes,portanto, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, que esse Relator foi, na verdade,
indicado pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro. Se esse partido concordar com tudo
o que está contido aqui neste relatório,sobre direi
to de propriedade e segurança pública... Imagi
nem, defende-se aqui determinado "cavalheiro"
- entre aspas - que promove um assalto e mata
seu semelhante, e o Poder Público estará impe
dido de recolher informações sobre esse delín
quente, até que transcorram quarenta e oito horas,
e que "S. Ex" - entre aspas - o bandido tenha
um advogado de sua escolha. Isso é um absurdo
tal, que nem parece ter sido S. Ex", o Sr. Relator,
desembargador num tribunal de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Pediria
novamente a V. Ex' que concluísse sua interven
ção e se ativesse à questão de ordem que pre
tende levantar.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não há, aqui, ofensas pessoais, Sr. Presidente.

Vouconcluir a questão de ordem: o Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte dá ao Cons
tituinte o direito de emendar até o ponto em que
não se chegue ao anteprojeto da Comissão temá
tica. Houve por bem V. Ex" instar o Presidente
da Constituinte a permitir que os constituintes
apresentem emendas. Já decidiu também V. Ex'
quanto ao tempo. Pediu que até às 20 horas de
amanhã entregássemos nosso trabalho. A ques
tão é: como o dia de amanhã se exaure às 24
horas, quero saber de V. Ex' por que o prazo
termina às 20 horas e não às 24 horas, que corres
pondem ao termo do dia.

Concluo a questão de ordem, então, por este
caminho.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a V. Ex", por gentileza, ler o artigo do Regimento
e verificar que ele não se atém à hora exata.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- São 48 horas, o que equivale a dizer dois dias,
que se exauririam amanhã...

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - É preciso
que V. Ex" se atenha à hora em que se inicia
a apresentação das emendas. Hojee amanhã tota
lizariam as 48 horas previstas no Regimento e
que se encerrarão amanhã.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA- Pe
la ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Paulo
Almada.
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O' SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA 
Gostaria qUE' V. Ex', nosso ilustre Presidente, Dr.
Mário Assad, fosse o guardião do Regimento e
cumprisse as determinações da vontade da maio
ria desta Comissão, não somente neste período
em que estaremos votando e discutindo a matéria,
mas sobretudo no momento em que as decisões
desta Comissão deverão estar inseridas no relató
rio, o qual refletirá a vontade determinante desta
Comissão. Nlão podemos entender que somente
a vontade do ilustre Relator, Senador José Paulo
Bisol, seja a vontade determinante no relatório,
mas, sim, que a vontade da maioria destes Consti
tuintes, que representam o Brasil do Amapá ao
Rio Grande, seja traduzida pelo ilustre Relator.

Na verdade, Sr. Presidente, essa vontade singu
lar tem, de certo modo, causado perplexidade
a todos nós que aqui viemos representar o povo
do Brasil. Assim, a V. Ex', mineiro e guardião do
curnprímento do Regimento nesta Comissão, de
sejo pedir que, em todos os momentos, repre
sente a vontade soberana e democrática deste
órgÉlotêcníco, fazendo cumprir as decisões ema
nadas de todos os seus integrantes.

Sr, Presidente, tomamos conhecimento, agora,
deste relatório do ilustre Relator. Deveremos apre
sentar emendas e, também, pedidos de desta
ques, no momento oportuno, mas queríamos não
que a vontade singular do Relator fosse com
preendida e determinasse o relatório final desta
Comissão, mas, sim, que isso fosse feito pela mé
dia das opiniões democráticas de todos nós. Que
seja o relatório não de um homem, mas de todos
os Constituintes que aqui estão representando o
Brasil. Obrígado.

O SR. PRE:SIDENTE(Mário Assad) - Respon
dendo à questão de ordem de V. Ex', quero dizer
que, como o nobre Constituinte Paulo Almada,
somos também de Minas Gerais. Lá,aprendemos,
através do espíríto democrático, das lutas pela
liberdade - Minas é sinônimo de liberdade, com
Tiradentes à frente, com sua História e tradição
- que nunca deveremos regatear no sentido da
aplícaçâo dos princípios democráticos e de Iiber
dade nesta Comissão. A liberdade será um cate
cismo nesta Comissão e a democracia, seu apa
nágio.

Fique certo V.Ex' de que daremos livree ampla
oportunidade à manifestação de todos os Srs.
Constituintes.. E a hora própria de se verificar o
ponto de vista da maioria será por ocasião da
votação, o que não ocorrerá agora, mas na oca
sião oportuna. E a decisão então tomada será
respeitada, acatada, em caráter decisivo e irretor
quível.

o SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA 
Sinto-me honrado com a posição de V.Ex'

O'SR. PRE:SIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a pelavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Nar
ciso> Mendes.

O SR. C01'lSTITUlNTE NARCISOMENDES 
Sr. Presidente, entendemos que, de fato, é na hora
da votação e da apresentação do pedido de desta
que que cada um põe suas emendas em questio
namento, inc:lusivecomparando-as com o relatá
rio apresentado pelo eminente Relator José Paulo
Bisol. Contudo, gostaria de deixar aqui registrado
o meu veemente protesto contra a forma pessoal

como o Sr. Relator, Constituinte José Paulo Bisol,
preparou tanto a primeira como a segunda peça
que lhe cabia no desempenho de sua função co
mo relator. Até porque já chamamos a atenção
de S. Ex'para as várias matérias debatidas e venci
das nas Subcomissões, como, por exemplo, a
excrescência de se reintroduzir no texto do Relatá
rio a expressão "orientação sexual" - na verdade,
não entendemos a quem isso interessa. Essa ma
téria fora votada em nossa Subcomissão, fora ma
téria vencida e, para estranheza nossa, a mesma
expressão "orientação sexual" aparece agora rein
troduzida no relatório final.

Ademais, como falou o Constituinte que me
antecedeu, tudo o que as Subcomissões aprova
ram sobre a questão do direito da propriedade,
o nobre Relator simplesmente desqualificou, des
considerou e fez valer, no seu relatório, única e
exclusivamente, seu ponto de vista pessoal. Até
parece que todo o trabalho feito pelas Subco
missões, todas as proposições até agora apresen
tadas, serviram para que fizéssemos apenas um
jogo de cena, já que S. Ex' parece entender que
lhe compete, como Relator, pegar os três Antepro
jetos das três Subcomissões, sistematizá-los e a
eles adicionar ou subtrair as manifestações do
Plenário das Subcomissões, para apresentar seu
relatório final. Verifica-se, contudo, com a apre
sentação tanto do seu anteprojeto preliminar co
mo do seu anteprojeto definitivo, que apenas do
primeiro para o segundo houve uma manifes
tação pessoal do Relator, contrária à vontade da
maioria dos membros desta Comissão.

Por isso chego à conclusão de que o nobre
Relator deseja confrontar-se com o Plenário desta
Comissão. Se o objetivo de S. Ex' é este, aceita
mos o desafio e vamos para a votação dos desta
ques das emendas que haveremos de apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Gostaria
de advertir os Srs. Constituintes para o fato de
que decidimos preliminarmente pelo adiamento
da reunião. No entanto, estamos sendo condu
zidos a debates.

Gostaria de saber se alguém mais deseja levan
tar qualquer questão de ordem, relativamente ao
adiamento da reunião. Caso contrário, vamos en
cerrar a reunião, porque não vejo condições de
prosseguir, pois estaríamos deturpando a ordem
dos nossos trabalhos.

Com a palavra o Sr. Constituinte João Paulo
Pires, pela ordem, se for realmente para levantar
questão de ordem relativa ao adiamento da reu
nião.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
-Sr. Presidente, não é com relação ao adiamento
da reunião, mas acredito até que, por questão
de procedimento democrático, se V.Ex' concedeu
a palavra aos demais Constituintes, não irá impe
dir que eu me manifeste aqui, nesta reunião, em
bora a intenção preliminar de V. Ex' tenha sido
a de adiá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
pretende levantar uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Queria contraditar os companheiros que se
expressaram.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
V.Ex' tem este direito, porque realmente foi aberto

o precedente para os demais Constituintes. V.Ex"
dispõe do tempo regimental para fazer a expo
sição que julgar conveniente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, gostaria de
conclamar os companheiros que aqui estão enca
minhando o debate, personalizando e dirigindo
os questionamentos mais à pessoa do Sr. Relator
do que ao conteúdo de seu trabalho.

Esta é uma Comissão temática de suma impor
tância, e devo dizer que, pelo menos no que toca
à Subcomissão de que fiz parte, pois não assisti
aos debates das demais, o que lá foi discutido
está aqui refletido no relatório e acatado pelo Rela
tor José Paulo Bisol. Portanto, estranho até que
o colega Paulo Almada, que também votou o que
está contemplado no trabalho do Sr. Relator, este
ja dizendo que se trata de um relatório singular.

Ouço aqui expressões como "ridículo", "desco
nheço", etc. Isto não levará a uma solução satisfa
tória nem à conclusão necessária que deve sair
desta comissão. Não vejo, absolutamente, como
teima em insistir o Constituinte Farabulini Júnior
que a proposta nos dirija a um capitalismo de
Estado. De forma alguma. Até hoje nosso povo
- através do Estado, evidentemente - tem pago
pela' má administração empresarial ou pela má-fé
nas gestões empresariais. Na última sessão em
que aqui debatemos esta questão, tive oportu
nidade de expor um fato concreto para o Consti
tuinte Farabulini Júnior. Na verdade, o micro, o
pequeno e o médio empresários são discrimi
nados neste País. O grande empresário tem o
beneplácito do Estado. O grande empresário, nes
te Pais, é um produto até esquisito, um produto
híbrido, porque é 50% capitalista e 50% marxista.
Quando se trata de usufruir dos lucros, ele é extre
mamente capitalista. Quando se trata de ratear
os prejuízos, é socialista. E o Estado tem arcado
com o pesado ônus de tapar os rombos das em
presas que não têm condição de ser adminis
tradas pelos que lá estão.

Até hoje a impunidade grassa em todo o País
e o enriquecimento ilícito se dá através da utiliza
ção até do dinheiro público. Em nosso Estado
podemos citar inúmeros exemplos, como é o ca
so da Usina Esperança, de ltabirito, que está para
lisada, depois de nela haver sido injetado dinheiro
público, beneficiando os empresários que a diri
gem. Há, ainda, um outro exemplo gritante, em
Minas Gerais, envolvendo a Knupp,poderosíssimo
gnupo alemão, que montou uma empresa de bens
de capital no nosso Estado, do qual recebeu di
nheiro e, gratuitamente, um terreno terraplanado,
tendo ainda, para a construção da fábrica, entrado
com quatro milhões de dólares. Enquanto havia
isenção de imposto, a Knupp funcionou. Assim
que terminou essa isenção, a empresa debandou,
fechou a fábrica, deixou os empregados no olho
da nua.

Portanto, acho que a cláusula, no relatório, que
diz respeito ao mau uso, ao uso impróprio e defi
ciente da propriedade, enquadra-se nesta visão
exposta no relatório e não nesta outra, pela qual
se batem os constituintes que acabam de mani
festar-se. Acho que S. Ex"' estão dando um exem
plo de extremismo ideológico. O que se tenta
fazer neste texto é inovar. Inovar, nesta terra, é
tão dificil assim? Não é possível! Não se fala, no
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texto, da plena potencialidade da capacidade de
produção. Isto não está dito aqui. Isto, absoluta
mente, não é mencionado. Portanto, o que vejo
é que muitos desejam caminhar para o rumo
da repressão, que começa até dentro de nossa
casa. Ao longo do tempo, neste País, viveu-se
sob um Estado autocrático, baseado numa men
talidade autoritária, e até dentro dos lares inicia-se
a educação do nosso povo através de uma orien
tação e de uma mentalidade repressivas.

Ao se falar, nesta comissão, dos direitos coleti
vos, dos direitos individuais, há de se procurar
ampliá-los e dotá-los de uma condição plena, sem
o que o cidadão brasileiro não poderá exercitar
a soberania nem participar da vida do País exigin
do que o Governo e as entidades cumpram sua
finalidade com decência e haja honradez no de
sempenho dos mandatos. Isto está plenamente
assegurado no relatório que ora recebemos.

Portanto, a responsabilidade que nos cabe, nes
ta comissão, é a de não ver este relatório com
estreiteza, mas abrir os horizontes para o povo
que aqui estamos representando. Este, a meu
ver, é o único caminho que temos a seguir. Espero
que se chegue a uma conclusão, na votação deste
relatório, no final da semana, com a mente um
pouco mais arejada do que tenho visto até o mo
mento.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Srs.
Constituintes, antes de encerrar a presente reu
nião, quero deixar aqui uma palavra de home
nagem a esta Comissão, pelo trabalho eficiente
que vem realizando, pela dedicação, pelo carinho
e pelo formidável entusiasmo dos seus membros
na defesa de tantas teses. Controvertidas, natural
mente, mas é da controvérsia que surgirá a luz,
que desejamos seja pontente, extraordinária, ca
paz de iluminar esta Nação com uma grande
Constituição. Quero, pois, consignar meu prazer
pela forma com que os Srs. Constituintes defen
dem seus pontos de vista com garra, com entu
siasmo, com calor, pontos de vista, que às vezes
podem não coincidir com os do Sr. Relator, mas
que devem ser respeitados.

Quero também consignar uma palavra de elo
gio ao trabalho do Sr. Relator, que entregou seu
relatório antecipadamente, quando tinha prazo até
domingo para fazê-lo.Trata-se de trabalho eficien
te, dedicado, profundo, que pode não atender à
realidade de alguns dos Srs. Constituintes que
integram esta Comissão, mas que precisa ser res
peitado, admirado e, sobretudo, discutido com
o mesmo espírito de grandeza com que tem sido
questionado aqui pelos Srs. Constituintes.

Minha homenagem, pois, ao nobre Relator,
Constituinte José Paulo Bisol, por seu trabalho
eficiente, que representa seu ponto de vista, que
atende às suas convicções ideológicas e que deve
ser respeitado mesmo quando, eventualmente,
expresse opiniões divergentes das nossas.

Espero que daqui para a frente o entusiasmo
natural na defesa das respectivas teses não extra
vase ao ponto de atingirmos pessoalmente algum
companheiro. Esta Presidência vai cumprir rigo
rosamente seu dever regimental, de não permitir
expressões ofensivas a quem quer que seja.

Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião,
antes convocando outra para as 17 horas, de hoje.

Está encerrada a reunião.

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS
E GARANTIAS INDMDOAIS

ATADA 18' REUNIÃO, REALIZADA
EM 8 DE MAIO DE 1987

Às nove horas e cinqúenta minutos do dia oito
de maío de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala D-2, do Anexo li,da Câmara dos Deputados,
em Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Di
reitos e Garantias Individuais, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Antonio Mariz. Presentes
os Senhores Constituintes: Joaquim Haickel, Dar
cyPozza,José Mendonça Bezerra, Ubiratan Spinel
li, Narciso Mendes, Maguito Vilela, José Mendon
ça de Morais, Gerson Peres, José Viana, Lúcia
Vânia,ElielRodrigues, José Fernandes, Costa Fer
reira e Amaral Netto. Havendo número regimental
o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos. Uda e aprovada a ata de reunião anterior,
unanimemente. Ordem do Dia. Discussão da Su
gestão número 126, de autoria dos Senhores
Constituintes: Telmo Kirst, Adilson Motta, Victor
Faccioni e Darcy Pozza. O Senhor Presidente co
municou ao plenário a presença do Senhor Cons
tituinte Amaral Netto, autor da Sugestão número
150, que fez explanação ao plenário, sobre sua
proposta. A seguir passou a palavra ao Senhor
Constituinte Joaquim Haickel, designado relator,
para leitura de seu parecer e voto. Em discussão.
Usaram da palavra os Senhores Constituintes:
Joaquim Haickel,Maguito Vilela, Narciso Mendes,
Ubiratan Spinelli,José Mendonça de Morais, Lúcia
Vânia,José Fernandes, José Viana, Costa Ferreira
e Eliel Rodrigues. A Senhora Constituinte Lúcia
Vânia, solicitou ao Senhor Presidente, depois de
consultado o plenário, a possibilidade da Doutora
Armida Miotto,usar da palavra por cinco minutos.
Deferido. O Senhor Presidente encaminhará ao
Senhor Relator o Parecer relativo às Sugestões
acima discutidas. Sugestões recebidas, número
e autoria: 3.032, de José Ignácio Ferreira; 3.033,
e 3.038, de José Ignácio Ferreira; 3.225, de Agas
siz Almeida; 3.229, de Agassiz Almeida; 3.714,
de Joaquim Haickel; 3.730, de Jorge Arbage;
3.742, de José Jorge; 3.743, de JoséJorge; 3.768,
de Leite Chaves; 3.769, de Leite Chaves; 3.778,
de Lúcia Braga; 3.785, de Luiz Freire; 3.799, de
Matheus Iensen; 3.822, de Mendes Botelho; 3.833,
de Mendes Botelho; 3.852, de Nelson Cameiro;
3.856, de Nelson Cameiro; 3.857, de Nelson Car
neiro; 3.859, de Nelson Cameiro; 3.898, de Plínio
Martins; 3.913, 3.910, de Paulo Zarzur; 3.931, de
José Sarney Filho; 3.952, de Roberto Balestra;
3.956, de Roberto Balestra; 3.957, de Ronaldo
Carvalho; 3.932, de Rubem Medina; 3.973, de Ru
bem Medina; 3.972, de Rubem Medina; 3.981,
de José Carlos Martinez;3.985, de Santinho Furta
do; 3.991, de Telmo Kirst;4.030, de José Camar
go; 4.031, de José Camargo; 4.033, de José Ca
margo; 4.066, de Jorge Hage; 4.067, de Jorge
Hage; 4.096, de Nelson Wedekin, 4.106, de José
Carlos Grecco; 4.108, de José Carlos Grecco;
4.113, de José Carlos Grecco; 4.123, de José
. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
convocou nova reunião para hoje, às quinze horas.
Foi encerrada a reunião às doze horas e vinte
cinco minutos, cujo inteiro teor será publicado
na íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, AlUa Tobias, Se
cretaria, lavrei a presente ata, que, após lida e

achada conforme, será assinada pelo Senhor Pre
sidente. - Constituinte Antonio Mariz, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião ordinária da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais,destinada aos de
bates das sugestões encaminhadas pela Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte.

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

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

Da Ordem do Dia consta a discussão das Su
gestões n'" 126 e 150, de autoria dos integrantes
da bancada do Rio Grande do Sul e do Consti
tuinte Amaral Netto, respectivamente, ambas so
bre a pena de morte. Além destas, há outras su
gestões recebidas de Constituintes membros des
ta Subcomissão.

Iniciaremos com a discussão das Sugestões
noS 126 e 150.

Passo a palpvra ao Relator, Constituinte Joa
quim HaickeI.

O SR. RELATOR (Joaquim Haickel)-Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, as Sugestões
n'" fi e 7 nos foram distribuidas pela douta Presi
dência deste Órgão Técnico, de vez que tratam
de matérias conexas, proibindo a primeira a pena
de morte, admitindo-a a segunda, nas hipóteses
que menciona.

ASugestão n°6 nos foiencaminhada pela Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte sob
o rr 126, e a Sugestão rr 7, sob o rr 150.

A Sugestão n° 126 é subscrita pelos nobres
Constituintes da bancada gaúcha do Partido De
mocrático Social: Telmo Kirst,Adylson Motta, Vic
tor Faccioni, Osvaldo Bender e Darcy Pozza e
se consubstancia no seguiI'ite dispositivo: "NÃo
HAVERÁ PENA DE MORTE".

Os ilustres Constituintes acima citados colo
cam-se, portanto, radicalmente contra a reimplan
tação da pena de morte no Brasil, apresentando
a seguinte justificativa.

Assinalam ser imperioso conste do texto consti
tucional em elaboração um dispositivo que proíba
a pena de morte, que, segundo o saudoso Profes
sor Nelson Hungria, Ué, sob a veste legal, a mais
requintada forma de homicídio deliberado a san
gue frio" (Conferência na Faculdade de Direito
de Belo Horizonte, em 26 de maio de 1951).

A justificativa apresenta as seguintes citações
do renomado penalista acima citado, em seu libe
lo contra a pena de morte:

"O problema da pena capital, diz ele, está, po
rém, em saber se ela é, realmente, necessária.
Admita-se que ainda as mais impressionantes ra
zões de ordem sentimental, não poderia conven
cer da ilegitimidade da pena de morte, se esta
fosse positivamente um meio de utilidade social.
Ora, o que precisamente se deve contestar é essa
utilidade. Ou, pelo menos, não foi isso demons
trado com argumentos irrefutáveis."

uAlição da -experiência histórica revela que não
há relação de causa e efeito entre a maior severi
dade das penas e a diminuição de criminalidade.
É uma ilusão o suposto decisivo efeito da intimi
dação que se atribui à pena de morte".
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Dentre todas as objeções que se formulam à
pena de morte, uma é, positivamente, intrans
ponível: a que concerne ao seu caráter absoluto,
tornando impossível a reparação de um possível
erro judiciário... A falibilidade do testemunho, a
falsa interpretação da prova judiciária e, mais que
tudo, a pressão da exaltada opinião pública, a
exigir "bodes, expiatórios", sob o estímulo da im
prensa "cor de açafrão", podem levar a justiça
a desvios fatais que, com a execução do conde
nado, seriam irremediáveis".

A citação de Saldafia (Nueva Penalogia) é no
seguinte sentido: "No hace falta matar el hombre:
debe matar-se ai criminal em el hombre". "Não
é necessário matar o homem; deve matar-se o
criminoso no homem".

No dizer de Quintiliano Saldafia, "o delinquente
não é uma pedra, mas um homem, e, portanto,
pode mudar, é suscetível de se modificar".

Observa Adolphe Prins (Scíence Penal e Droit
Positíf)"que as execuções capitais, quando aplica
das publicamente, como as querem os que as
defendem a título de pena-terror, exercem perni
ciosa influência no seio das multidões, desper
tando instintos sanguinários e tendências mórbi
das para o crime".

Informa Aníbal Bruno que legislações influídas
por longa tradição de rigorismo penal, com em
preqo abusivo da pena de morte, abandonaram
na. Assim, desapareceu da Suécia, Dinamarca,
Holanda e R'omênia, bem como de alguns Esta
dos norte-americanos. Na Inglaterra, a pena de
morte foi reduzida aos casos de homicídio agra
vado, prosseguindo-se os esforços para a sua eli
minação total.

"A pena de morte vai realmente desaparecer
dos códigos e quando persiste é raramente aplica
da, e, se aplicada, mais raramente ainda se execu
ta. É a írnaqem de uma forma punitiva que se
encaminha para abolição total, e que, como disse
mos em outra oportunidade, em rigor de sistema,
dentro do Direito Penal moderno, aparece como
resíduo estranho de concepções penalístícas, his
tórica e cienUficamente,um anacronismo" (Aníbal
Bruno, in Das Penas, ed. Rio, 1976, fls. 47).

Eleccaria (Dos Delitos e das Penas, Lívorno,
1764,) é apresentado como o primeiro a reclamar
a abolição da pena de morte, pois o seu livro
é uma verdadeiro libelo contra a pena de morte.
De acordo com o seu raciocínio, o homem, ao
ceder uma parcela mínima de sua liberdade, para
tornar possível a vida em coletividade, não se pri
vou de todos os seus direitos;não poderia conferir
a outrem o direito de matá-lo. Portanto, a pena
de morte é desautorizada pelo contrato social.

Ressalta-se que, em 1967, foi realizado pela
Unhrersidadl~ de Coimbra um Colóquio para co
memorar o centenário da abolição da pena de
morte em Portugal, ao qual compareceram as
figuras mais representativas do Direito Penal e
da CriminoHogia da Europa, América Latina e
América do Norte. Entre os representantes do
Brasil encontravam-se Nelson Hungria e Heleno
Fragoso, que tiveram participação ativa, com
alentados trabalhos contra a pena de morte.

Das conclusões desse Colóquio, em que se
estudou a fundo o problema da pena de morte,
sob os aspectos jurídico, filosófico e criminoló
gico, é de se ressaltar a recomendação no sentido
de que a pena de morte seja abolida universal
mente e definitivamente para todos os crimes.

Na Faculdade de Díreíto de Coimbra, em 1967,
por ocasião do centenário da abolição da pena
de morte em Portugal, assinalou Heleno Fragoso:

"A pena de morte deve ser abolida porque a
abolição constitui exigência irresistívelda cultura
de nossa época. São irrelevantes os argumentos
a favor de sua legitimidade. São irrelevantes e
discutíveis o de sua exemplaridade e o seu efeito
intimidativo. A sua necessidade é invocada por
interesses políticos subalternos e se refuta pela
ineficácia da pena de morte no desenvolvimento
da criminalidade, que se deve a outros fatores.
São, no entanto, irrecusáveis os argumentos que
se fundam na irreparabilidade da pena capital".

"Argumentamos, em última análise, com a in
comparabilidade e a ínvíolabllídade da vida huma
na, como exigências éticas intransponíveis, muito
vivas ao espírito daqueles que presenciaram exe
cuções. É oportuno, pois, concluir com um des
tes, Leon Tolstoi, que, após assistir a uma execu
ção em Paris, em 1857, escreveu: "Quando v:
separar-se do tronco a cabeça do condenado,
caída com sinistro ruído no cesto, compreendi,
e não com a razão, mas com o meu ser, que
nenhuma teoria pode justificar tal ato" (Direito
Penal e Direitos Humanos, Forense, 1977, fls.
178).

ASugestão n°7(150) de autoria do nobre Depu
tado Amaral Netto, em sentido diametralmente
oposto à de n°6(126) propõe a aplicação da pena
de morte, nos seguintes termos:

"Não haverá pena de morte, de prisão perpétua,
de banimemto ou de confisco, salvo quanto à
pena de morte, nas hipóteses de lei militar em
tAmpo de guerra externa, de assalto, roubo, se
questro e estupro de mulheres e crianças segui
dos de morte. A lei assegurará ao acusado a mais
ampla defesa, atribuindo efeito suspensivo aos
recursos interpostos para as instâncias ordinárias
e extraordinárias e ao pedido de indulto feito às
autoridades competentes."

A pena de morte, portanto, passa a ser admitida
nas seguintes hipóteses: .

a) em caso de guerra externa, quando será
aplicada a legislação militar;

b) de assalto;
c) de roubo (art. 157,§3° do Código Penal);
d) seqüestro (art. 159 do Código Penal);
e} estupro de mulheres e crianças (art. 213

do Código Penal), desde que esses crimes sejam
seguidos de morte.

Em sua justificativa,o nobre representante do
Estado do Rio de Janeiro informa que, ante o
inusitado aumento da violência e da criminalidade
em nosso País, assumiu "um compromisso de
campanha que é o de lutar pela adoção da pena
de morte para os autores de assaltos, seqüestros
e violentação de mulheres e crianças, seguidos
de morte", afirmando que "não é possível conti
nuar impunemente o espetáculo de crimes e de
atentados à pessoa humana, nas grandes cida
des, especialmente np--'Rio de Janeiro, entregue
à sua própria sorte".

Esse compromisso, como o informa o emi
nente subscritor da proposição, teria tido ampla
receptividade, recebendo, em livro próprio, deze
nas de milhares de assinaturas de apoio.

Procura discutir os argumentos utilizados pelos
abolicionistas da pena de morte, citando como
primeiro deles o argumento de que a pena de
morte é uma forma deliberada de homicídio lega-

Iizado a sangue frio, para colocar em relevo a
situação da pobre vitima, indagando se não teria
ela e sua família "os direitos inalienâveis assugu
rados pela Declaração Universal dos Direitos do
Homem e pela Constituição Federal de nosso
País, que "assegura aos brasileiros e estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direitos
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e
à propriedade".

Indaga o ilustre Deputado Amaral Netto: "En
tão, como justificar-se esse desequilíbrio, consis
tente em proteger demasiadamente os direitos
do criminoso, em detrimento dos direitos da víti
ma, que injustamentae foi atacada, ou de sua
família, duramente atingida?"

Refere o ilustre constituinte que o outro ponto
contrário à pena de morte é o da irreparabilidade
do erro judiciário, em que são citados os casos
de Sacco e Vanzetti, o dos irmãos Rosemberg,
o de Caryl Chessmam e o dos irmãos Naves,
este aqui no Brasil, e se coloca em relevo o fato
de a justiça, como toda obra humana, ser falha,
pois erram as testemunhas, os peritos, os jurados
e os juízes e em caso de err01udiciârio,a aplicação
da pena capital tem caráter irreversível. A esse
argumento se contrapõem os de GiulioBattaglini
(Dirito Penale, vol.2, tradução de José da Costa
Júnior, Saraiva, São Paulo, 1973):

"O argumento que mais impressiona é o da
irreparabilidade...Nem este argumento é decisivo.
O erro, infelizmente, é inseparável da natureza
humana e, se o medo de incorrer nele devesse
impedir de agir, toda a vida individual e social
ficaria paralisada ...A lrreparabilidade da pena não
pode conduzir senão a uma conseqúência; a de
subordinar a execução a especiais cautelas".

Cita-se pesquisa feita nos Estados Unidos pelo
Gallup, que revela um aumento de 72% (setenta
e dois por cento), do percentual de aprovação
pelos entrevistados da pena de morte e de que,
entre os advogados, 68% (sessenta e oito por
cento) são a favor da execução da pena capital
apenas imposta nas sentenças judiciais (Jornal
American Bar Association - 1987, pág.44).

Ao argumento de que o objetivo da pena não
é a expiação, mas a recuperação do condenado,
se contrapõe a circunstância de que o sistema
penitenciário, particularmente no Brasil, está fali
do, pela insuficiência de recursos, indiferença das
autoridades financeiras, imobilismo do Juízo das
Execuções e despreparo de agentes penitenciá
rios, razão por que essa alternativa deve ser des
prezada. "Como esperar-se, pois, diante desse
quadro desalentador, a recuperação de crimino
sos perigosos?", indaga o nobre constituinte.

Enfatiza o nobre Deputado Amaral Netto que
a previsão da pena de morte se assenta em três

.argumentos: o da regra da compensação; o da
necessidade da defesa da ordem social; e o do
risco da imprevisão da pena capital.

O princípio da compensação exige uma ade
quação da pena à gravidade do crime, sendo que
na linguagem de Kant, seria a compensação mo
ral e na linguagem de kleín, seria a reparação.

O princípio da compensação estaria profunda
mente arraigado na consciência popular de que
o homem deve ser tratado segundo suas obras
e de que a exigência da expiação legitima a regra
segundo a qual certas 'faltas abominâveis devem
ser reparadas pela própria morte do culpado.

O princípio da defesa da ordem social assen
ta-se no pressuposto de que a justiça humana
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quase nunca possa realizar uma proporcionali
dade desejável entre o crime e o castigo, não
restando, em alguns casos excepcionais, senão
a pena de morte, como instrumento necessário
de defesa da sociedade, que tem o direito de
punir e deve usar esse direito se a conservação
da segurança exige uma repressão enérgica.

Assinala,ainda, o ilustreconstituinte que o efei-
to intimidativo da pena de morte é bastante eficaz
contra os aspirantes ao crime e representa um

freio extremamente salutar, insubstituível para
muitos deles.

O quarto princípio é o risco da imprevisão ou
da supressão da pena substitutivapara os chama
dos crimes odiosos. E qual seria ela?, indaga o
nobre Deputado Amaral Netto.Aprisão perpétua,
a reclusão por 30 anos? Uma indenização polpu
da? Não. "Nenhuma dessas alternativas me pare
ce razoável para reprimir determinadas ações.
Alémda pena privativa de Iiberda e não contribuir
em nada para a saúde e moralid de do detento,
não representa ela uma arantí suficiente para
a sociedade, porque o crímínoso pode evadir-se
e cometer novos crimes".

Descreve-se o seguinte quadro cínico da socie
dade contemporânea: "Os marginais encontram
se à solta pelas ruas, assaltando, assassinando,
estuprando, enquanto os cidadãos honestos fi
cam presos em seus apartamentos, atrás de por
teiros eletrônicos, trancas, ferrolhos e monitores
delV'.

Conclui o ilustre Constituinte que, por esses
motivos, convenceu-se de que "é absolutamente
necessário instituira pena de morte para os cri
mes odiosos", não fazendo essa opção por razões
ideológicas, mesmo por que a pena de morte
não tem ideologia, não é própria ou peculiar do
regime capitalista ou do regime comunista. "Os
Estados Unidos adotam-na, como adotam-na a
URSS e a Polônia, estas inclusive para punir até
simples crimes de especulação de divisas".

Como arremate de sua proposta, o eminente
Constituinte esclarece que procurou conciliar "a
aplicação dos princípiosque justificam a previsão
da pena de morte (compensação moral, defesa
da ordem social e risco da imprevisão), com a
observância da garantia da ampla defesa para
o réu, atendendo, nesse último ponto, às reco
mendações do Grupo Consultivodas Nações Uni
das sobre prevenção do delito e tratamento do
delíqüente, feitas em Genebra, em 1968"

Parecer

Verifica-se, portanto, que as duas propostas se
repelem.

Ade n°6.126, da bancada do PDS do RioGran
de do Sul, se posiciona absolutamente contrária
à existência de pena de morte no Brasil, não a
admitindo, inclusive, no caso de guerra externa,
que é a única admitida pelo texto constitucional
vigente (art. 153, §11). Nesta hipótese também
fica abolida a pena de morte.

.A Sugestão rr 7.150, do nobre Deputado Ama
ral Netto, instituia pena de morte para as seguin
tes hipóteses:

a) em caso de guerra externa, quando será
aplicada a legislação penal militar;

b) de assalto;
c) de roubo (art. 157 do Código Penal);
d) seqüestro (art. 159 do Código Penal);.

e) estupro de mulheres e crianças (art. 213
do Código Penal); desde que esses crimes sejam
seguidos de morte.

Trata-se de assunto altamente explosivo, polê
mico e de extrema seriedade, sobre o qual deve
posicionar-se esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, na hora da elaboração de uma nova Consti
tuição para reger os destinos de uma grande Na
ção democrática.

O assunto não é novo, pois, no Brasil,a pena
de morte foi mantida pelo Código Imperial de
1830, porém, não mais foi excutada desde 1855.

Célebres personagens da Históriado BrasilCo
lônia foram condenados à morte, como Felipe
dos Santos, Tiradentes, Frei Caneca, Calabar,
Francisco Chagas, etc.

Com a instalação do regime republicano, em
1889, a pena capital foi abolida, ressalvando-se
as disposições da legislação militar em tempo
de guerra.

A Carta Política de 1937, outorgada, no seu
art. 122, inciso 13, autorizou a pena de morte
para determinados crimes políticos e por homi
cídios cometidos por motivo fútil e com extremos
de perversidade.

O Decreto-lei rr 86, de 20 de janeiro de 1938,
autorizouo Tribunalde Segurança a impor a pena
de morte.

O Decreto-lei rr 431, de 18 de maio de 1938,
definiu os crimes contra a personalidade interna
cional, a segurança do Estado e contra a ordem
social. No seu art. 2°, apontou os casos em que
deveria ser aplicada a pena de morte.

O Ato Institucional n° 14, de 5 de setembro
de 1969, estabeleceu a pena de morte nos casos
de guerra externa, psicológica adversa, ou revolu
cionária, ou subversiva.

O Decreto-lei rr 898, de 29 de setembro de
1969, define os crimes contra a segurança nacio
nal, a ordem política e social, estabelece seu pro
cesso e julgamento. Esse diploma legal, ao definir
o que seja guerra psicológica adversa, guerra re
volucionária ou subversiva, indicou também os
casos de aplicação da pena de morte.

Embora tenha havido condenação à pena de
morte, com base nesses diplomas legais, não
houve execução, de vez que a pena de morte
foi, posteriormente, comutada para prisão perpé
tua, tendo sido o réu, depois, beneficiado pela
anistia, através da Lei n9 6.683, de 28 de agosto
de 1979.

• Dez anos após ter sido instituída, a pena de
morte foi abolida pela Emenda Constitucional n°
11, de 13 de outubro de 1978, exceção feita à
hipótese de guerra externa, consoante o art. 153,
§ 11 da Constituição vigente.

Ninguém pode objetar que a pena de morte
está intimamente ligada às origens da pena e,
portanto, vinculada à vingança privada,como um
meio de repressão ao crime, estando presente
nas codificações mais antigas do mundo, sob as
mais variadas formas de execução.

O primeiro a reclamar a abolição da pena de
morte foi Beccaria, em seu livro intitulado "Dei
delitti e delle pene", publicado em Uvomo, em
1764, seguindo-se Servan, Brissot de Warville e
Pastoret.

No século passado, muitos foram os abolicio
nistas, sobressaindo-se, na Itália, Carmignani,Car
rara, EIIero, Tolomei, Puccioni,Buccellattie Pessi
na. Converteram-se também à causa da abolição

da pena de morte Feurbach, Mittermaier, Conforti
e Maggiore.

Lombroso e Garófalo foram favoráveis à pena
capital,como meio de eliminação radicale econô
mica dos incorrigíveis. Ferri, porém, foi contra
a pena de morte, por não a considerar necessária
e seriamente eficaz.

Florian,em seu livro"Trattato", fls.789, sempre
foi contrário à idéia da pena de morte, por enten
der que repugnava ao sentimento público, ser
irreparávele não ter efeito intimidativo.

Na Itália, a pena de morte foiexcluídado Código
Zanardelli, de 1889. O fascismo de Mussollini a
reintroduziuem 1926, na lei de defesa do Estado,
aplicada por um Tribunal Especial, tendo sido
admitida no Código Rocco, porém, foi abolida
pela Constituição de 1947.

Na Alemanha, com o nazismo, a aplicação da
pena de morte se ampliou. A nova Constituição
alemã, em 1949, aboliu-a, porque, consoante
Maurach, ela atinge a dignidade da pessoa hu
mana.

Na América do Sul, mantêm a pena de morte
apenas o Peru, o Paraguai e o Chile. O Paraguai
aboliu a pena de morte por motivos políticos.Mes
mo nesses países, as execuções têm sido raras.

Nos Estados Unidos, diversas Unidades da Fe
deração aboliram a pena de morte, isto é, a maio
ria.A URSS, a China e o bloco soviético mantêm
a pena de morte.

Em 1967, Portugal teve oportunidade de cele
brar o centenário da Lei de 1° de julho de 1867,
que aboliu a pena de morte. Para comemorar
essa data, houve um Colóquio na Cidade de
Coimbra ao qual compareceram as figuras mais
expressivas do Direito Penal e da Criminologia
da Europa, América Latina e América do Norte,
entre os quais estavam os renomados Professores
do Brasil, Nelson Hungria e Heleno Fragoso, de
saudosa memória.

Constataram as grandes figuras do mundo jurí
dico, por ocasião desse evento, que o poder inti
midativo da pena de morte é tão inexpressivo
que não é capaz de anular a inclinação ou o inte
resse pela prática do crime.

Por outro, verificou-se, aínda, em Portugal, que
as estatísticas não demonstraram que a substi
tuição da pena de morte pela de prisão tenha
determinado o aumento da criminalidade.

Helena Fragoso, ao participar do Colóquio aci
ma referido, assinalou em alentado estudo apre
sentado que o progresso do movimento abolicio
nista no mundo é contínuo e irresistivel. "É irresis
tível, porque há hoje consciência universalde que
a pena de morte atinge a dignidade da pessoa
humana que, em nossa época, se apresenta como
valor essencial e inviolável."

Assinala,ainda, o saudoso Professor que a dis
puta em tomo da legitimidade da pena de morte
não tem sentido no plano jurídico e não pode
ser resolvida nesse terreno. Para ele, a questão
da pena de morte é política e é, sobretudo, cultu
ral. (Direito Penal e Direitos Humanos, Foren
se, 1977, fls. 169.) No mesmo sentido, a lição
de Sebastian Soller, in Derecho Penal Argen~
tino, Buenos Aires,v.lI, p. 362 e segs. 1963.

O que se sabe é que há mais de um século,
desde 1855, a pena de morte deixou de ser aplica
da no Brasil,como penalidade oficial, em conse
qüência de um famoso erro judiciário.
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E é importante assinalar que, a despeito das

propaladas precauções, os erros judiciários conti
nuam a acontecer, como fruto da falibilidade e
contingências humanas.

Daí por que preferimos seguir os passos do
eminente pensador católico, Alceu de Amoroso
Uma (Tristão de Ataíde) que, no decurso de sua
vida, sempre foicontra a pena de morte, por uma
razão de ordem intrínseca, isto é, uma pena irrepa
rável somente pode ser decretada por um Tribu
nal infalível.

Ao adotar-se o raciocínio simplista de que a
sociedade tem o direito de matar os elementos
perigosos que abalam a sua estrutura jurídica,
temos o direito de indagar sobre o que devería
mos fazer com os loucos, criminalmente perigo
rosos, e os portadores de doenças contagiosas,
bem como as vítimas da AIDS?

Saliente-se que a corrente mais modema da
Igreja é contrária à pena de morte.

Colhe-se ela experiência que o grande lapso
de tempo que medeia entre a prática do crime
a aplicação da pena de morte, às vezes, faz com
que o sentimento popular do castigo se trans
forme em sentimento de solidariedade em favor
do criminoso.

Entendemos que a reintrodução da pena de
morte no Brasil seria uma volta ao passado distan
te e mesmo um retrocesso, pois não há dúvida
de que se trata de um instituto de há muito supe
rado em todas as legislações dos povos civili
zados.

Não se pode olvidar que, com a evolução dos
tempos, a dignidade humana foi sendo cada vez
mais. respeitada, abandonando-se a vingança pri
vada, a pena de Talião, as mutilações, as marcas
infamantes, os suplícios, substituindo-se as penas
corporais pela pena privativa de liberdade.

Verlflca-se que a pena de morte foi sempre
um instrumento da preferência dos tiranos e dita
dores e o Brasil não se distanciou dessa realidade,
pois a pena elemorte voltou no período da ditadu
ra militar, através do Ato Institucional rr 14 (ato
de exceção), de 5 de setembro de 1969.

E o maior erro judiciário cometido no Brasil
também ocorreu na época de uma ditadura, a
Ditadura de Vargas, que arrancou do Tribunal do
Júri a sua solberania. É o caso dos Irmãos Naves,
de Araguari, l\i\inas Gerais, caso que deixou o País
boquiaberto, porque o procedimento policial e
o procedime:nto judicial foram completamente
comprometídcs, O caso Naves nos deixa a cava
leiro para reiterar nossa posição contrária à pena
de morte.

De tudo o que foi exposto, somente nos resta
a conclusão de que, integrando uma grande Na
ção democrática e Civilizada, devemos repudiar,
de forma eloqüente e decisiva, a pena de morte,
por ser a mais aviltante das penas, e atingir a
própria essência divina da dignidade humana.

A instituição da pena capital não estanca e se
quer reduz o índice de criminalidade, apenas varre
da face da terra o ser humano que cometeu um
crime, isto é, acaba com o criminoso, e não com
a criminalidade. Volta-se à Lei de Talião, com
o "dente por dente" e "olho por olho".

O efeito de intimidação da pena de morte é
praticamente nenhum. Esse é o resultado da ex
períêncía histórica.

Não concordamos com a aplicação da pena
de morte, nem em caso de guerra com país es
trangeiro, razão por que, nessa hipótese, sugeri
mos a instituição da pena de prisão perpétua.

Destarte, opinamos pela rejeição da Sugestão
n°7, de autoria do nobre Constituinte Amaral Net
to, e pela aprovação da Sugestão n9 6, da ilustre
bancada do PDS do Rio Grande do Sul, na forma
do Substitutivo, que temos a honra de submeter
à douta Subcomissão.

111 - Voto do Relator

Ante o exposto, o nosso voto é pela abolição
da pena de morte, inclusive no caso de guerra
externa, com a instituição da prisão perpétua para
esta última e única hipótese, rejeitando-se a Su
gestão n°7, de autoria do nobre Deputado Amaral
Netto e aprovando-se a Sugestão n" 6, dos ilustres
Constituintes da bancada do PDS do Estado do
Rio Grande do Sul, na forma do Substitutivo ane
xo.

Sala das Reuniões, de maio de 1987.
- Constitumte Joaquim HaicheI, Relator.

SUBSTITUTIVO ÀS SUGESTÕES
N056 e 7

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional,
no Capítulo relativoaos Direitos e Garantiaslndivi
duais, o seguinte dispositivo:

"Art.. Não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de trabalhos forçados, de banimento
e de confisco, salvo quanto à prisão perpétua,
nos casos de aplicação de lei militar em tempo
de guerra com país estrangeiro."

Sala das Reuniões, de maio de 1987.
- Constituinte Joaquim HaicheI, Relator.

Sr. Presidente, é o nosso modesto parecer so
bre tamanha questão polêmica e importante para
uma Nação que se quer justa e soberana.

Na sua justificação o nobre Constituinte Amaral
Netto cita a deficiência penitenciária do Brasil e
o descaso das autoridades financeiras.

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
que, antes de adotarmos a pena de morte no
Brasil, devemos, sim, tentar curar o País das cau
sas da criminalidade, mas jamais cometer o erro
de tentar exterminar o criminoso esquecendo-nos
da criminalidade, que é latente, que existe, que
não desconhecemos.

Este parecer, para mim, é muito importante.
É o segundo que profiro nesta Subcomissão. Fi
quei extremamente orgulhoso por haver sido de
signado Relator, creio que represento a maioria
desta Subcomissão, a maioria desta Assembléia
Nacional Constituinte ao me posicionar contraria
mente à instituição da pena de morte no Brasil..
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Apre
sentado o parecer, passamos aos debates.

Encontram-se presentes à reunião dois subscri
tores das sugestões analisadas, o Constituinte
Amaral Netto, Uder do PDS, e o Constituinte Dar
cy Pozza,que é subscritor da sugestão da bancada
do PDS do Rio Grande do Sul.

O Regimento da Constituinte faculta a qualquer
membro da Assembléia intervir nos debates das
Comissões e Subcomissões, independentemente
de a elas pertencer ou não. O Constituinte Amaral
Netto'manifestou à Presidência a intenção de par
tÍ1:i~r deste debate e de aqui usar da palavra

para defender sua proposição. Cumprindo o Regi
mento e uma praxe parlamentar longamente sedi
mentada, concedo a palavra ao Constituinte Ama
ral Netto para defender o seu ponto de vista, sus
tentar a sua sugestão.

Com a palavra o Constituinte Amaral Netto.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Sr. Presidente, SI'. Relator, Srs. Constituintes
membros da Subcomissão, senhores presentes,
tive o prazer de ouvir um homem, cujo pai foi
muito ligado a mim, na Legislatura passada, que
me merece todo o respeito, como respeito mere
ce o seu parecer, embora contrário à minha po
sição.

Eu não teria a ingenuidade nem a veleidade
de querer aqui convencer alguém daquilo que
penso. Mas tenho uma obrigação muito impor
tante. Não sei se V. EJ<"S tomaram conhecimento
do resultado da apuração, feita pelo Prodasen,
das sugestões enviadas pelo povo à Constituinte.
Talvezficassem estarrecidos ao verificarque estão
cuidando, hoje, de uma das coisas mais impor
tantes que se está discutindo atualmente no Brasil.
Em primeiro lugar nas sugestões populares à As
sembléia Nacional Constituinte está uma das ma
térias mais debatidas e mais promovidas neste
País, a reforma agrária. As sugestões sobre o tema
chegaram a 4 863. Em segundo lugar está a pena
de morte, com 4.601 sugestões - aqui estão
as folhas da pena de morte. Em terceiro lugar
está a política salarial, com 2.660 sugestões.Em
quarto lugar, a segurança pública em geral com
2.402 sugestões, dentre as quais também se en
contram projetos de pena de morte. Em quinto
lugar, encontramos o Código Penal, também in- .
cluindo a pena de morte, com 692 sugestões.
Em sexto lugar está o parlamentarismo, com 581.
Por último, em sétimo lugar está a reforma tribu
tária, com 375 sugestões.

Por aí todos podem ver que quando tratamos
da pena de morte não estamos perdendo tempo.
Contra ou a favor, é o segundo assunto mais
interessante para a população que opinou perante
a Constituinte. Ouvi da parte do Relator - e já
as conhecia - as posições, em relação ao assun
to, de filósofos, sociólogos, da Igreja, de pessoas
de todos os níveis.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Desse total de 4.601 sugestões, quan-.
tas são favoráveis e quantas são contra a pena
de morte?

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Examinaremos isso tranqüilamente. Sobre refor
ma agrária existem propostas de todos os tipos,
contra e a favor. A reforma agrária teve um total
de 4.863 sugestões, não se diferenciando as que
são desta ou daquela forma. Portanto, é um con
junto. Quanto à pena de morte, das 4.601 suges
tões, 3.247, ou seja, dois terços, são a favor. Este
é o levantamento do Prodasen. É uma amostra
gem que corresponde a uma pesquisa feita, pelo
menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde
70% da população extemou a possibilidade de
desejo de instituição da pena de morte.

O Gallup, no ano passado, fez nos Estados Uni
dos uma pesquisa abrangendo todos os Estados,
levando em consideração sexo, profissão e idade,
e concluiu que 72% da população norte-ame
ricana quer a pena de morte nacional. Concluiu,.
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também que 68% dos advogados criminalistas
dos Estados Unidos são favoráveisà pena de mor
te. Estou citando um exemplo.

Não tomarei o tempo de V. Ex'" nem o cansarei
com citações que todos conhecem: apenas tenta
rei explicar mais detalhadamente algo muito !m
portante. Quando falo em pena de morte, muitos
pensam que a quero para qualquer crime. A mi
nha proposta é de aplicação da pena_de mo~e

ao monstro, ao irrecuperável, ao que nao respeita
a vida alheia, àquele que usa a seu favor esta
pena, que para ele já existe. Explicarei: a um ho
mem que seqüestra uma mulher, estupra-a e,
além disso, mata-a, não dou o direito à vida. Po
dem chamar-me do que quiserem. Não dou direi
to à vida a um homem que seqüestra e mata
alguém, a quem rouba matando.

Cito o exemplo da França, e muitos sabem
que é verdade o que vou dizer:em Paris,se alguém
pratica assalto a mão limpa, quer dizer, com sua
própria força física, .~obiliza alguém par~ tomar
lhe a carteira ou as J61as, recebe pena muito bran
da; mas se no bolso desse assaltante existir um
canivete, a prisão é perpétua. Isso causou grande
intimidação na França, e está provado que 80%
dos assaltos praticados em Paris são a mão livre,
porque todos têm medo de usar u.ma.arma.a
não ser os bandidos celerados, que nao tem mais
jeito.

Citar a V. Ex'" o que acontece no País diaria
mente é uma perda de tempo. Em São Paulo,
há um ano - e tirei isso para o meu fichário
- foi preso, pela centésima vez, um criminoso
que já havia praticado 82 crimes de morte. Saiu
da prisão por vários problemas: advocatícios, jurí
dicosou através de escapulas legais, e cada vez
que saía matava. Asua entrevista,ao sair da prisão,
foia seguinte: "mato porque tenho vontade e por
que quero".

Quero explicar que não proponho a pena de
morte para o crime que chamo social. Tenho
autoridade muito grande para dizer isso. Havia
sido derrotado na eleição de 1978 e em 1980
residia no terceiro andar de um apartamento alu
gado, em frente ao clube Caiçara, na Lagoa, no
Edificio Zuleika. Certo dia estava fora de casa,
com minha mulher e meu filho mais moço 
embora diga mais moço, ele já é tio-avô e eu
bisavô - e em casa ficaram duas filhaspequenas
- na época, com oito e doze anos - minha
cunhada, minha sogra, meu cunhado e a empre
gada. Entraram no apartamento quatro homens,
três com sotaque castelhano e um com sotaque
nordestino - não direi que é maranhense, per
nambucano ou cearense, porque não se sabe 
e imobilizaram toda a família, com exceção da
minha sogra, e exigiram que ela entregasse tudo .
que houvesse em matéria de jóias e dinheiro. Gra
ças a Deus, ou não, não havia muita coisa. Leva
ram apenas um revólver que era meu e as jóias
das crianças. Amarraram as meninas na cama,
e a maior preocupação dos homens era dizer
à minha sogra: "Não se preocupe, temos mãe
e filhos,queremos apenas um dinheiro para voltar
à Argentina e concluir um passeio pelo Norte do
País.

Quando cheguei, chamado para assistir minha
familia, minha primeira providência - que não
é legal,é até criminosa, mas tomei-a por agradeci
mento a Deus e em respeito por quem respeitou

a minha família - foi não permitir que meus
familiares reconhecessem na Polícia esses ho
mens. Direipor quê: considerei aquele um crime
social, causado pela necessidade ou pela febre
consumista que a televisão,principalmente, espa
lha por este País. Eles não tocaram em nenhum
fio de cabelo de ninguém e respeitaram a honra
de minhas filhas, da minha cunhada, da minha
sogra, do meu cunhado e da pr6pria empregada.

Vejam a diferença: eu, que naquele momento
procurei evitar que aqueles homens fossem se
quer procurados, quero hoje punir com a pena
de morte aqueles que, praticando um ato seme
lhante o completem matando.

Há alguns dias, na minha cidade, Niterói, um
homem foi preso em flagrante após matar uma
anciã de 81 anos batendo-lhe com um ferro elétri
co na cabeça. Para quê? V.Ex'"ficarão admirados,
mas é verdade: para estrupá-Ia. Foi a segunda
tentativa. Na primeira, a vizinha assistiu a pobre
senhora defendendo-se. Na segunda ele matou-a
com o ferro elétrico. A moça Anelise, a quem
atribuíram até consumo de cocaína, homosse
xualismo e outras coisas, foi há pouco assassi
nada no Rio da maneira mais bárbara que se
possa imaginar. Sequestraram-na para roubar-lhe
o carro. Saía da faculdade quando o criminoso,
que usava faca e revólver, levou-a para um mata
gal em Nova Iguaçu. Lá disse-lhe: "Daqui você
vai embora". E a menina respondeu: "Pelo amor
de Deus, não me faça mal, porque conheço a
sua mulher". Quando ela disse "conheço a sua
mulher", o sujeito jogou-a no chão e matou-a
com quinze facadas, só porque conhecia a sua
mulher. No final,pegou a chave de cruz do carro
e esfacelou-lhe o crânio.

Pergunto: este é um crime que se deveà socie
dade, à má distribuição da renda? E um insulto
aos pobres dizer que o miserável é criminoso,
porque então teríamos trinta milhões de assal
tantes e bandidos neste País, pois são mais de
trinta milhões os miseráveis que fizemos com o
nosso tipo de sociedade, se não mais. O que
acontece é que há uma diferença gigantesca entre
aquele que rouba para comer, ou rouba levado
pelo consumismo, e aquele que rouba e mata.
Não me levanto só contra o crime, repito. O meu
projeto refere-se ao hediondo, ao comprovada
mente irrecuperável.

Eu diriaao Relatorque se formos fazer citações
sobre a pena de morte, ficaríamos num pingue
pongue interminável, porque elas se repetem no
mundo inteiro, contra e a favor.
. Faria uma contraposição ao Relator, reportan
do-me à Igreja Católica, que seria, em tese, a
maior interessada em condenar a pena de morte.
Começaria citando Santo Agostinho e São Tomás
de Aquino, que a defenderam. Mas não fico só
aí. Há o seguinte - e lerei por alguns minutos:

"Apena de morte sempre foi admitida ou
tolerada pela Igreja Católica."

A Históriaestá aí para mostrar a página negra
da Santa Inquisição "- e voltamos ao passado,
que não vale nada .:» e que foi um verdadeiro
flageloda Humanidade. Mas não é isto que impor
ta. "O pronunciamento da maioria das autorida
des eclesiásticas religiosas revela a aceitação da
pena de morte como necessária e reconhecida
pela moral".

Sobre a pena de morte e a moral já nos manifes
tamos. Mas vejamos o que dizem alguns. Vamos
ver o respeito que temos por essas pessoas.

"Pronunciando-se sobre a pena de morte insti
tuída pelo art. 10, do Ato Institucional na 14..."
notem bem, nunca admiti a pena de morte políti
ca, porque ela é mais criminosa do que qualquer
outra. E quando o meu querido Constituinte Joa
quim Haickel citou o exemplo de Tiradentes, in
correu em erro, porque esta é a pena de morte
criminosa, é a pena de morte que se aplica ainda
na Rússia, na Tchecoslováquia, na Colômbia, em
todos os países árabes e socialistas, é a pena
de morte que se aplicou em Cuba, até há pouco,
e se aplica na Nicarágua. Aqui não. Vamos ver
o que diz aqui:

"Pronunciando-se sobre a pena de morte ínstí
tuida pelo art 1° do Ato Institucional na 14" 
pena de morte política, de terrorismo - "o Arce
bispo Metropolitano de São Paulo, Dom Agnelo
Rossi, divulgou a seguinte nota:

"A vida é um dom de Deus e deve ser preser
vada pelo individuo e protegida pela sociedade.

O suicídio constitui um pecado contra o Autor
da vida e um crime contra a sociedade à qual
a pessoa deve servir.No entanto, para não desres
peitar a lei divina, deve, muitas vezes, alguém sa
crificar a própria vida, como têm feito milhões
de mártires cristãos e muitas senhoras por causa
da matemidade. De sua parte, a sociedade pode
colocar o cidadão na iminência de dar sua vida
nos casos em que a segurança interna ou externa
da Nação o exigir, o que acontece na guerra ou
num combate à subversão."

Vejam bem o que diz um Cardeal:

"Resta saber se é competência do Estado
impor a pena capital, condenando o respon
sável por danos graves contra os bens supre
mos da pessoa humana ou da sociedade."

Segundo declarou Pio XII, em setembro de
1952, "privar o condenado do bem da vida em
expiação de seu crime, depois que o membro
se tomou inimigo do direito à vida, está reservado
a um direito da autoridade pública" - um Papa.

"A moral católica reconhece este direito
ao Estado desde que o crime esteja clara
mente comprovado e se verifique a neces
sidade de penalidade tão grave, como ensina
São Tomás, e também para escarmento, pa
ra infundir o temor do castigo.

Em resumo, ao Estado, somente a ele,
compete o direito de ditar e executar senten
ça de morte para castigo de crimes graves.
E este direito é exatamente um reconheci
mento da intangibilidade dos bens supra-hu
manos, especialmente a vida. Evidentemen
te, supõe-se que outros meios se mostrem
insuficientes para salvaguardar tais bens, que
sejam empregados todos os recursos para
averiguar a culpabilidade do acusado, bem
como se busque, com todo o empenho, a
normalidade da situação que permita a abs
tenção da penalidade tão grave e irremediá
vel."

Isto que disseram um Papa e um Cardeal diz
respeito ao crime, e aí enfatizaria o seguinte: a
Igreja não tem somente estes pronunciamentos.
Tem muitos. E contrapõem-se àqueles do Consti
tuinte Joaquim Haickel.O problema foivisto, por
exemplo, pelo Cardeal Arcebispo de Porto Alegre,
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Dom Vicente Scherer, que na época, relatou o
segumte:

"Parece-me líquido e certo que a pena de
morte em determinadas circunstâncias se
torna lícita e até necessária.

Toda doutrina da economia e da socie
dade inspirada no Evangelho e na mensa
Hem de Cristo coloca os direitos, os deveres
E~ o bem-estar geral da coletividade como
objetivo e meta suprema de todas as leis
e ínstítuíções políticas, administrativas e so
ciais.

Quando os atentados ao bem comum, ao
normal desenvolvimento das atividades hu
manas mio podem ser evitados e prevenidos
senão pellaeliminação dos criminosos, justifi
ca-se a aplícação da pena capital. Assume
ela, então, a significação de uma legítima
e ímperíosa defesa do corpo social e dos
ínauferfveís interesses da coletividade contra
injustos ~Igressores."

"Se este é ou não o caso da situação atual
do Brasíl, cebedeterminar aos altos responsáveis
pela tranqüílídade..." - notem bem referindo-se
à pena de morte instituída pelo ato institucional,
não li uma pena dê morte só para os monstros
- pela ordem, pela segurança e desenvolvimento
do País. lmpôe-se, evidentemente, que no caso
de execução da sentença de morte o crime conste
em processo que não deixe dúvida sobre a culpa
e a responsabílídade de quem vai, desta forma,
expiar seus delitos". (Publicado em O Estado
de S" Paulo de 11 de setembro de 1969).

Agora ouçam isto: o Bispo Auxiliar de Porto
Alegm e Secretário de Ecumenismo da Confe
~ill Nacional dos Bispos do Brasíl, Dom Ivo
Lorscheiter, homem de tendência esquerdista 
e é minha a responsebüídade - que presidiu a
CNBEI até agora, dizia o quê?

"Apena de morte nunca foi rejeitada pelos
princípios teológicos e morais da Igreja Cató
lica." E acrescenta: "Pessoalmente, ponho
em dúvida a eficácia da pena." Ele não diz
nem que é contra. Diz: "ponho em dúvida
a eficácia da pena de morte para se conseguir
05 objetivos visados". (O Estado de S. Pau
14) de 11 de setembro de 1969)

Dom IvoLorscheíter estava falando sobre a pe
na de morte do ato institucional, notem bem: ele
não condenava nem a pena de morte do ato insti
tucional, que era política.

Em seguida, na mesma data, o Jornal do Bra·
sU traz a público o ponto de vista do Cardeal
Dom Eugênio de Barros Câmara, Arcebispo do
Rio de Janeiro, e a 23, O Estado de S. Paulo,
a posição do Bispo de Mogi das Cruzes, Dom
Paulo Loureiro. exposto da seguinte forma:

"O Cardeal Dom Eugênio de Barros Câ
mara disse ontem que a pena de morte é
admíssfvel e aceita pela Igreja. Todavia, sua
aplicação exige grande critério por parte dos
aplícadores.

Há casos em que a pena de morte é neces
sária e a moral católica a reconhece, embora
a mentalidade do povo custe a aceitá-Ia devi
do ao seu sentimentalismo.

Quanto à prudência, é evidente" - diz o
cardeal -- "que se requer, como em todos

os julgamentos, tanto mais que essa pena
é última e irremediável.

"Com isso, e de modo algum, estou con
trário à atitude tomada pelo Govemo" - ato
institucional- "que também ele, estou cer
to, não vai desejar aplicar a pena de morte
a não ser a bem da Nação."

E completa:

"Ao Estado é lícito defender-se mediante
a pena de morte ante os que atentam contra
a segurança do cidadão. Mas como a pena
de morte é irreversível, todas as precauções
devem ser tomadas para que se evitem os
erros judiciários."

Pronunciando-se sobre a pena de morte, Dom
Paulo Rolim diz que "a doutrina católica a esse
respeito é clara" e que "sobre o assunto já se
manifestaram as mais altas autoridades religiosas
do País". Recordou o Bispo que "os teólogos e
moralistas católicos sempre consideraram que a
pena pode ser aplicada pela autoridade pública
e é uma punição para os crimes graves, negan
do-a, porém, como direito à vingança particular".

Comparando este direito ao de legítima defesa,
diz o Bispo:

"Assim como o individuo, se não houver
outro meio, pode ter o extremo direito de
defender-se do malfeitor que o ataca, ao És
tado é lícito defender-se mediante a pena
de morte contra os que atentam contra a
segurança do Estado e do cidadão." Não
é só do cidadão. "Três condições" - acres
centa Dom Paulo Rolim - "estabelecem a
moral católica para a legitimidade da pena
de morte:

I') que haja realmente um delito gravis
simo;

2') que se apure, com certeza, a culpa
bilidade;e

3') que se forme processo judicial no qual
o réu tenha todas as garantias."

Sente-se nessas manifestações gerais de vários
ministros da Igreja o reflexo do pensamento dos
doutores, como Santo Agostinho, que declarava,
sobre a pena capital aplicada aos malfeitores, que
"não violam o preceito não matarás, os que, por
ordem de Deus, declararem guerra ou, represen
tando a autoridade pública e agindo segundo o
império da justiça, castigarem os facínoras e per
versos, tirando-lhes a vida".

E São Tomaz de Aquino diz que não apenas
considera lícita a pena de morte, mas necessária
para a saúde do corpo social.

"Ao príncipe" - escrevia o teólogo, referin
do-se à pena de morte - "ao encarregado de
velar pela sociedade cabe aplicá-Ia, como é mis
são do médico amputar o membro degenerado
para salvar o resto do organismo".

V. Ex', nobre Relator, citou Tristão de Athaíde,
que muito respeitei, que sempre admirei e de
quem fui companheiro, e dou a V. Ex' a contra
partida. Vejaaquele pingue-pongue a que me refe
ri. Gustavo Corção, merecedor de tanto respeito
quanto Tristão de Athaíde, católico daqueles em
pedernidos, como poder-se-la dizer...Ele me cha
mava de ateu empedernido, e não sou ateu. Acre
dito em Deus, sou~ cristão. Não pratico religião,
o que é um erro, mas sou assim. Mas dizia ele
sempre:

"Como católico empedemido" - não sou
eu quem estou dizendo isso, estã publicado
no livro dele : "admito a pena de morte, e
sou obrigado a aceitá-la porque a própria
Igreja não a condena quando se trata de defe
sa da sociedade e de impedir que se pratique
várias vezes o mesmo crime com autor
igual".

Agora, Srs. Constituintes, vamos a um ponto.
Falou-se aqui na irreparabilidade da pena de mor
te, e me preocupei muito com isso, levei em conta
e fiz questão de anotar aqui algo muito sério:
as Nações Unidas fizeram uma proclamação aos
países que mantêm a pena de morte, que, por
incrível que pareça, são 65% dos países do mun
do. E nãoiramos contarpela importância. Estados
Unidos, capitalista; a Rússia, comunista; a Polônia,
comunista; a Tcheco-Eslováquia, comunista; a
Bulgária, comunista. E todos os países comu
nistas têm pena de morte para crime de desorga
nização da produção, para o crime de tráfego
de divisa, para o crime de greve - não é para
o crime de morte - para o crime contra a pessoa
humana.

Na Rússia, dos 24 itens que prevêem a pena
de morte, 18 são de crimes contra o Estado e
só 6 contra a pessoa humana. Mas as Nações
Unidas, preocupadas com esse problema a que
o Deputado Joaquim Haickel se referiu, manda
ram a todos os países que têm instituída pena
de morte uma recomendação, que se chama ga
rantias do criminoso: que não se príve o conde
nado à morte do direito de apelar a um tribunal
superior, ou, em lugar disso, de apresentar uma
petição de indulto ou de suspensão temporária
da pena; que não se execute nenhuma sentença
de morte, até que findem os procedimentos de
apelação ou se for o caso de indulto; que estudem
a possibUidade de reforçar ainda mais os estritos
procedimentos legais e as garantias mencionadas
nos itens anteriores, fixando um determinado pra
zo ou prazos, dentro dos quais não se poderá
executar pena de morte alguma, como já se admi
tiu em algumas convenções internacionais relatí
vas a situações concretas.

Quero dizer a V.Ex' que este é um dos pontos
que mais respeito dentro do critério da pena de
morte. Quando falo em compromisso eleitoral,
ele existiu, não estou trazendo novidade alguma.
Apóio a pena de morte há vinte anos, como apoiei
o divórcio durante trinta anos. Acho que são pro
blemas humanos que devem ser resolvidos.

Diria a V. EX" também que é meu objetivo
apoiar a pena de morte praticada com todo o
cuidado, com toda a severidade, levando em con
ta tudo o que é possível em matéria de segurança,
ao extremo apelo ao Presidente da República, ao
tribunal comum e a um tribunal singular do Su
premo Tribunal Federal, atendendo a todos os
predicamentos, a tudo aquilo de que V.Ex' consi
derasse legítimo cercar o criminoso. Não posso
entender, Srs. Constituintes e Senhores presentes
a esta Subcomissão, que alguém considere que
o criminoso deve sobreviver, numa penitenciária,
que já não existe.

E aqui há um engano, talvez na minha redação
não tenha sido bastante explícito. Não é o proble
ma da falta de penitenciárias nem de dinheiro
para mantê-las que me faz favorável à pena de
morte. Não é isso. O que me leva a esse raciocinio
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é que esse homem, irrecuperável, como aquele
criminoso de Campo Mourão... Não sei se tem
aqui alguém do Paraná, que se lembre do que
aconteceu há dois anos. Um criminoso seques
trou um menino de cinco anos, pediu um resgate
ao pai,o pai pagou o resgate e, na hora de devolver
o menino, este homem, que era um policial mili
tar, lembrando-se de que o menino poderia reco
nhecê-lo, amarrou-lhe uma pedra no pescoço e
atirou-o no rio. Esse homem foi preso numa cela
com televisão e banheiro privado, por causa da
amizade que tinha como Comandante da Polícia
Militar. Pergunto: qual de nós, se fosse pai desse
menino, não iria querer a pena de morte para
esse homem? Qual de nós?

Qual a responsabilidade que assumimos, dian
te da sociedade, com relação aos crimes do Rio
de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
e de todo o País? Crimes que não são crimes
sociais, notem bem. Háuma diferença gigantesca,
repito. Quando vejo uma criança de treze anos
estuprada...Dizem que é o pobre que vai pagar.
Na campanha me diziam muito isso. Ouçam: di
zer-se que o pobre paga é submeter o pobre à
condição de bandido.

Repito mais uma vez:este PaÍS tem um percen
tual de quase 50%, vamos dizer, de miséria, por
todos os erros. Somos culpados por muita coisa.
Mas não somos culpados pelo homicídio. Somos
culpados, talvez, por permitir o roubo, o assalto,
a depredação, o saque, pela miséria. Ejá vimuita
gente fazer isso em defesa da sobrevivência da
sua família. São sempre os pobres. Mas o assas
sinato frio dá-se em lpanema, em Copacabana,
no Leblon e na Lagoa, muito mais que em toda
a Zona Norte do Rio de Janeiro - estou citando
como exemplo a minha cidade - ou na favela,
ou na habitação insalubre. E digo-lhe mais: o
maior prejudicado, a maior vítima do crime é o
pobre, porque ele tem a cercá-lo de um lado,
uma polícia corrupta, e, de outro, o bandido, que
é contra ele ou toma-lhe dinheiro para protegê-lo.
Esses são os "Robin Hoods" das favelas de São
Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Ma
ranhão ou de qualquer lugar. Existem em todo
o lugar, e acabam sendo transformados em he
róis,

Então, o problema é muito mais grave. Não
admito que julgue a minha posição como dema
gógica. Pelo menos porque a maioria imagina
que o povo é contra ela. Eu não. Penso que o
povo é, em sua maioria, favorávelà pena de morte,
nesses casos. E voltoa dizer:que Deus nos proteja
e não permita que nós, que aqui estamos, e os
nossos companheiros, tenhamos atingida uma
filha, como tiveram o pai da Anelíse, o pai da
Mônica, o pai da Elizabete, o pai da Beth, o pai
da Vera, ou que nome tenham, neste País inteiro,
que não foram só estupradas; foram seviciadas,
torturadas.

Digam que sou um homem de vingança pes
soal, digam o que quiserem. Não sei se faria o
que está fazendo no Rio de Janeiro, neste mo
mento, um homem que conheço, cujo nome, não
posso revelar, naturalmente, que almoçava tran
qüilamente na sua casa, no Condomínio da Barra
- não é um supermilionário, se fosse o problema
fosse ser justa ou não a fortuna, é outro caso
- com suas filhas, suas sobrinhas, sua mulher
e a empregada. Entram em casa seis homens

com metralhadoras, notem bem. Isso foi há 45
dias. Não posso dar detalhes, mas vão dizer que
sou linguarudo mesmo... Ele é quase vizinho do
meu filho. Esses homens entram e dizem a ele:
"Entreguem-me tudo, tudo! E os seus dois car
ros!" Ele respondeu: - "Podem levar tudo. Mas,
pelo amor de Deus, se querem matar-me, matem
me, mas não toquem na minha mulher e nas
minhas filhas". Não tem problema, foi dinheiro,
foram jóias, quem sabe ele não tinha dólar, seja
lá o que for. Quando acabaram o assalto, ele
pensou: "livrei a vida das minhas filhas". Mas
amarraram-no numa cadeira com os braços para
trás. Ouçam o que vou dizer,que é terrível.Exis
tem centenas de casos que não são levados à
Políciapor vergonha, principalmente as mulheres,
que, quando sobrevivem, temem ser mal-inter
pretadas. E o que aconteceu? Na sua presença,
esses seis homens, durante seis horas - por coin
cidência - de 3h às 21h possuíram e estupraram
até à hemorragia todas as mulheres da casa, inclu
sive suas filhas menores de treze e quinze anos.
E depois desamarraram e estupraram o dono da
casa.

Vou-lhes dizer agora o que está acontecendo.
Não há pena de morte, esse homem não confia
em nada. Ele declarou ao Condominio, que ele
reuniu para pedir ajuda: "passei seis horas assis
tindo a qualquer coisa que nenhum homem no
mundo jamais pôde imginar. E cada um de vocês
pode imaginar o que seja. E nessas seis horas
me dediquei a uma única e exclusiva coisa: deco
rar, pelo por pelo, milímetro por milímetro, a fisio
nomia, o f'isico de cada um dos seis, porque vou
torturá-los". Juntaram 500 mil cruzados, meu fi
lho contribuiu. Contrataram cinqüenta homens
da Rocinha, e já estão para pegar os seis, que
não vão ser mortos, vão ser torturados até a morte
por desmanche. Sabem o que é desmanche?
Vou-lhes dizero que é desmanche, que se pratica
muito na periferia do Rio de Janeiro. É pegar
um homem e irtirando cada pedaço do seu corpo,
com um médico ao lado para ele não morrer:
um dedo, outro dedo, outro dedo, outro dedo,
a orelha, o nariz. Tudo. Não sei, é uma vingança
terrível. Mas eu não o condeno. Que Deus me
livree guarde, mas se me acontece coisa parecida
dedico toda a mínha vida para contratar o maior
esquadrão da morte do mundo não para matar
os assassinos, mas para que sejam entregues,
para eu me vingar. Sou honesto com V. Ex'

O SR. RELATOR (Joaquim Haickel) - Permi
ta-me um aparte. Vamos supor que os cinqüenta
homens da Rocinha peguem cinco dos que co
meteram essa atrocidade, esse ato condenado
por todos, e um inocente. E que o inocente, que
foi confundido pela dor da pessoa que presenciou
o crime, pela ânsia de justiça...

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
De vingança, até.

O SR. RELATOR (Joaquim Haickel)-também
seja trucidado. Toda a ânsia de justiça, todo o
sentimento nobre do indivíduo cairá por água
abaixo. Ele passará a ser réu, porque cometeu
um crime, mas aumentará muito mais a sua culpa
se matar um inocente que nada tem a ver com
o crime. E aí está o grande perigo: o erro de
pessoa.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO -
V. Ex' me permite? É justamente isso que São

Tomás de Aquino condenava quando pedia a pe
na de morte. Ele diziaque ela só podia ser aplicada
pela justiça do homem, mas a justiça formal, não
a informal. Na Bahia, meu caro Constituinte Joa
quim Haickel, foram linchados, este ano, 123 ho
mens, que eu não sei se eram criminosos ou
não. Foram tirados da cadeia e linchados, e mor
reu policial tentando defender criminoso, ou até
um inocente. V. Ex' sabe que a ausência de puni
dade, a ausência de pagamento de culpa que
existe no Brasil leva ao linchamento, leva a isso.

Esse homem a quem me referi está fazendo
isso porque ele não quer ver esses criminosos
presos e soltos no dia seguinte por habeu-cor.
pus concedido por um juiz safado, por um advo
gado venal, por dinheiro ou lá o que seja. Ele
não está fazendo isso porque quer, mas porque
não há pena de morte.

Apena de morte no Brasiljá é uma regra. Tem
se nas mãos a pena de morte, sem júri, sem
justiça, sem saber se a pessoa é inocente ou não.
Um bandido, ao matar uma menina, é o juiz, o
réu, o júri e o executor. Tem na sua mão a pena
de morte o Esquadrão da Morte,que é contratado
por um homem, como me referi agora, que tem
dinheiro para contratá-lo. E o pobre que não tem
nem como contratar? O pobre tem que entregar
a filha - eu conheço os dramas da favela 
entregar a mulher. Ele não entrega, assiste àquilo
e não tem a quem se queixar, porque não confia
em nada.

Embora a desconfiança possa continuar, e deve
continuar, com a pena de morte, há uma espe
rança.

O ato praticado por esse homem não é normal,
é gerado pela impunidade que reina no Brasil.
Notem bem minha tese: V. Ex' pega um canalha
desses - aliás, não é um canalha, é um monstro
- e o coloca na penitenciária, onde se encontram
um passador de cheque sem fundos, um cara
que rouba um pão - porque vai para a cadeia
quem rouba um pão e não quem rouba milhões
- um sujeito que rouba um eletrodoméstico, um
que, no auge do passíonalísrno, ou do alcoolismo,
deu uma facada em alguém, um sujeito que bri
gou na rua, um que bateu com o carro, outro
que matou no trânsito etc. O que esse homem
faz nessa penitenciária? Ele vai conduzir homens
recuperáveis à irrecuparabilidade, porque o Esta
do não tem dinheiro para separá-los.

Os Estados Unidos não são o Brasil, mas em
Nova Iorque, há quatro prisões particulares, por
que o Estado não pode mantê-las. O americano
chegou ao ponto de entregar o sistema peniten
ciário ao particular, como acontece na Suíça. En
tão o que ocorre? Como não temos condições
de separar o joio do trigo, esses criminosos so
ciais, para os quais sempre quero uma pena me
nor, serão contaminados por monstros que lá se
encontram e que argumentam assim: "Rapaz, o
que você fez? Ele responde: "eu roubei". O outro
diz: "eu matei dez e estou como você aqui, qual
o problema? "E o sujeito fala:"já matei dez, posso
matar vinte, porque ninguém pode dar-me mais
de cem anos de cadeia". Aqui quero lembrar o
seguinte: nem a Igreja cat6lica, nem a protestante,
nem um centro espírita, nem uma sinagoga israe
lita, nem a budista, nenhuma religião é capaz de
dar garantias de justiça plena a coisa alguma.
Só o Papa é 'infalível, mas se negou a entregar
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um cardeal - seu guarda costa - que assaltou
um banco.

Vamos fallar a verdade. O cardeal, que veio ao
Brasil tomando conta do Papa, está com a sua
extradição pedida, porque roubou duzentos mi
lhões de dólares de um banco, e o Papa se recusa
a entregá-lo à Justiça. É infalibilidade do Papa?
Não, ele é um homem. Perante a relIgião ele é
mfalível, mas não o é da prática de um ato huma
no. Vouser muito franco. Não tenho, nesta Consti
tuinte, nenhuma grande esperança quanto a esta
emenda, e não por causa de V.Ex' ou desta Sub
comissão, mas por causa da maioria. Veja V. Ex',
aqui o PDS está dando um grande exemplo de
democracia.

() SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Qwero inclusive louvar o Deputado Amaral Netto,
porque é autor da proposta, Líder do PDS, e a
bancada do PDS do Rio Grande do Sul é diame
tralmente oposta à proposta.

o SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Vou agora dar a V. Ex' mais uma agravante, ou
mais uma atenuante do problema. O Deputado
Vid.orFaccroníé meu Vice-Líderna Constituinte,
o Deputado Adylson Motta é meu Vice-Líder na
Câmara e o Deputado Darcy Pozza fOI indicado
por mim Relator desta Subcomissão, e conheci
os pontos de vista de todos. O Deputado Telmo
Kirst escolheu para onde queria ir, foi para onde
queria ir, sabendo eu que ele era contra a minha
proposta, Por quê? Porque o Líder não tem o'
direito de impor a seus liderados, numa Consti
tuinte, o seu pensamento, assim como os lidera
dos não têm o direito de exigir do Líder que abra
mão de seu pensamento e adote o da bancada.

Vou sair da Assembléia com V.Ex', que muito
me honrou, para falar da tribuna da Câmara sobre
pena de morte, novamente, porque se eu não
ganhar na Constituição - e acredito que não
vou - vou emendá-la. No ano que vem eu a
emendo outra vez. Vou emendá-Ia a vida inteira,
enquanto for Deputado e tiver forças para tanto,
porque não quero mais o sangue de mnguém
sobre a minha cabeça.

tia minha cidade, a coisa é horrorosa, e acredito
que nas de V. Ex" também. Não aguento mais
ver tanta impumdade no Rio de Janeiro Em cada
enterro de uma vítima de crime, no Riode Janeiro,
vemos placas, faixas e ouvimos gritos exigmdo
a pena de morte. Os Deputados sabem que isso
é verdade. E dizem que é o povo. Mas é o povo
que representamos aqui,

E~ quero trazer este depoimento: é o tema que
teve maior número de sugestões, depois da refor
ma agrária, não importa se contra ou a favor.
É o interesse do povo. Em segundo lugar, esse
povo quer-se livrardo linchamento. O linchamen
to é o substituto criminoso da pena de morte.
Era o que queria dizer a V.Ex'

Vou agora à tribuna da Câmara, mas queria
garantir o meu tempo, porque não desejo sacri
ficar minha fala aqui. Embora inócua, sei, tenho
a esperança de que pelo menos me levem com
seriedade e entendam que a minha posição não
é levíana; ela tem motivações. Respeito aqueles
que são contra, mas quero um plebiscito, que
foi o que faltou na minha emenda. Já pedi ao
Deputado NiarcisoMendes que faça essa emenda,
porque eu esqueci, O plebiscito é para perguntar

ao povo se ele quer ou não a pena de morte.
Não se pergunta ao povo se ele quer diretas já?
Não se pergunta ao povo se ele quer reforma
agrária? Então, que se pergunte ao povo se ele
quer ou não a pena de morte, como quer e para
que quer.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA -
V.Ex' me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Pois não, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Quando, há poucos dias, em Palmeiras de Goiás,
aconteceu um estupro segUido de morte, toda
a população pensou que a criança havia morrido
em função de hemorragias causadas pelo estu
pro, mas ontem fui à delegacia da cidade e soube
que não é verdade. Ela não morreu em função
do estupro; depois de estuprada, o indivíduo a
enforcou, inclusive para não ser reconhecida. Ele
foi linchado lá, em Palmeiras de Goiás, há cinco
ou seis dias. Ouvi o depoimento, ontem, do Cons
tituinte Narciso Mendes, aliás, depoimento dele
não; de uma pessoa humilde, que gostaria que
fosse narrado aqui. Acho isso oportuno em virtude
da afirmação de V. Ex', de que vai apresentar
tantas emendas quantas for possível, enquanto,
naturalmente, tiver um mandato de Deputado.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Enquanto for vivo e Deputado.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Peço ao Constituinte Narciso Mendes que faça
o relato que me fez ontem. Aliás, quem lhe falou
foi uma pessoa do povo, humilde. Quero dizer
ainda mais: ontem estive na TV Nacional, partici
pando de um debate juntamente com o Consti
tuinte Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, Líder da
Bancada do PMDB e seu coordenador, e fiquei
impressionado porque, ao sair da emissora, todos
os funcionários e repórteres, sem exceção, fica
ram a favor do meu argumento e contra os argu
mentos de S. Ex', contrários à pena de morte.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Deputado Maguito Vilela, permita-me responder
o seu aparte. Não sei se V. Ex' sabe, mas desde
que me reelegi, em 1983, não saí mais daqui.
Hoje minha vida é Brasília. Aqui fiz minha casa
e não saio mais. O Rio de Janeiro é o lugar que
aqui represento. Mas, no Rio de Janeiro, nesse
mês e meio de campanha, usei cinco livros, tipo
cartoráríos, com 400 páginas de 50 linhas cada
uma. Eu os entreguei à Câmara esta semana,
não os trouxe do Rio. São cem mil assinaturas
em prol da pena de morte colhidas nas ruas. Nos
bairros mais pobres, maior ainda era o número
de pessoas assinando, e maior era o número de
mulheres, as maiores vítimas da violência, atual
mente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Vamos
seguir as normas regulamentares do debate. An
tes de passar a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes, concedo a palavra à Constituinte Lúcia
Vânia, que já a havia solicitado.

ASR' CONSTITUINTELÚCIA VÂNIA-Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, gostaria, neste momento, de
fazer uma reflexão. Em virtude de ser este um
tema polêmico, sugeriria que, após ouvidos os
Constituintes, falasse aqui um especialista em Di-

reito Penitenciário e Direito Penal, alguém que
haja dedicado sua vida inteira a serviço do aprimo
ramento da pena.

Peço a V.Ex' permissão para indicar a Dr' Arrni
da Miotto para usar da palavra como especialista
em Direito Penal e em Direito Penitenciário, e
justifico o meu pedido. Viemos para esta Assem
bléia Nacional Constituinte com a responsabili
dade muito grande, e principalmente com o pro
pósito de transformar o Brasil num País mais justo
e mais modemo. Não é justo que uma argumen
tação passional tome conta dos Constituintes na
discussão de um tema de tamanha gravidade.

Portanto, pediria que, ao lado das argumen
tações passionais aqui colocadas, também ouvís
semos alguém que passou a vida inteira estu
dando o assunto, alguém que, dentro do Direito
moderno, pudesse dar-nos uma orientação segu
ra e eficaz a respeito de tão polêmico tema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Subme
terei a proposta da Constituinte Lúcia Vânia ao
plenário, tão logo ouçamos a intervenção do
Constituinte Narciso Mendes.

Devo ainda comunicarque o Constituinte Ama
ral Netto, que estava inscrito para falar, pediu li
cença para se retirar.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Sr. Presidente, peço a palavra, por achar que devo
dar uma explicação. Não seria lógico eu chegar
aqui, inscrever-me para falar e ir embora. Quero
explicar a razão da minha retirada. Quando recebi
a confirmação da minha fala hoje, expliquei a
V. Ex' e ao Relator, Constituinte Darcy Pozza, o
problema que eu estava enfrentando. Inscrevi-me
para falar no Grande Expediente hoje, o que devo
fazer dentro de 15 ou 20 minutos Nessa ocasião,
recebi a visita - é importante que V.Ex'" saibam
- do Presidente do Sindicato dos Taxistas de
Brasília e dos Motoristas de Caminhão, que são
os que mais reivindicam a pena de morte, por
serem as maiores vítimas. Ele está me esperando,
por isso devo sair. Tenho esse problema sério.
Por isso, peço a V. Ex'" que me desculpem. Se
o Presidente considerar válido, voltarei a qualquer
momento, mesmo sem ter o que fazer aqui, mas
pelo prazer de discutir com V.Ex", dada a impor
tância que dou ao assunto. Tenho de sair dentro
de dez minutos e gostaria que V. Ex"' entendes
sem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de conceder a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes, gostaria de aproveitar a oportunidade em
que se encontra ainda presente o Constituinte
Amaral Netto - pois não gostaria de fazer um
pronunciamento na ausência de S. Ex', o que
não seria ético - para emitir rápida opinião sobre
a questão.

Parece-me, nobre Constituinte Amaral Netto,
que V.Ex', em certo momento, deixou-se dominar
pela emoção ao relatar o assalto à residência de
amigos seus no Riode Janeiro. No mesmo passo,
revelou o fundamento primordial da pena de mor
te, o que está por trás da pena de morte: exata
mente a transformação da vingança privada em
vingança do Estado.

Parece-me que é justamente aí que se encontra
o ponto mais contestável da pena de morte: no
momento em que a pena de morte conllita com
toda a concepção modema das penas, que visa,
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fundamentalmente, à recuperação do criminoso
para a sociedade, ela não pode ser instrumento
de vingança nem de represália individual contra
o criminoso.

Para não tomar tempo, quero apenas assinalar
um ponto já registrado pelo Relator, Constituinte
Joaquim Haickel.A restauração da pena de morte
coincide com os períodos de retrocesso político.
Quando sucumbe a liberdade, sucumbe igual
mente o respeito pela pessoa e pelos direitos ine
rentes à ela Foi devidamente mostrado no pare
cer que a ascensão de Mussolini e Hitler, bem
como a implantação do Estado autontário no Bra
sil, coincide com a reimplantação da pena de
morte.

Nãoconsta que Portugal, que festejou os cem
anos da abolição da pena de morte, seja um
exemplo de elevados índices de criminalidade.
Não há estatísticas que demonstrem prejuízo à
ordem social, em Portugal, pelo fato de se ter
extinguido a pena de morte há mais de cem anos.

Era esta a observação que queria fazer.
Concedo a palavra ao Constituinte Narciso

Mendes.

O SR. CONS1TfUlNTE NARCISOMENDES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nenhum dos
prontmeiarnemos e sugestões aqui feitos foi mais
oportlno do que o pronunciamento da Consti
tuínte Lúcia VInia.

Veófico que li presença do contraditório, da
opinião COI1tJ'ária e a sua defesa podem nos levar
a fazer um julgamento baseado em falsas argu
mentações. Isso me faz lembrar um filme sobre
o aborto, apresentado numa sessão igual a esta,
por umrepresentante da sociedade civil. imediata
mente após sua exibição, nenhum Constituinte
seria capaz de fazer a defesa do aborto.

Não achamos que o Constituínte Amaral Netto
seja o dono da verdade, quando faz a defesa da
pena de morte. Igualmente a Prof" Arrnida não
o é. Daí a necessidade de ouvirmos as suas argu
mentações para que possamos, responsavelmen
te, fazer as nossas avaliações.

Gostaria de louvar a atitude equilibrada do meu
querido Uder e particular amigo Amaral Netto,
quando fazia, hoje, a defesa da pena de morte,
dizendo entender que possa, talvez, não ser essa
a vontade da maioria dos membros da Assem
bléia Nacional Constituinte, mas certamente será
a da maior parte da sociedade brasileira. Ontem,
conversando com o Constituínte Maguito Vilela,
dizia-lhe que numa reunião da Universidade Fede
ral do meu Estado, em que se tratava da pena
de morte,um cidadão dizia que a pena de morte
poderia até não passar na Assembléia Nacional
Constituinte, mas por certo passará no dia em
que um ou mais dos seus membros tiverem pes
soas da sua familia vítimas de crimes atrozes.

Nãopodemos nunca esquecer de deixar regis
trado nesta Casa, que todos nós, Constituintes,
somos a favor da pena de morte. Prova disso
é que, quandovamos justificar a sua não aplicabi
lidade, o fazemos com a perspicácia com que
agiu o Relator da matéria, meu querido Consti
tuinte Joaquim Haickel. Ele recorre sempre ao
erro judiciário, ao desequilíbrio da renda e ao de
sequiJibrio social. Quando o nobre Deputado faz
a defesa contra o instituto da pena de morte,ele
precisa arrancar exemplos seculares, consultar to
do assunto que trata da matéria e arrancar, ao

longo de cem ou duzentos anos, alguns exemplos
e algumas posições de grandes juristas. Entre
tanto, quando se faz a defesa da pena de morte
é muito mais fácil. Crimes bárbaros que até num
passado recente eram privilégio das grandes me
trópoles, hoje passam a ser experiências vividas
no dia-a-dia de qualquer cidade, de qualquer cor
rutela deste País, por menor que seja.

O jornal CoJTeio Brazinense de hoje traz em
primeira página a seguinte matéria: "Tarado ad
mite 19 estupros". Querer interpretar a atitude
de um tarado que já cometeu 19 estupros como
sendo a de um criminoso recuperável, parece-me
um contra-senso. Ademais, quando temos de fa
zer a defesa de matéria tão antipática, como é
a pena de morte, à qual sou favorável nos casos
defendidos pelo nosso Líder, gostaria que aqui
estivesse presente o Vice-Presidente da Subco
missão, o Constituinte Antônio Câmara, para lem
brar um crime que aconteceu em Natal, no ano
passado, quando, por coincidência, eu estava na
cidade.

Um casal de médicos conceituados na socie
dade natalense, recém-casados, saiu para um jan
tar num restaurante e na voha teve o carro blo
queado por 3 criminosos. Tomaram-lhe a direção
do carro, obrigaram o casal a se sentar no banco
traseiro e os levaram para um lugar ermo, onde
praticaram contra os dois atos sexuais da maior
perversidade. Consumado o ato sexual, as servi
elas e toda sorte de atrocidades, os três assaltantes
enforcaram os dois médicos. Feito isso, jogaram
os corpos das vítimas na mala traseria do carro.
Completada mais essa etapa, retiraram toda a
gasolina do tanque, jogaram-na sobre o carro e
atearam-lhe fogo. Feita a prisão desses crimino
sos dias depois, verificou-se que eram três assal
tantes e criminosos fugidos da penitenciária de
Natal. O que tinha menos praticado crime de mor
te contava com seis mortes no seu currículo cri
minal.

Daí entendermos - e foi a sugestão que dava,
discutindo com o nosso Líder Amaral Netto 
que este assunto é de tal ordem complicado que
a nossa Assembléia Nacional Constituinte não po
de posicionar-se a respeito dele. Que deixásse
mos que assunto de tamanha importância fosse
discutido pela própria sociedade. Por que não fa
zemos um plebiscito para que, de fato, a socie
dade fosse ouvida sobre este assunto e não se
imputasse à Assembléia Nacional Constituinte a
responsabilidade da implatação da pena de mor
te?

o SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Amaral Netto.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Gostaria, primeiro de informar que, para meu pra
zer e desgraça de V. Ex-', posso ficar mais uns
20 minutos, porque o tempo ainda está correndo
lá no plenário e estou gostando muito disso.

Só queria dizer ao Constituinte Narciso Mendes
que a minha vinda a esta Subcomissão se prende
justa e principalmente a isto que acaba de dizer.
Gostaria de que esta Subcomissão examinasse,
já que tanto se fala em plebiscito, a possibilidade
de se submeter a plebiscito a pena de morte.
Perguntar ao povo se ele quer, comoquer, quando
quer e para que quer a pena de morte. E o povo
dirá.Acredito que o choque é muito grande para
uma decisão. Não me estou intrometendo na de-

cisão, Sr. Presidente, mas tentando encontrar uma
solução para um problema tão polêmico e tão
importante, que chega a ser a segunda matéria
que mais sugestões recebeu do povo.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Peço vê
nia aos Srs. Constituintes para consultar o Plená
rio, antes de continuarmos com os nossos deba
tes, sobre a sugestão da Constituinte Lúcia Vânia,
no sentido de ser ouvida a DI'" Armida Miotto.

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA-A título
de informação, comunico que o currículo da DI'"
Armida já se encontra com o Presidente e já foi
lido aqui para todos os participantes.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - A Df"
Armida Miotto foi uma das expositoras em uma
audiência pública nesta Subcomissão, quando se
travou debate sobre a questão da pena de morte.
Como a posição da De" Armida é contrária à pena
de morte, creio que seria úbla esta Subcomissão
estabelecer o contraditório na matéria, ouvindo-a
como professora catedrática de Direito Peniten
ciário e, portanto, uma pessoa afeita ao debate
dessas questões. Peço aos Srs. Constituintes que
concordarem que permaneçam como estão.
(Pausa.)

Dou a palavra à De" Armida Miotto, por cinco
minutos.

O SR. CONSTITGlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, estou de acordo em
que a DI'" Armida seja ouvida, mas há um pedido
meu e do Constituinte Ubiratan SpineUino sentido
de também usarmos da palavra. Assim, antes da
De" Arrnida, gostaria de fazer uma pequena colo
cação e para isso precisaria de um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Aceita
a ponderação do Constituinte José Mendonça de
Morais, concedo a palavra ao Constituinte Ubira
tan Spinelli.

O SR. CONSTITGlNTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. Presidente, ouvimos com atenção o relató
rio do Constituinte Joaquim Haickel e a ele somos
favoráveis no que conceme às páginas 5 e 6,
que é exatamente o que propõe o Constituinte
Amaral Netto, pelas razões que adiante vou expor,
ainda mais pelas pesquisas que temos recebido
do Prodasen, que recebeu 3.247 pedidos a favor
da pena de morte, como também do Instituto
Gallup e outros.

Agora mesmo, falando com a minha cidade,
através da Rádio VilaReal, disse que estamos reu
nidos aqui discutindo a pena de morte, e o repór
ter daquela rádio foi incisivo em dizer que é de
grande importância estudar este assunto.

Gostaria de dizer também que na nossa familia
presenciamos caso idêntico ao relatado pelo
Constituinte Amaral Netto. Uma afilhada minha,
juntamente com o seu namorado, foram barbara
mente assassinados, ao saírem de uma festa em
minha casa. Os dois assaltantes queriam roubar
o carro em que eles estavam e seviciá-los. Foi
um crime praticado contra uma mocinha de 17
para 18 anos e seu namorado, e até hoje os assas
sinos não foram encontrados.

Outro dia, para ser breve, a minha filha, junto
com alguns sobrinhos e amigos, cerca de cinco
pessoas, foram assaltados e seqüestrados por
dois elementos. Felizmente, o carro em que esta
vam ficou sem gasolina, eles foram ao posto, que
se encontrava fechado, e tiveram que descer uma
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ladeira. O pai de uma das moças, que estava
à procura dos sequestradores, reconheceu o car
ro, que era inclusive meu. Um dos assaltantes
tinha saído para pedir auxílio a um outro e ficou
só um no carro. Foi a sorte. Os assaltantes eram
primários. Sequestraram cinco pessoas com
quem fariam as piores barbaridades, e não sei
se minha filha estaria viva hoje. Portanto, sou favo
rável à pena de morte, enquadrada na maneira
corno está exposta, nos casos de seqüestro com
violência sexual, principalmente contra mulher,
ocasionando-lhe a morte. Com isso, iremos inti
midar esses assaltantes, que matam principal
mente as mulheres. Eles vão pensar duas vezes
antes de praticar um crime.

Era o que desejava dizer.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Com a
palavra o Constituinte José Mendonça de Morais.

OSR. CONsmUINTE JOSÉ MONDONÇADE
M01WS - Sr. Presidente, Sr. expositor, Sr. Rela
tor, Srs, Constituintes, por princípio,sou defensor
da vida, desde o primeiro instante da concepção
até o último, pela morte natural. Sou advogado
criminalista e entendo que no Brasil, hoje, há uma
tendência muito forte favorável à pena de morte,
corno resposata da sociedade à impunidade ge
neralizada que temos. Este assunto da inpunidade
ainda não foi enfocado hoje. Quem comete um
crime tem que pagar por ele. Os homens através
das convenções sociais, estabeleceram punição
àqueles que violam os direitos dos outros. O man
damento que proíbe matar é genérico para crimi
nosos que matam, que estão cometendo um pe
cado e para aqueles que venham a matar depois.
No entanto, apenas para reflexão, há um instituto
que todos aplaudem: chama-se instituto de legíti
ma defesa, o qual protege o direito do indivíduo
de, para se defender, matar. Há uma contradição.
Para cada caso devemos ter um enfoque especial.
Eu, em princ:ípio, sou contra a pena de morte.

Mas há exceções. Quando eu, na tribuna do
júri popular, empolgo os jurados e quase sempre
a platéia, defendendo casos de legítima defesa,
os casos de impunidade, sempre me questiono
sobre o valor, o equilíbrio e o bomsenso. Proibir-se
a pena de morte genericamente não é muito justo,
porque, se assim for, o instituto penal crimina
lístico não pode admitir de forma alguma a legíti
ma defesa. E um raciocínio que deixo claro, mani
festando a minha convicção de que genericamen
te sou contra IB pena de morte. Ao Estado não
se pode atribuir o direito de estabelecer a vingança
socíel, mas entendo que não é vingança social
a repressão, a punição.

Quando me perguntaram se sou favorável à
pena de morte, respondi que sou contra, como
um princípio. Mas se me perguntassem: há exce
ções? Eu diria que há, e elas estão aí. Todos
os exemplos são gritantes. Respeito demais aque
les que são contra a pena de morte, porque o
certo é não matar; é o que diz em um dos seus
postulados O' Decálogo: "É proibido matar. Não
matarás". O "nâo matarás" é afirmativo. Mas para
cada caso deve haver uma posição. Há casos
excepcionais em que a própria Igreja cristã, de
um modo geral, condena. E citamos muito a Igre
ja Católica, porque Santo Tomás de Aquino e
Santo Agostinho precederam em muitos séculos
a Reforma Protestante. Mas eu gostaria que, ao

invés de se dizer a Igreja Católica, se dissesse
o Cristinamismo, que defende o direito da punição
contra aquele que comete cnme bárbaro.

Então, só para terminar minha colocação, mais
como reflexão do que como contestação a uma
tese, acho que deveria também ser analisado o
grande crime que a sociedade comete de não
punir quem comete crimes. Gostaria que esse
enfoque ficasse bem claro. A sociedade comete
um crime ao não punir certos delitos cometidos.
A minha posição é muito mais favorável hoje ao
plebiscito - e vai ser vencedora a tese da pena
de morte como excepcionalidade - do que votar
mos aqui quanto ao mérito desta questão.

Só para terminar, Constituinte Amaral Netto,
gostaria de deixar aqui como contribuição o pro
blema da impunidade e as suas conseqüências.
O povo hoje está linchando por causa da impuni
dade. Se os criminosos estivessem presos e não
saíssem da cadeia por artifícios de advogados
- sou advogado e sei quais são esses artifícios
- sem apelar para a genialidade de julgadores,
se a sociedade fosse mais dura ao punir o crime,
talvez não tivéssemos necessidade de votar a pena
de morte. Sei que ela vai passar.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Constituinte José Mendonça de Morais, permi
ta-me interrompê-lo, só para dar como corolário
à sua fala a seguinte explicação: com um objetivo
maior, o de tentar pedir a esta Subcomissão que
raciocinasse, pela nossa própria dificuldade de
decisão, que é muito grande, no sentido do plebis
cito, o qual diria o que o povo quer. Isto é impor
tante. Eu cometi um erro. A minha emenda deve
ria terminar com o pedido de plebiscito. Por isso
pedi ao Deputado Narciso Mendes que a comple
tasse. Mas aquilo que V. Ex"disse é exatamente
o que penso. Não quero a pena de morte para
qualquer crime. Ela só se aplicaria aos crimes
bárbaros, hediondos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Tendo
sido acolhida a proposição da nobre Constituinte
Lúcia Vânia, concedemos a palavra, pela ordem,
à Dra. Armida Miotto, para a sua exposição, du
rante 5 minutos.

A SRA.ARMIDAMIOTTO - Tenho muitas coi
sas para dizer, mas em 5 minutos vou ter que
pinçar - como diria o nosso velho Prof. Armando
Câmara - uma ou outra coisa. A pena de morte,
segundo a lição da História, sempre se revelou
ineficaz. De tal modo que para que ela se tornasse
eficaz foram sendo acrescentadas as torturas, que
a antecediam, e as crueldades praticadas sobre
o cadáver. Lembremo-nos de Tiradentes, que foi
esquartejado e as partes do seu corpo exibidas
em praça pública para escarmento de todos.

Inobstante todos os acréscimos, a pena de mor
te não só era ineficaz para diminuir a crimina
Iidade, sempre crescente, como embotava e em
brutecia a consciência do povo, o que preocupava
a consciência jurídica dos responsáveis pelo bem
do povo; a tal ponto que no Século XVI pensou-se
em aboli-Ia, adotando se, então, outras formas
de pena, das quais a que está prevalecendo ainda
é a privação da liberdade em estabelecimento
apropriado. Sempre tem havido a preocupação
quanto à humanidade e à eficácia da pena.

Que hoje se pense que a pena privativa da liber
dade já não é humana, já não é eficaz, é outro
pr<jllema, mas isso não quer dizer que ela tenha

que ser substituída pela pena de morte. Se fosse
adotada a pena de morte, nos primeiros tempos,
ela causaria um impacto, sem dúvida, e é perfeita
mente admissível. Haveria, com certeza, um de
créscimo na criminalidade, mas logo, segundo
Franco Ferracucci, médico legista, psiquiatra, psi
cólogo da Universidade de Roma e consultor das
Nações Unidas, haveria o que ele chama de fenô
meno psicológico: a repetição vai fazendo com
que nos habituemos a ver nos outros e considerar
natural aquilo que, inicialmente, repelíamos. "Eu
jamais faria tal coisa, os outros sim". Mas de tanto
repetir, eu acabo dizendo: "Vou poder fazer, para
me defender". Pela repetição, por aquele fenô
meno psicológico, vou chegar a isto: "Eu também
posso fazer agredindo, embora não consciente
mente". Não conscientizamos, mas o nosso in
consciente terá armazenado essa evolução pela
repetição, e, no momento oportuno, fazer-se-á
aquilo que, inicialmente, repelia-se com toda a
veemência.

Então, a criminalidade, a violência, em todos
os sentidos, principalmente no aspecto sexual,
que antes nos repugnava e nos horrorizava, têm
a seu favor, dependendo do ponto de vista em
que nos coloquemos, um fenômeno psicológico
semelhante. Assim, chegaríamos a um ponto em
que a História demonstrar-nas-ia que a pena de
morte nenhum efeito mais causaria. A violência,
que tanto nos horroriza, já está tão disseminada
que um número cada vez maior de pessoas che
gariam àquela elaboração inconsciente: "Eu pos
so fazer e faço". Tudo isto é alimentado, estimu
lado e induzido pelos meios de comunicação, não
só o social, mas por outros também. E está cienti
ficamente demonstrado que quando um fato tem
algo de extraordinário e a forma como é noticiado,
logo outros fatos, da mesma natureza, da mesma
forma se repetem.

E como são noticiados esses fatos horrorosos,
que deveriam ficar silenciados para sempre? Para
dar um exemplo, lembraríamos a fuga de presos
da Papuda com o seqüestro de várias pessoas.
Foi uma verdadeira "badalação", para usar uma
expressão dos jovens. Comentei com uma pessoa
amiga: "ainda esta semana vão acontecer outros
casos da mesma natureza". Realmente, em pou
cos dias, o mesmo fato aconteceu em vários Esta
dos, como Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina
etc.

O SR. CONSmUlNTE MAGUrrO VILELA 
Antes da fuga da Papuda, há muitos anos houve,
em Goiás, uma fuga de presos da penitenciária
com o seqüestro e morte do seu diretor. Há muitos
e muitos anos que se vêm sucedendo essas fugas.

A SR"ARMIDAMIOTTO - Sei, mas eram fatos
que permaneciam isolados, enquanto não noticia
dos. Quero acentuar aqui que as notícias espalha
fatosas fizeram com que, em poucos dias, o fato
se repetisse em inúmeros Estados. Então, os
meios de comunicação, em boas mãos, podem
fazer um bem extraordinário, mas há um outro
lado da questão: a propagação da permissividade
por esses meios de comunicação. Há uma pessoa
que ensina sexologia na televisão e aconselha:
"desde que dê prazer, tudo é permitido".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Sa.
tem um minuto.

A SR" ARMIDA MIOTO - Tudo é permitido,
seja com o uso da força ou com astúcia, é preciso
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ter o prazer. O que importa é ter prazer. O prazer
de gozos materiais se conquista com o dinheiro
e o prazer dos gozos sexuais de qualquer jeito,
de qualquer modo. Quando os meios de comuni
cação, contrario sensu, resolverem estimular a
revalorização dos bons costumes, o respeito aos
valores morais, a revalorização do senso dos direi
tos, do seu devido equilíbrio, a revalorização do
senso dos deveres, - que estão completamente
destruídos - e o senso de responsabilidade,
quando for feita essa prevenção no sentido do
restabelecimento dos bons costumes, da obser
vância da lei moral e da lei jurídica, então veremos
quanta coisa vai mudar. Se nos damos conta de
que é hediondo o crime de estupro - principal
mente seguido de morte - se é hediondo o crime
de latrocínio, de sequestro, por que não o é °
abuso da liberdade, praticado por aqueles que
difundem idéias, no sentido de estímulos e instiga
ções ao delito? Por que esses abusos não devem
ser coibidos?

Lamentavelmente, meu tempo se esgotou, mas
quero cumprimentar o nobre Constituinte Amaral
Netto. Não tenho a sua eloqüência e, apesar de
ser católica - não apenas de ir à missa, mas
de procurar viver dentro do catolicismo -, acre
dito que a pena de morte não é questão de dogma;
cada um pode pensar de uma maneira.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO 
Dra. Armída, a senhora, no final de sua exposição,
disse tudo. Isto não é dogma, nem ideologia; não
existe nem esquerda, nem direita, nem centro,
nem cristianismo, nem ateísmo no problema da
pena de morte. Mas queria dizer, com todo °
respeito, que V.S' está querendo criar novamente
a utopia, querendo que as coisas se restabeleçam
de modo a que se proceda honestamente na vida
e que todo mundo seja correto. Em segundo lu
gar, quando V. S' dizque tudo prolifera pela divul
gação dos meios de comunicação, só há uma
saída: é a censura à imprensa. Então, cairíamos
num outro crime: vamos proibir a imprensa de
divulgar alguma coisa que aconteceu. E a senhora
acha que essa divulgação é que faz proliferar o
crime? Não. O que faz proliferar o crime violento,
bárbaro, é a impunidade daqueles que o praticam,
e isso é noticiado, porque não há qualquer cercea
mento. Ninguém tem medo de nada neste País,
principlamente quem já matou, porque sabe que
matando dois, três, dez ou quinze vezes não vai
poder ser condenado mais do que se matar um
ou dois. Esse é o grande problema.

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - Quero
cumprimentá-lo pela sua eloqüência, Deputado
Amaral Netto, e, ao mesmo tempo, fazer uma
pergunta: será que estamos aqui reunidos para
indicar o caminho do aprimoramento do homem
ou estamos aqui para reforçar as barbaridades
e o autoritarismo? Diria a V. Ex': a droga está
disseminada e estaremos aqui sendo responsá
veis pela sua liberação? Perguntaria a V. Ex': o
aborto é praticado a cada momento neste País.
Será que estamos aqui também para liberar o
aborto? E outras coisas mais que estão aí total
mente erradas? Sabemos que para analisar o cri
me, temos que diferenciá-lo. Há o criminoso que
tem um desvio genético, que é aquele que V.
Ex' chamaria de monstro; há o criminoso resul
tante do aparelhamento policial, que induz ao pró
prio crime; há o criminoso social e há o criminoso

passional. Não seria, aqui, este o momento para
uma reflexão, a fim de que aprimorássemos o
nosso sistema penitenciário, para que aqui deba
têssemos em relação à morosidade da Justiça?
Não seria este o momento de tomarmos por base
o aprimoramento dos povos mais civilizados, in
clusive nossos irmãos de Portugal, que agora sain
do de um sistema autoritário, aboliu de vez, de
sua Constituição, a pena de morte? Perguntaria
se estamos aqui apenas para reforçar o desvio
de um sistema já caduco, defasado.

Reforçar a pena de morte, neste País, é simples
mente desconsiderar o homem. Estamos aqui
para empurrar este Brasil rumo à justiça social
e para aprimorar os meios de comunicação. V.
Ex"debate o tema com um argumento - descul
pe-me - simplista, o da censura à imprensa.
Estamos aqui para organizar a sociedade e princi
palmente aprimorar o ser humano. Se estamos
pedindo um sistema democrático humano e jus
to, é porque temos de caminhar nesta direção.
Desconsiderando isso - V. Ex' sabe que nosso
sistema penitenciário está caduco - e apelando
para soluções simplistas relativas à pena de morte,
serão feitas coisas horríveis em seu nome, neste
País, tão horríveis quanto aquelas que V.Ex' pas
sionalmente colocou para nós! Acho que todos
que aqui viemos devemos ter este compromisso
maior: de mudança e transformação da socie
dade. Nós viemos aqui - hoje me coloco na
situação de mulher, e somos 26 nesta Assembléia
- trazendo uma responsabilidade enorme. A nós,
que foi dada a graça, a beleza de ter no nosso
ventre uma vida; nós que sabemos o que é gerar
um filho, não podemos, de forma simplista, argu
mentar em favor da morte.

Por isso, quero dizer a V. Ex': antes de falar
em pena de morte, temos de falar do sistema
penitenciário; temos de falar do outro lado da
sociedade, que V.Ex' sabidamente deixou de lado;
temos de argumentar a justiça. Estas são as mi
nhas palavras.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO -
V.Ex' me permite, Deputada Lúcia? Queria escla
recer o seguinte: primeiro, eu não propus uma
censura à Imprensa. Quando a Dr' Armida falou
que a divulgação de certos fatos é que gera a
sua repetição, eu disse que só há um meio: censu
rar a imprensa, proibir que ela divulgue fatos dessa
ordem.

Em segundo lugar, protesto unicamente quan
do V. Ex' declara que minha posição é simplista.
Pelo contrário, ela é gravíssima e complexa. Sei
disto. Quero dizer outra coisa: quando V.Ex' fala
no filho que a mulher gera no seu ventre, pergun
to: imagine V.Ex"um filho seu estuprado, morto,
enforcado e trucidado? Vou terminar: é justo, é
legítimo que V.Ex"deixe que ele vá estuprar outros
filhos de outras mulheres como a senhora?

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - Quan
do falei sobre a geração de uma vida, quis referir
me aos dois lados, porque a verdade não está
de um lado só. É preciso que vejamos os dois
lados da verdade.

Quando declarei que a nós, mulheres, foi dada
a beleza de gerar uma vida, quis dizer a V. Ex'
que temos de fazer tudo em favor da vida. Na
hora em que se esgotarem todos os mecanismos
em favor da vida, então discutiremos o outro lado.

Mas acho que não se esgotou tudo o que se
deveria fazer em favor da vida, quando digo a
V.Ex' que temos de olhar para o sistema peniten
ciário e, acima de tudo, precisamos repensar a
justiça neste País.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Permita-me dar-lhe agora um esclarecimento
bem maior. Na minha proposta, no capítulo sobre
a pena de morte, acrescento o seguinte: primeiro,
modificação total do Código Penal; segundo, mo
dificação total do Código Penitenciário e rnodifl
cação total do sistema penitenciário. Devo dizer
a V. Ex' que o sistema penitenciário, no Brasil
e na maioria dos países, é absolutamente deplo
rável. Precisamos de penitenciárias agrícolas, in
dustnais, onde o preso trabalhe, mas não seja
colocado um preso recuperável, ao lado de um
irrecuperável, do estuprador, do assassino, do as
saltante que mata, do seqüestrador que mata de
pois de receber o resgate.

Quero reafirmar a V.Ex' mais uma vez: jamais
falei em censura à imprensa. Respondendo à Dr'
Armída, para impedir a divulgação pelos jornais
de quaisquer fatos, sejam quais forem, só através
da censura à imprensa, coisa que não admito.
Repito agora para V. Ex": minha posição não é
simplista, é muito grave. Estou com outras ernen
das em relação ao sistema penitenciário.

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - V. Ex'
conhece o projeto apresentado aqui pelo Sindi
cato dos Jornalistas, em relação à autorização
dos meios de comunicação?

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO -
V.Ex' se refere ao Código de Ética?

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Não,
absolutamente.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
O Código de Ética da imprensa não permite que
ela use de recursos extras para chamar a atenção.

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - As me
didas que deveriam ser tomadas em relação aos
meios de COmunicação - dentro da visão de
V. Ex', me parece - são: ou libera a censura
ou corta a censura. Não é bem isto. A proposta
é no sentido de que se crie um conselho com
posto pelos diversos segmentos da sociedade pa
ra julgar os canais de rádio e televisão.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO 
Quanto a isto, estou de pleno acordo. Mas este
é outro problema.

A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - É um
caminho para não se chegar à censura.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO 
Um minuto apenas para eu concluir esta parte.
Dar-lhe-ei um exemplo de um país que tem a
maior liberdade do mundo, com todos os seus
defeitos, que são os Estados Unidos: hoje acaba
de renunciar àcandidatura a Presidência da Repú
blica um candidato de alto gabarito, porque a
imprensa se intrometeu em sua vida particular,
flagrou-o, ou não, em companhia de outra mulher
que não era sua esposa. Pergunto a V. Ex': foi
ético da parte, da imprensa ou não? Quem vai
julgar isso? Pode ser que os Estados Unidos per
cam um grande candidato por uma falha da im
prensa, ou pode ser que os Estados Unidos per~
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cam um grande candidato porque a imprensa
não tem nada a ver com a vida particular do indivi
duo; tem a ver quando ela passa a influir na vida
pública.

Quanto ao Código de Comunicações, digo-lhe
que se trata de outra coisa. A televisão, o rádio,
no Brasil, são malconcedidos. Hoje há muita gen
te nova, nesta Casa, mas até o ano passado talvez
a metade dos seus membros possuísse, uma,
duas ou três emissoras de rádio, que o poder
concedente dá em troca do benefício político
partidário.

Vivi vinte anos trabalhando em televisão e devo
dizer a V. EK" que nunca tive, não tenho nem
pretendo ter uma rádio. Nunca tive nenhum horá
rio garantido em televisão; quando quiseram tirar
me, tiraram II acabou. Estou declarando a V. Ex
minha posíçào pessoal. Repito a V.Ex-:pelo amor
de Deus, Deputada Lúcia, raciocine sobre a mu
lher que gera uma filha ou um filho; raciocine
sobre o que pensa ela e as outras quando seu
filho é violentado e morto, podendo o filho da
outra mulher vir a sofrer o mesmo problema pela
írnpunídade daquele que cometeu o crime.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Esta
argumentaçáo é passional.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Tudo o que eu digo é passional, Deputada. Se
não formos passionais, não defendemos causa
nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Como
o tema, hoje, é único, estabeleceu-se que não
se faria livro de inscrição, mas conceder-se-ia a
palavra à medida em que fosse sendo solicitada
no curso dos debates.

Tem a palavra o Constituinte Maguito VJlela.

O SR. MAClUlTO VILELA - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes e demais presentes, quero reafirmar
o que disse ontem a uma emissora de televisão:
acho que o Deputado Amaral Netto laborou sua
proposta com muita coragem cívica, com zelo
inclusive pela própria sociedade brasileira. Sua
atitude foi corajosa e louvável.

Estamos discutíndo, naturalmente, a proposta
do Deputado Amaral Netto. Srs. Constituintes, ao
final da sua exposição, S. Ex-Ievantou uma ques
tão que me parece da maior justiça possível, que
seria a da apresentação de uma emenda à sua
proposta no sentido de que houvesse um plebis
cito, a fim de que toda a sociedade brasileira opi
nasse a respeito desta matéria que acho que é
da maior importância, hoje. Se eu fosse votar hoje,
agora, eu o faria a favor da proposta do Deputado
Amaral NettcI, porque as minhas bases, o povo
que me mandou para a Assembléia Nacional
Constituinte, querem realmente a pena de morte
no Brasil. Mas acho que o meu eleitorado, o meu
povo também não é dono da verdade. Acho que
é preciso consultar o Brasil inteiro, porque quando
quisemos as eleições diretas no Brasil, tivemos
a coragem de consultar o povo brasileiro. Para
implantar o parlamentarismo no Brasil houve o
plebiscito, a consulta a todo o povo brasileiro.
E quem somos nós aqui, na Assembléia Nacional
Constituinte? Nada mais, nada menos do que re
presentantes do povo brasileiro, intérpretes da sua
tontade.

Por isso, quero deixar consignado aqui, Sr. Pre
sidente, que, em primeiro plano, voto a favor da
emenda que será apresentada pelo Deputado

Narciso Mendes a favor de um plebiscito, porque
a vontade popular é que deve ser realmente sobe
rana. E se já consultamos o povo em momentos
delicados da vida brasileira, acho que uma posi
ção também delicada como essa merece a con
sulta popular. E se a maioria da sociedade brasi
leira opinar favoravelmente, teremos de acolher
a sua decisão.

A Constituinte Lúcia Vânia, em seus argumen
tos, disse que isso seria um retrocesso. Não. Inú
meros países do mundo são superevoluídos e
adotam a pena de morte. Não acho que, se o
Brasil Instituir a pena de morte, isso significará
que estaremos demonstrando atraso, retrocesso.
Nada disso! Aanálise tem de ser mais abrangente.

Para encerrar a minha participação, Sr. Presi
dente, quero apenas deixar consignado que voto
favoravelmente à emenda que estabelece plebis
cito para decidir a respeito desta questão. E se
essa proposta for vencida, quero deixar consig
nado o meu voto a favor da proposta do Consti
tuinte Amaral Netto. Muito obrigado.

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

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Como relator das Sugestões noS 126 e 150, envia
das à nossa Subcomissão, quena adiantar à Presi
dência, ao proponente Constituinte Amaral Netto,
aos demais Constituintes e aos presentes que
também ficaria satisfeito em subscrever essa pro
posta de plebiscito.

Acontece que, para que haja um plebscíto, é
necessário também que haja uma lei. Ou se faz
o plebiscito antes de se aprovar a futura Consti
tuição, ou depois que ela for votada. Aprova-se
a lei, institui-se a pena de morte no Brasil; aí,
haverá o plebiscito, ou faz-se o plebscito antes.
Há essas duas formas de chegar-se ao aval popu
lar. Não poderemos fazer um plebiscito sem que
haja uma leipara ser referendada ou não. Entendo
que é necessária essa lei para que haja o plebis
cito, ou se faz simplesmente um plebiscito antes
de se chegar à votação final da Assembléia Nacio
nal Constituinte e a promulgação da Constituição.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Não sou regimentalista nem constitucionalista.
Sou um homem que não chegou ao curso univer
sitário, portanto, não posso falar com autoridade,
mas falo pela informação dos assessores. O ple
biscito poderia ser incluído nas disposições transi
tórias da Constituição.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Pergunto a V.Ex':vamos fazer um plebiscito para
quê? A plebe, o povo irá decidir o quê? O que
deve estar constando em um artigo, em um pará
grafo dentro da lei a ser...

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Ele ficará sujeito a plebiscito. Não está aprovado.
A redação, decidida por esta Subcomissão, pela
Comissão e pelo Plenário, dirá que esse artigo
só terá validade depois de uma consulta plebis
citária.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAICKEL
Perfeito, Esse artigo terá de ter Sido votado pelo
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Exatamente. Perfeito. É uma consulta plebisci
tária.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Concordo com V. Ex' neste ponto.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Fico muito honrado com a sua posição.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Porque...

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Depu
tado Amaral Netto, gostaria que quando V. Ex'
fosse estabelecer esse plebiscito se lembrasse...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Consti
tuinte Lúcia Vânia, por gentJIeza, a palavra está
com o Constituinte Joaquim Haickel, a quem cabe
conceder o aparte.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Concedo o aparte à Constituinte Lúcia Vânia.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Descul
pem-me, companheiroJoaquim Haickel. Gostaria
que o Constituinte Amaral Netto, quando fosse
estabelecer esse plebiscito tivesse o cuidado de
alertar os meios de comunicação no sentido de
mostrar ao povo as duas faces da moeda: o siste
ma penitenciário brasileiro, o sistema judiciário
e também o outro lado.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Não tenha nenhuma dúvida disso.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Queria voltar à minha proposição inicial e dizer
que estabelecemos aqui o dilema crucial desta
Constituinte, que é saber quem veio primeiro: o
ovo ou a galinha. Ficou comprovado que o proble
ma brasileiro é um problema de educação, de
cultura, e que sem uma reforma radical na cultura
e na educação do nosso povo, não vamos chegar
a lugar algum. Poderemos fazer leis maravilhosas
ou deploráveis, mas não chegaremos a lugar al
gum. Tenho que louvar a eloqüência e a forma
quase que convincente do Constituinte Amaral
Netto...

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NElTO 
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HA/CKEL
...que é um homem da palvra, mas tenho também
que dizer a V. Ex- que a passionalidade absolve,
é algo inerente a cada um, e não ao Estado. Esse
é o ponto que o Presidente colocou. A passíona
lidade do individuo absolve, e isso está incluso
no nosso Código, na nossa Constituição. Agora,
a passionalidade do Estado é fria, é calculista,
é algo predeterminado para o mal.

O nobre Constituinte deu uma conotação bas
tante teológica à sua argumentação com São To
más de Aquino, mas a realidade de São Tomás
de Aquino não era a mesma.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO 
Não foi isso. Fiquei com a maioria das declara
ções de Bispos e Cardeais de agora, inclu~ive
- repito - D. Ivo Lorscheiter. É o maior insus
peito deste País.
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o SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Tenho de discordar, então, de D. Ivo Lorscheiter,
porque..

o SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
Não, está perfeito

O SR CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Agradecemos a S. Ex" a colocação extremamente
didática e elucidativa, mas condicionamos o nos
so parecer a essas futuras propostas que venham
a ser incluídas pelo Relator na Subcomissão, na
Comissão ou mesmo em qualquer instância, em
que ela puder ser emendada. Muito obrigado.

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

A SR' ARMIDA MlOTTO - Sr. Presidente, tive
apenas cinco minutos para falar e parece que
não fui bem clara em algumas coisas. Não queria
dizer que qualquer liberdade de informação de
vesse ser tolhida. Se não distingui, como desejava,
liberdade de informação e abuso de liberdade
de informação, eu o faço agora.

Queria também acrescentar que, em novembro
do ano passado, no X Congresso Internacional
de Defesa Social, o Diretor do Departamento de
Justiça Social das Nações Unidas, Prof. Pedro Da
vi, disse justamente que é preciso conquistar os
meios de comunicação para que, ao invés de
divulgarem aquilo que depois será seguido por
mimetismo, que eles façam a informação contrá
ria, a notícia contrária, o estímulo contrário. E
outra coisa, se eu tivesse tido mais tempo, gostaria
de ter falado sobre os serviços penitenciários, seus
valores e desvalores. Infelizmente, só tive cinco
minutos. MUlto obrigada, Sr. Presidente.

o SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO 
(Intervenção fora do microfone -lnaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Fernandes.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de pe
dir um pouquinho mais de tempo, porque três
minutos realmente é muito pouco, mas como
falo poucas vezes gostaria de deixar clara, definiti
vamente, a minha opinião.

Todos nós, pela vivência do dia-a-dia, pelas ex
periências passadas, pelas nossas origens, somos
de diferentes camadas sociais, de diferentes co
munidades. Umas comunidades são mais violen
tas, outras, menos. Geralmente, quando criança,
cada um tem ensino religioso diferente, e assim
por diante. Então isso é normal; nenhum de nós
está isento, cientificamente, do meio. Uns dizem
que o homem influi no meio, outros, que o meio
influi no homem. Ai temos as duas teorias: a da
igualdade de oportunidades do sistema capita
lista, e a das classes dominantes do marxismo.

Não nos podemos aborrecer durante os deba
tes e sou hberal quanto a isso. Aceito, com muito
respeito, as posições do Deputado Spinelli, do
Deputado MagUlto Vilela, do Deputado Amaral
Netto, que propõe a pena de morte. Mas também
quero ser respeitado quando digo que sou religio
so, fui criado na religião envangélica, conhecida
como protestante. Na nossa religião, foram pro
postas alterações do Evangelho, e por isso muitos
foram condenados à morte, à fogueira, à Lei de
Ordálío e tantas outras, na Idade Média. A partir

daí, adotamos, principalmente, os mandamentos
do Novo Testamento, que consideramos a dls
pensação da graça.

Gostaria de explicar isso para poder dar a idéia
que tenho do problema. Não encontramos na
ação de Nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma
vez, apoio à pena de morte, que estava prescrita
na Biblia, na Lei da Promessa. Houve um mo
mento, Inclusive. em que ficou clara essa passa
gem bíblica. Havia prescrição até para o adultério.
Imagino quantos seriam apedrejados hoje se essa
lei do adultério, prescrita na Bíblia, fosse mantida.
Alguém apresentou uma mulher dizendo que ela
fora flagrada em adultério. O que diz a Bíblia?
Que ela teria de ser apedrejada.

Então, a religião, antes do advento da graça
na Bíblia - estou falando religiosamente, porque
esse assunto foi aqui abordado e gostaria de es
tender-me sobre isso - realmente admitia a pena
de morte. Observamos, porém, que Cristo revo
gou tudo isso, ao dizer com relação à mulher
adúltera: "Quem não tiver pecado, que atire a
primeira pedra".

Então, advogo também que não podemos con
denar um homem porque ele estuprou alguém,
embora seja um crime hediondo, bárbaro, uma
ação celerada. A verdade é que muita gente é
levada ao crime. O estado de necessidade, por
exemplo, pode levar uma pessoa ao suicídio; en
tão, ela matou indiretamente. Muitas pessoas, na
irresponsabilidade penal, têm criado certos pro
blemas. Recentemente soube do caso de uma
mulher que se suicidou porque a Justiça não esta
va agindo no sentido de que os filhos fossem,
pelo menos, recebidos pelo pai.

Diria que há muitas COIsas que temos de con
sertar. Por causa dessas coisas, ainda fico com
a doutrina cristã, com o Evangelho de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. A partir dai, sou contra a pena
de morte

Mas gostaria de dizer que a teoria na pratica
é outra. Há, realmente, um certo desejo da socie
dade de punir alguns crimes bárbaros com a pró
pria pena de morte.

Em determinado momento, teoricamente, vejo
a questão da seguinte forma: se um homem é
condenado pelo primeiro crime a 50 anos de pri
são, pelo segundo a 30 anos, e assim por diante,
e a soma dessas penas chegar a 500 anos de
cadeia, ele não vaiver esse tempo. Objetivamente,
a sociedade nem tem que se preocupar com isso,
porque, se cobrar a prestação punitiva, ele não
chegará a pagá-Ia durante toda a sua vida física,
Então, esse homem já estaria eliminado. Poderia
mos admitir que, se um sujeito fosse condenado
ao dobro da expectativa de vida, e deveria ser
eliminado. Aí, admitir-se-ia a pena de morte.

Esta seria a parte teórica. Mas o que ocorre
na pratica? Tivemos casos celerados, como o de
Ana Lídia, em que estavam envolvidas pessoas
da alta sociedade dominante na época, e até hoje
nem se conseguiu descobrir quem realmente ma
tou Ana Lídia. Mas se fossem marginais da Ceílân
dia, já teriam sido descobertos. Coloco também,
depois de falar teoricamente, que na pratica não
temos uma justiça respeitável à qual possamos
dar o direito de tirar a vida de ninguém. Na pratica
isso não existe. Na pratica, Michel Frank, o rapaz
que matou uma mocinha de 13 anos, no Rio

de Janeiro, está na Suíça. O juiz, sob o clamor
da população, colocou-o na rua, e ele está livre.

Não podemos dar um instrumento a quem ain
da não tem respeitabilidade para usá-lo, por isso,
sou contra a colocação já da pena de morte.
Não temos uma justiça que nos dá tranquilidade,
e os erros são, muitas vezes, irreparáveis. O pró
prio expositor falou, e anotei, em "juiz safado",
"advogado penal", o que significa que não há
confiabilidade na justiça. Mas tenho a minha opi
nião, cada um tem a sua, temos de respeitar o
povo. Não somos obrigados a fazer um plebiscito
antes, mas poderíamos colocar este item na
Constituição e talvez, até fazer um plebiscito para
determinar sobre a pena capital. Não há nenhum
impedimento para a colocação disso na Consti

tuição. Isso é matéria penal, pode ser aditada e
colocada no Código Penal, em lei complementar.
Então, a Constituição pode deliberar que seja feito
um plebiscito e, a partir daí, seria feita lei comple
mentar sobre o assunto.

Isso quer dizer que não me coloco contra o
povo. Se a maioria da população achar que deve
haver a pena de morte, voto contra, mas não
impeço que isso: conste da Constituição. É a mi
nha posição liberal, de homem que quer exercer
a democracia. MUitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Conti
nua em discussão. Com a palavra, o Constituinte
Joaquim Haickel, para uma rápida explicação.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Nobre Deputado, sobre sua última afirmação, de
que não é necessário estar incluída na Consti
tuição a lei que regulamente a pena de morte.
Discordo de V. Ex" porque o que não estiver na
Constituição não pode estar regulamentado por
lei ordmátia.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Isso é um engano. A Constituição é uma lei funda
mentaI. Sobre o que ela dispuser, nenhuma outra
lei poderá dispor. Então, se a Constituição dispu
ser que há pena de morte, ela só precisa ser regu
lamentada. Se não dispuser sobre o assunto, po
derá, então haver uma lei complementar, não há
problema. São normas de Direito Constitucional
claras e evidentes.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
E se não incluirmos um parágrafo na Constituição
dando ensejo à existência ou não da pena de
morte no Brasil, lei complementar alguma poderá
deliberar sobre isso.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Deputado, o problema é de Direito Constitucional.
O que a Constituição não prescreve, o que a Lei
Maior não prescrever, não é vedado a uma lei
menor. Qualquer advogado pode confirmar isso
a V. Ex" O Código Penal é exatamente uma lei
complementar. Há até regimes jurídicos, como
o americano, que tem uma Constituição de 200
anos que não aborda esta questão, mas criou-se
inclusive jurisprudência constitucional. Não há na
da disso. Mas se a Constituição disser que não
há pena capital, aí sim, nada pode ser disposto
a esse respeito. Se a Constituição não se referir
à pena capital, uma lei complementar...

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Não sei se me fiz entender, minha ponderação
é exatamente essa.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES

Sim, mas o que estou propondo é que não se
fale na Constituição sobre pena capital. Poder
se-ia colocar a realização de plebiscito para delibe
rar sobre o problema. Isso se quisermos colocar
na Constituiçáo, porque nada impede que uma
lei ordinária estabeleça o plebiscito.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HNCKEL
Acho que existe uma forma mais fácil de fazer
o que V. Ex' propõe. Seria plenamente aceitável
não se instituira pena de morte, delimitar a inexis
tência da pena de morte no Brasil e mtroduzir
nas disposições transitórias dispositivoque faculte
à população aceitá-Ia ou não, através de plebis
cito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Perdão, nobre Constituinte. Se na ConstItuição
constar que não haverá pena de morte, não haverá
mais corno haver pena de morte. V. Ex' está labo
rando na inversão das leis, uma lei complemen
tar...

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HNCKEL
Não será lei complementar, serão disposições
preliminares e transitórias. Se houver a aprovação
em plebiscito, aquele parágrafo poderá...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Não, talvez V. Ex' queira dizer o contrário. Se dis
sermos que há pena de morte e que será realizado
plebiscito, poderá permanecer a pena de morte
ou náo, de acordo com o resultado do plebiscito.
Mas se a Constituição dispuser que não haverá,
aí não há solução, porque nem o povo é superior
aos ordenamentos jurídicos da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Com a
palavra o Constituinte José Viana.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Nobres
Constituintes, diante da criminalidade e da impu
nidade no Brasil, gostaria de ser a favor da pena
de morte. Forças maiores nos impedem de sê-lo,
tendo em vista que somos católicos, apostólicos,
cristãos e temos a Bíblia como regra de fé. Não
podemos ser a favor.Não pode continuar a acon
tecer o que estã acontecendo no Brasil:a impuni
dade. Um elemento pratica um crime de estupro,
por exemplo: um pistoleiro mata para roubar di
nheiro; um assaltante assalta um banco; a autori
dade o prende e, daí a pouco, ele está solto nas
ruas. Sabemos que a maiona da sociedade é a
favor, parece-nos, da pena de morte. Gostaría
mos, pelo menos, que se instituísse no Brasil a
prisão perpétua.

Encaminhamos à Assembléia Nacional Consti
tuinte uma sugestão de prisão perpétua, porque
não é possível que, no Brasil, continue o cidadão
praticando tantos crimes e, mesmo quando preso,
continue solte). Temos um exemplo de um ele
mento no Brasil que era jagunço de Antônio Silvi
no, que praticou várias mortes no Brasil, Narciso
Menoles de Almeida. Depois de praticar vários cri
mes, converteu-se ao Evangelho e voltou a viver
na sociedade.

Como falei no princípio, gostaria de ser a favor
da pena de morte, diante dos crimes hediondos
que existem no Brasil, mas por ser um cristão,
católico e apostólico, não vou votar a favor da
pena de morte, Mas voto a favor da prisão perpé
tua, porque, mesmo que esse cidadão seja conde
nado. depois ele poderá converter-se e voltar a
viver na sociedade.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Se ele é condenado à prisão perpétua, não poderá
mais viverna sociedade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Mas
nós poderemos, dentro da Constituição, encon
trar uma maneira que possa fazê-lovoltar à socie
dade, se ele puder converter-se e tomar-se um
cidadão de boa conduta. Poderemos inserir na
própria Constituição uma maneira de ele poder
voltar à sociedade. Não podemos deixar da ma
neira que está, a Justiça passando a mão na cabe
ça de um elemento que comete tantos crimes
e a impunidade dando chance ao elemento de
estuprar, assaltar bancos, continuar matando,
roubando e traficando drogas. Sou a favor da
prisão perpétua. Só não sou a favor da pena de
morte por ser católico, apostólico, cristão. Dessa
maneira, estaria desobedecendo à Bíbliasagrada.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Com a
palavra o Constituinte Costa Ferreira, pela ordem.

Antes do depoimento de V. Ex' queria lembrar
aos Constituintes que esta Subcomissão terá, a
partir das 15 horas, de hoje, nova reunião.

Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Relator,Srs. Constituintes, o assunto é bastante
polêmico e realmente um tanto constrangedor.
A minha opinião a respeito do assunto é de que,
como uma pessoa que também admira e segue
os ensinamentos cristãos, não poderei de maneira
nenhuma lançar-me à aventura de querer ser um
daqueles que darão a oportunidade à Justiça de
tirar a vida do meu semelhante, porque ela não
me pertence.

Partindo desse pressuposto de que desde o
VelhoTestamento já existiaa pena de morte, mes
mo assim, já era garantido o instituto da preser
vação da vida. Antigamente, havia uma cidade
chamada Cidade Refúgio. Se uma pessoa come
tesse um cnrne e fosse perseguida e durante a
sua trajetória, pudesse escapar, estaria livre de
ser morto. Mais tarde, Jesus Cristo veio e pratica
mente, com os seus ensinamentos e sua doutrina,
eliminou toda e qualquer hipótese de pena de
morte. Ele justificariao porquê. Porque o homem
tem uma temporariedade nesta terra e, logo em
seguida, passa para o outro lado da vida. Aí, sim,
haverá um julgamento, um juízo onde a justiça
não falhará na aplicação da pena. Se ele se condu
ziu de acordo com os ensinamentos divinos, será
absolvido. Caso contrário, será condenado. Apra
tica nos ensina que, apesar dos hediondos crimes
que se têm comentado, ouvido e lido, mesmo
assim, no meu entender, não é suficiente para
a aplicação da pena de morte nem da prisão per
pétua.

Defendo, aqui, mesmo com toda falha da Justi
ça, que o homem que comete o ilícitopenal seja
submetido a julgamento e, de acordo com os
julgadores, seja condenado ou absolvido.

A argumentação pode ser a mais convincente
possível, mas jamais me convencerá de que eu
deva contribuir para que vidas rolem com a minha
participação ou a minha autorização. Jamais me
prestarei a participar desse veredito, que acho que
não será meu. Poderemos, sim, fazer tudo para
melhorar o comportamento do homem. Temos
métodos de persuação, atualmente, através da
Psicologia e de muitas outras ciências, que podem

ajudar o homem que cometeu um crime, levado
por qualquer circunstância, talveza reconsiderá-lo
a reintegrar-se na SOCiedade.

Este é o meu ponto de vista Sou contra a
pena de morte. Se houver na Constituição um
artIgo que preveja o plebiscito, quer dizer, se a
Nação achar que deve condenar o criminoso, es
tarei aqui ombreado com o nobre Constituinte
José Fernandes. Ficarei contra a pena de morte
e espero que esse juízo fique a cargo de uma
autoridade maior que transcende a justiça do ho
mem, que é falha

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Com a
palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
SI'.Presidente, a defesa da não mstItuição da pena
de morte, embora simpática, é tão difícil que até
os argumentos se contradizem.

A Deputada LÚCia Vâma condenava o instituto
da pena de morte por considerar uma atitude
ultrapassada e retrógrada. A sociedade estava
mais avançada do que o instituto da pena de
morte. Já o nosso ilustre companheiro e Consti
tuinte José Fernandes acha que a pena de morte
não deve ser instituída porque a nossa sociedade
é que está atrasada.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Como? Não falei nada disso.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES-
V. Ex' falou que o aparelho judiciário e policial...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
O aparelho judiciário.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Então é a sociedade que está atrasada, e a pena
de morte só poderia ser instituída com .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
O Poder Judiciário não é a sociedade. Há uma
diferença entre sociedade e Poder. O Poder pode
estar atrasado, mas a sociedade não

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Mas diante do impasse, eu gostaria de apresentar.
Sr. Presidente, uma emenda à proposta do nosso
Relator, vazada nos seguintes termos:

"Um plebiscito popular definirá a respeito
do instituto da pena de morte.

§ 1" Serão consultados no plebiscito
previsto neste artigo todos os eleitores legal
mente inscritos na data da consulta.

§ 2" O plebiscito se dará simultanea
mente com a primeira eleição geral havida
após a promulgação desta Constituição."

Era exatamente a emenda que tinha a apre
.entar à proposta do Relator, o Constituinte Joa

quim HaickeI.

O SR. PRESIDENTE(Darcy Pozza)- Este Re
lator receberá a sua proposta com murto prazer
e vai analisá-Ia.

Com a palavra o ConstItuinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Devo dizer que a minha proposta sobre o assunto
em debate é de prisão perpétua. Gostaria de fazer
algumas colocações ao meu nobre companheiro,
o Deputado Costa Ferreira, que aludiu à cidade
de refúgio. Na realidade aquela cidade nada mais
era do que um abrigo provisório.Quando o acusa
do, aquele sobre o qual o vingador de sangue
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ia atrás dele, alcançasse aquela cidade, seria guar
dado, mas a sua causa seria julgada ali. Se fosse
julgado culpado, ele seria entregue à sua cidade
para ser feita a justiça. Ele não ficava impune
pelo mero fato de se refugiar numa cidade. Ele
tinha assegurado o seu asilo até que pudesse
ser julgado. Então, quando ele fosse julgado e
condenado, seria entregue à cidade onde havia
cometido a sua falha.

De outro lado, é bem claro que Nosso Senhor
Jesus Cristo falou que tudo que o homem semear,
há de colher. Temos uma vaga noção, quando
se fala em impunidade, que Deus está absorto.
Isso não é verdade. O homem vai colher o que
semear. Quando Jesus Cristo vier reinar nesta
terra, segundo a Sua palavra, julgará as nações
com vara de ferro, e aí não vai acolher o mal,
a impunidade nem a irresponsabilidade. Ele vai
julgar de maneira sábia, justa e correta, e nós,
seus filhos, também devemos julgar de acordo
com os Seus preceitos e Seus ditames. Então,
compartilhar do que está errado também não está
de acordo com a nossa formação cristã. Foi-me
dito, certa vez, que perguntaram a Jesus: "Quan
tas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete
vezes?" Então Jesus disse a ele: "Não te digo
até isso, mas setenta vezes sete." "Mas, e o per
dão? Não é uma ofensa cometida?" Então, o pró
prio Apóstolo São Paulo, quando fala sobre os
homicidas, os parricidas, os feiticeiros, os homos
sexuais, diz que "são dignos de morte os que
tais coisas praticam". Ele não colocou panos
quentes sobre aquelas maldades.

O fato é que a lei do Pais deve ser respeitada.
Deve haver um equilibrio da justiça entre os que
fazem o mal e os que fazem o bem, porque a
autoridade foi colocada para julgar as ações dos
maus. E isto que a Escritura Sagrada fala. Esta
é a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Como
ninguém mais quer usar da palavra, vou encerrar
esta reunião, convocando outra para às 15 horas,
hoje, para discussão das sugestões recebidas pela
Subcomissão.

Está encerrada a sessão.

ATADA 19' REUNIÃO, REALIZADA
EM 8 DE MAIO DE 1987

17:00 HORAS

Às dezessete horas do dia oito de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D-2 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasilia - DF,
reuniu-se a Subt:omissão dos Direitos e Garantias
Individuais sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Antonio Mariz.Presentes os Senhores Cons
tituintes: Darcy Pozza, Costa Ferreira, Eliel Rodri
gues, Narciso Mendes, José Vianae José Fernan
des. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhos, dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, tendo sido
considerada aprovada. Ordem do Dia: o Senhor
Presidente solicitou aos Senhores Constituintes,
presentes, que fizessem apresentação dos pare
ceres de Sugestões já distribuídas ou das suges
tões de suas.autorias. Usaram da palavra os Se
nhores Constituintes: Costa Ferreira, Eliel Rodri
gues, José Viana,José Fernandes e Narciso Men
des, fízeramexplanações sobre Sugestões de suas
autorias, mas que ainda não deram entrada neste
órgão técnico, até esta data. O Senhor Consti
tuinte Narciso Mendes apresentou Emenda à Pro-

posta de Norma Constitucional rr 150, do Senhor
Constituinte Amaral Netto. O Senhor Presidente
convocou os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião do dia onze de maio, segunda-feira,
quando será apresentada o anteprojeto e o relató
rio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às dezessete horas e vinte minutos, cujo
inteiro teor será publicado, na íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu AlIia Tobias, secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, após lida e achada conforme, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Antonio Mariz, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais para discussão das suges
tões a nós encaminhadas pela Mesa da Cons
tituinte.

Concedo a palavra ao Constituinte Costa Fer
reira, para relatar a sua sugestão.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentamos
algumas propostas relativamente ao tema de que
tratamos nesta Subcomissão, mas até o momen
to só chegou aqui a de rr 909/1. Uma de nossas
sugestões procura manter preceitos constitucio
nais vigentes, com algumas alterações. Por exem
plo, peço a manutenção do art. 153 da atual Cons
tituição, e no seu § 1c acrescento a palavra "idade"
- foi lapso da minha parte. Então, ficaria assim
redigido o dispositivo: "Todos são iguais perante
a lei, sem distinção de sexo, raça, idade, trabalho,
credo religioso, convicções políticas. Será punido
pela lei o preconceito de raça".

E logo a seguir vem o § 5°.
"§ 5° É plena a liberdade de consciência

e fica assegurado aos crentes o exercício dos
cultos religiosos que não contrariem a ordem
pública e os bons costumes."

Acrecentamos aqui o que diz a Constituição
de 1946: "As associações religiosas adquirirão
personalidade jurídica na forma da lei civil", o
que já é praticamente um direito adquirido, mas
acho que deve constar da Lei Básica.

Também inserimos mais um artigo do Antepro
jeto Afonso Arinos,que dizser livrea manifestação
do pensamento, de crenças religiosas e convic
ções filosóficas e políticas.

Então, o objetivo desta nossa sugestáo é tão-so
mente garantir que os direitos da pessoa humana
sejam assegurados no novo texto constitucional,
estabelecendo ali expressamente essas conquis
tas. Acredito até que serão ampliadas com outras
sugestões que estáo por ai e que, por certo, darão
ao Relator o subsídio necessário a fím de que
ele possa manifestar-se adotando, in totum ou
em parte, nossas sugestões.

Tenho outras emendas, mas não chegaram
ainda à nossas mãos.

Então, até o momento, esta é a minha contri
buição à nossa Subcomissão. Espero que os
meus companheiros me ajudem nesse trabalho
que não é meu, mas nosso. Conto com a com
preensão de todos para a minha sugestão. Só
que nesta parte do parágrafo: "Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de sexo, raça" cometi
um lapso, gostaria que fosse colocado "idade,
trab.ho, credo religioso e convicções políticas".

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz)-Equem
sabe estado civil, uma reivindicação das entidades
representativas das mulheres!

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Muitobem. Está ótimo. Então, mais esta sugestáo
do Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em
todo caso, V. Ex-terá uma segunda oportunidade
para completar a sua sugestão, na pior das hipóte
ses, por ocasião da apresentação das emendas.

Está em discussão a sugestáo do Constituinte
Costa Ferreira.

Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação. Os que estiverem de acordo, perma
neçam como estão. (Pausa.) Aprovada.

A sugestão será encaminhada ao Sr. Relator.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Eliel Ro

drigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, nobres Constituintes, tenho um tra
balho modesto, mas que submeti ao estudo da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais.
A preocupação que nós, evangélicos, sempre te
mos em mente é de manter, tanto quanto possível,
na nova Constituição, aqueles preceitos que nos
foram assegurados na atual_Constituição brasi
leira. Desejamos que eles permaneçam, porém
melhorados, tanto quanto possível.

Tivemos prazos para apresentar este trabalho.
E depois do trabalho apresentado, muitas pessoes
ilustres aqui compareceram e nos ofereceram
subsídios. Portanto, é natural que alguma coisa
ainda esteja faltando, como no caso aludido pelo
Constituinte Costa Ferreira. E quando proponho
que sejam mantidos no novo texto constitucional
os dispositivos do art. 153, com os acréscimos
ora propostos, sinto que há necessidade de ser
melhorada a proposta através de outras, como
esta que apreciamos a respeito da idade.

"Todossão iguais perante a lei, sem distinção
de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convic
ções políticas". Aatual Constituição diz que "será
punido pela lei o preconceito de raça". Proponho
a punição para o preconceito de qualquer uma
dessas caracterlsticas pessoais.

Mantemos o § 5°do art. 153,que dispõe sobre
a liberdade de consciência, assegurando aos
crentes o livre exercício dos seus cultos.

Mantemos o § 6°, acrescentando apenas que,
por motivo de crença religiosa, ou de convicção
filosóficaou política e de raça, ninguém será priva
do de qualquer dos seus direitos, salvo se o invo
car para eximir-se de obrigação legal a todos im
posta", e assim prossegue.

O 7° está mantido lpsIs JItterIs. Acrescenta
mos, contudo, um inciso: "lei complementar esta
belecerá normas de constituição de capelanias
militares, levando-se em conta atender aos credos
dos integrantes das corporações militares, e dan
do-se igual oportunidade de prestação desses ser
viços a ministros religiosos que sejam convidados
para tal atividade na forma deste parágrafo".

Aquele trabalho apresentado pela ilustre Consti
tuinte que falou aqui ontem à tarde, Dr' Lúcia
Braga, quando relatou o projeto do Deputado An
tonio de Jesus, achei melhor do que o meu. De
maneira que, se for possível aproveitar o seu con
teúdo, ficarei satisfeito.

O § 8° será mantido.
Finalmente, do § 9'> eliminamos as palavras:

"e das comunicações telegráficas e telefônicas"
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e substítuímos por: "e das comunicações em ge
ral". Não há muita novidade nisto. É apenas um
modo de fazer lembrar aquilo que nos preocupa:
e que existe na atual Constituição, que permaneça
na nova, porque queremos manter esses detalhes
que são importantes para nós, evangélicos, como
um todo.

Esta é a primeira exposição que tenho a fazer,
Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- V.Ex"
tem outra proposíçâo? Se tiver, poderá relatá-Ia
imediatamente e discutiremos todas em conjunto.

o SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Temos aqui uma segunda proposta, segundo a
qual a lei estabelecerá medidas para impedir ma
nifestações contrárias à moralidade pública e aos
bons costumes, assim como as especialmente
destinadas à proteção da infância e da juventude.

A justificativa da nossa sugestão é a seguinte:
"VIVemos um tempo de grande perplexidade no
que conceme à moral e aos bons costumes. Uma
sociedade alienada desses valores intrínsecos, ne
cessários ao verdadeiro equilfurio nacional, 50

mente nos levará a resultados negativos para a
família, para a Pátria. Já na Constituição de 1937,
os leqísladores tiveram o devido cuidado de inserir
no textodo art, 122, inciso 15, letra b, essa condi
ção-Iimite à livre manifestação de pensamento,
visando a preservar fatores que enalteçam o cará
ter e a personalidade em formação dos nossos
jovens, na infância e na juventude, especialmente.

Ante a avalancha perniciosa de forças que bus
cam uma nova ordem desestabilizadora dos bons
princípios, seja pela imprensa, pelo teatro, pelo
cinema, pela radiodifusão ou televisão, de forma
abusiva, tendenciosa e perniciosa, mister se faz
dotar nossa Carta Magna de dispositivos que, no
tempo próprio e na medida do necessário, pos
sam ser acionados, garantindo a tomada de uma
posíçéo firme e segura em beneficio da valori
zação real do povo brasileiro".

Era o que tínhamos a propor nesta segunda
sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
tem outra sugestão a relatar?

O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUES
Passaremos, em seguida, à nossa terceira propo
sição, que diz que não haverá pena de morte,
prisão perpétua, banimento ou confisco, ressal
vados quanto ii pena de morte os casos de aplica
ção de lei militar em tempo de guerra com pais
estrangeiro, e de prisão perpétua, nos casos de
assalto, estupro, roubo e seqüestro seguidos de
morte, e de tráfico de drogas. A lei assegurará
ao acusado a mais ampla defesa. Gostaríamos
de ler a nossa justificativa,que é um pouco abran
gente. É a seguinte:

Justificativa: A cidade brasileira caminha a pas
sos largos para a histeria do medo, motivada pela
violência cada dia mais acentuada, principalmen
te nos grandes centros urbanos.

A marginalidade, com requintes de perversi
dade, aumenta assustadoramente, confome o
comprova a imprensa de todo o Pais. Verdadeiros
casos macabros são levados ao conhecimento
da população e os mais recentes aconteceram
no Rio de Janeiro, 05 casos "Elizabete" e "Ane
lise", que chegam a ser inacreditáveis: vimos um
ser humano tirar a vida de um ser semelhante

de maneira cruel, fria e covarde, apenas para rou
bar. Enquanto os criminosos estão soltos com
plena liberdade de ir e vir, em qualquer hora do
dia e da noite, a grande maioria da população
brasileira está cada vez mais acuada, desprote
gida, medrosa, apavorada e sem condições de
exercitar este mesmo direito, que é consagrado
na Lei Maior do Pais. Os cidadãos honestos e
trabalhadores não podem mais sair de casa a
partir de determinada hora da noite, pois correm
o risco de serem assaltados e assassinados. As
mulheres e crianças correm o constante perigo
de serem estupradas e mortas de maneira selva
gem e monstruosa. Esta situação tende a piorar
se não houver uma ação mais enérgica por parte
do Estado.

Na história do Direito Penal encontramos várias
correntes que defendem penas mais rigorosas
para criminosos reincidentes, de alta periculosi
dade, e aqueles que cometem crimes hediondos.
Fazemos aqui alusões a autores jurídicos como
Tomás Alves Júnior, e Becaria. Resumindo, para
certos tipos de crimes vários países estão aplican
do penas mais severas na tentativa de diminuir
a incidência de delitos contra a vida, chegando,
em muitos casos, a ser adotada a pena máxima.

No Brasil existem correntes favoráveis à pena
de morte; entretanto, tendo em vista ser ela con-

. trária à cultura religiosa do povo brasileiro, enten
demos que a prisão perpétua seria o meio termo
para punír cb~maior rigor os delinqüentes que
If:ometerem crimes de assalto, estupro, roubos
ou sequestros, seguidos de morte, ou de fabrica
ção ou tráfico de drogas, assegurando-se ao acu
sado a mais ampla defesa.

Esta a nossa terceira e penúltima proposta
apresentada à douta Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais.

Vamos passar à última proposta: "São vedadas
as publicações e os espetáculos de qualquer natu
reza ou veiculados por qualquer meio de comuni
cação, que redundem em violência em detrimen
to ou ofensa aos valores religiosos, éticos ou mo
rais, do povo brasileiro.

Parágrafo único. Farão parte integrante da Di
visão de Censura e do Conselho Superior de Cen
sura do Ministério da Justiça, com direito a voz
e a voto, entre outros, representantes dos segmen
tos sociais ligados a entidades representativas da
família, de organizações religiosas, educacionais
e de proteção aos menores.

Vamos apresentar, agora, Sr. Presidente, justifi
cativa desta proposição:

"Atendendo a apelos de entidades religiosas
nacionais, desejamos ver inserido na nova Consti
tuição um dispositivo expresso em que seja asse
gurada a defesa básica dos valores morais e espiri
tuais da família e da sociedade.

É inegável o fato de que tenha havido o sistemá
tico solapamento desses princípios salutares nes
ses últimos tempos.

Indo além da supressão da censura política,
prevista no § 8° do art. 153, da Constituição vigen
te, o propósito materialista deseja que a livre ex
pressão do pensamento seja tal que lhe permita
invadir a privacidade desses valores básicos ao
caráter e à personalidade de cada ser humano,
em seus aspectos moral e espiritual. Já não bas
tasse a exibição nociva de filmes e literatura por
nográficos, desejam tais postulantes denegrir a

imagem relíqíosa, encenando peças teatrais co
mo "Teledeum" e "O Pastor e o Pai de Santo",
menosprezando as entidades cristãs, que de mo
do tão benéfico contribuem para a integridade
cívica do nosso povo. Estão, assim, infringindo
o texto constitucional, agindo à sua revelia, colo
cando-se contra ele, e isso, infelizmente, pelo
afrouxamento do legitimo dever da autoridade
competente de coibir tal prática.

Democracia, no nosso entender, não é sinôni
mo de que tudo é permitido, de que a liberdade
não tem limites e de que todos têm o direito
de fazer tudo o que bem quiserem. A liberdade
de cada um termina onde começa a de outrem.
É claro que, se a Constituição ressalva expressa
mente a censura quanto a diversões e espetáculos
públicos, e declara também que não são tolera
das, entre outras, as publicações e exteriorizações
contrárias à moral e aos bons costumes, como
conciliar, pelo antagonismo de suas naturezas,
a censura que defende os interesses dessa moral
com a defesa da liberdade de expressão tão gene
ralizada e permissiva? Para onde iremos e que
rumos tomará a humanidade se não houver um
justo controle dessas coisas? Achamos ainda que
o zelo desses princípios salutares, buscando-na
censura um dos seus instrumentos, representa
o anseio da maioria do povo brasileiro. Quando
a própria Nação está engajada em um mutirão
contra a violência, como deixar que esta seja esti
mulada por meios de comunicação tão influentes,
como o teatro, o cinema, a televisão, o rádio e
a imprensa?"

É a nossa inquirição, no final desta justificativa,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O
Constituinte Eliel Rodrigues apresentou quatro
sugestões a esta Subcomissão. Estão em discus
são as sugestões. Na hipótese de nenhum dos
Constitumtes presentes, querer debatê-las, serão
encaminhadas ao Sr. Relator no final do prazo
para discussão, quando se esgota o tempo para
a apresentação do anteprojeto o que se dará na
próxima segunda-feira nos termos regimentais.

Consulto o Constituinte Narciso Mendes se S.
Ex"tem proposição a apresentar.

O SR. CONSmUINTE NARCISO MENDES
Sr. Presidente, ainda com relação ao assunto pena
de morte, gostaria de apresentar proposta vazada
nos seguintes termos:

"A instituição da pena de morte será sub
metida, dentro de cento e oitenta dias da
promulgação da Constituição, a plebiscito
nacional, que a definirá."

As outras propostas de minha autoria, concer
nentes a essa Subcomissão, foram entregues à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, e tal
vez eu esteja na mesma condição do Constituinte
José Femandes. Só que S. Ex" teve o cuidado
de trazer cópia das suas propostas e poderá fazer
a defesa delas. Como e:*t:~trouxe, nem có
pias, a Subcomissão as r e adotará a atitu-
de que bem lhe convier.

a SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pois
não.

A Mesa receberá as sugestões de V. Ex' e as
encaminhará ao Sr. Relator, que as incorporará
ou não ao seu anteprojeto. Reabre-se o prazo
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de emendas, como foi dito, logo após a publica
ção do avulso do anteprojeto com o respectivo
parecer.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Sr. Presidente, a aceitação da minha proposição
ficará a critério do Relator da Subcomissão, nesta
primeira fase? Ela não será submetida à votação?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
Nesta primeira fase, as deliberações havidas na
Subcomissão, que se sucederam aos debates, ti
veram o caráter de discussão e votação em pri
meiro turno.

Essas decisões dependerão de votação defini
tiva, que se dará justamente após o período de
apresentação de emendas ao anteprojeto, com
parecer sobre as mesmas.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Viana.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Temos
aqui as nossas sugestões, as quais queremos en
caminhar ao debate da Subcomissão.

Primeira: "A lei é soberana e a ela todos se
submetem. Todo poder emana do povo e em
seu nome e proveito deve ser exercido. Compete
ao Estado, através da organização dos Poderes,
assegurar a todos os cidadãos plenas condições
de desenvolvimento de suas potencialidades físi
cas e intelectuais de forma harmônica e em espí
rito de unidade. O abuso de poder por parte de
qualquer autoridade constituída será punido na
forma da lei. Todos serão iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer espécie, seja de sexo,
raça, trabalho, classe social, religião,credo, nacio
nalidade, cultura ou convicções políticas. Deverá
o Estado criar instrumentos de modo a garantir
a valorização dos segmentos socialmente discri
minados. Qualquer ação discriminatória será pu
nida como crime inafiançável. É assegurado e
indubitável o direito individualde auto-expressão,
de liberdade de manifestar sua consciência. A li
berdade de cultos religiosos compreende os de
reuniões, manifestações ou associações com fins
religiosos. Será prestada, na forma da lei, assis
tência religiosa às Forças Armadas e auxiliares
e nos estabelecimentos de intemação coletivaaos
interessados que a solicitarem diretamente ou por
intermédio de seus representantes legais, respei
tado o credo de cada um. Os cemitérios terão
caráter secular e serão administrados pela autori
dade municipal, permitindo-se a todas as confis
sões religiosas praticar neles os seus rituais. As
entidades religiosas poderão, na forma da lei,
manter cemitérios particulares. É assegurada a
liberdade de casamento sem qualquer restrição
quanto à raça, nacionalidade ou religião dos côn
juges. A lei estabelece a igualdade de direitos e
deveres dos cônjuges durante o casamento e
após sua eventual dissolução. O casamento será
civil e gratuito na ~ração. O casamento
religioso de qualquê7ãe'l1bmlnação equivale ao
civil, se o ato for inscrito no Registro Público a
requerimento do celebrante ou de qualquer inte
ressado, observando-se os impedimentos e pres
crições da lei. O casamento religioso celebrado
sem a formalidade do parágrafo anterior terá efei
tos civis, se o requerimento do casal for inscrito

no Registro Público mediante prévia habilitação
perante a autoridade competente. É assegurada
a igualdade de direitos e oportunidades entre os
homens e mulheres em todas as relações huma
nas, envolvendo processos eletivo administrativo
ciedade. É dever do Estado promover a elimina
ção dos extremos de riqueza e pobreza através
de mecanismos de tributação e distribuição de
renda na forma da lei. É assegurado um salário
mínimo capaz de atender condignamente o traba
lhador e sua famíliaem suas necessidades básicas
de alimentação, moradia, saúde, educação, trans
porte, vestuário e lazer.A educação será inspirada
e conduzida sob a égide dos seguintes princípios:
o objetivo primordial da educação é fazer revelar
as potencialidades existentes em cada indivíduo
e, paralelamente, erradicar preconceitos de raça,
credo, classe, nacionalidade e sexo. A educação
é obrigatória e constitui um direito de todos. Cabe
ao Estado promover meios de educação gratuita
para todos, dos 6 aos 14 anos. O ensino público
será sempre gratuito e o particular será objeto
de concessão dada pelo Estado à iniciativapriva
da na forma da lei. O ensino promoverá uma
educação voltad!1 para os ideais de paz e fraterni
dade humana. E assegurada e protegida por lei
a integridade étnica, cultural e geográfica dos silví
colas no território nacional. E dever do Estado
assegurar aos silvícolas o acesso à educação co
mo instrumento de valorização e preservação da
cultura, costumes e tradições indígenas, possibi
litando o desenvolvimento de suas potencialida
des. A educação dos silvícolas deverá também
ser ministrada em sua língua nativa, adaptada à
sua realidade. Nas suas relações intemacionais,
o Poder Executivo deve, ad referendum do Con
gresso Nacional, promover entre todos os países
da comunidade intemacional, o conceito de cida
dania mundial, criando as bases de uma nova
ordem mundial no campo econômico, social e
político.Promover e apoiar a defesa incondicional
dos direitos fundamentais inerentes à pessoa hu
mana. Defender a paz somente, sendo facultado
o uso da força quando da ocorrência de agressões
extemas. Promover o intercâmbio das conquistas
tecnológicas do patrimônio científico e cultural
da humanidade. Resolver conflitos intemacionais
por negociações diretas, arbitragem e outros
meios pacíficos, com a mediação de organismo
internacional reconhecido pela comunidade inter
nacional. É vedada a manutenção de relações
diplomática, comercial e cultural com países que
reconhecidamente, através de organismos inter
nacionais, víolem os direitos fundamentais da pes
soa humana, principalmente quando decorrentes
da discriminação por sexo ou credo religioso e
se utilizem de terrorismo ou tortura. O Brasil não
se envolverá em corrida armamentista de qual
quer espécie ou natureza. Compete à União auto
rizare fiscalizara produção e o comércio de mate
rial bélico para o exclusivo uso das Forças Arma
das em sua função de defesa da Pátria, dentro
do território nacional. Todos os brasileiros são
obrigados a prestar serviços à Pátria, podendo
este ser de natureza civil ou militar, na forma da
lei. É obrigatória a prestação de serviços que vi
sem ao desenvolvimento econômico e social das
populações carentes, pelos cidadãos recém-di
plomados em cursos superiores nas condições
que a lei estabelece. Conceder-se-á asilo em terri
tório brasileiro a todos os estrangeiros persegui-

dos em violação das liberdades fundarqentaís de
claradas na Constituição, especialmente em razão
de suas atividades ou convicções políticas, religio
sas ou filosóficas. Os meios de comunicação de
massa têm o compromisso fundamental com a
verdade, devendo manifestar-se de forma livre e
imparcial, sendo proibida qualquer manipulação
por interesses públicos ou privados. As conces
sões de faixas de ondas de rádio, televisão ou
outro meio de comunicação à distância deverão
ser prioritariamente dadas na forma da lei, na
ordem em que se segue: entidade educativa ou
religiosa e entidade comercial.

Segunda: Art. As normas que disciplinam
as relações de trabalho obedecerão aos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria
de seus benefícios: proibição de diferença de salá
rio para um mesmo trabalho e de critério de ad
missão, promoção e dispensa por motivo de raça,
cor, sexo, religião, opinião política, orientação se
xual, nacionalidade, idade, estado civil, origem,
deficiência física ou condição social; garantia de
manutenção pelas empresas de creches para os
filhos de seus empregados, até um ano de idade,
instalada no local de trabalho, nas suas proximi
dades ou na moradia; não incidência da prescri
ção no curso do contrato; descanso remunerado
da gestante, antes e depois do parto, com garantia
de estabilidade no emprego, desde o início da
gravidez até 180 dias após o parto; inserção na
vida, no desenvolvimento da empresa, com parti
cipação nos lucros ou no faturamento, segundo
critérios objetivos fixados em lei, com represen
tação dos trabalhadores na direção e constituição
de comissões intemas, mediante voto livre e se
creto, com assistência do respectivo sindicato; ga
rantia e segurança no emprego, proibida a dispen
sa sem justo motivo; extensão dos direitos traba
lhistas aos trabalhadores domésticos; a família
instituída civil ou naturalmente tem direito à prote
ção do Estado e à efetivação de condições que
permitam a realização pessoal dos seus mem
bros.

Parágrafo único. O Estado assegurará assis
tência à família e criará mecanismo para coibir
a violência na constância das relações familiares.

Terceira: Art. O Estado deve-se responsa-
bilizar em garantir o direito de todo cidadão de
ter uma moradia digna. O Estado deve-se encar
regar de baixar imposto especiais, taxando todos
os proprietários que possuírem terras na zona ur
bana para fins de especulação. O Estado deve-se
encarregar de promoveros parcelamentos, obser
vando a necessidade latente da classe trabalha
dora, com toda a infra-estrutura necessária. O
Estado se encarregará de desapropriar, por inte
resse social, todos os terrenos particulares ocupa
dos por posseiros urbanos há mais de dois anos
e legalizar todas as áreas de posse urbana.

Inclua-se no capitulo aos direitos e garantias
individuais o seguinte dispositivo: "É proibida a
publicação do nome da vítima,por qualquer meio
de comunicação social, antes de encerrada a in
vestigação policial, por crimes contra a vida".

Justificação: "Apublicidade em tomo do nome
da vítima, mormente quando se trata de pessoa
de elevado nívelsocial, leva a uma série de indaga
ções que deturpam a verdade e, não raro, difa
mam a pessoa que já pagou com a vida o preço
de viver em uma sociedade violenta. Além disso,
a publicidade serve como fator de emulação ao
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delinqüente, que se sente estimulado à prática
do delito, tendo em vista o status que atinge
no meio da criminalidade. Com o mesmo sentido
que a Constituição tutela os direitos e garantias
individuais aos integrantes da sociedade, deve tu
telar, também, a imagem daqueles que perece
rem vítimas da violência dela.

Inclua-se onde couber, no texto constitucional,
o sequínte dispositivo: "Os trabalhadores nacio
nais, encaminhados ao vale amazônico para extra
ção e exploração da borracha, devidamente con
tratados nessas atividades, na forma do Decre
to-Le-i rr 5.813, de 14 de setembro de 1943, são
equiparados aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, assegurando-se-lhes e aos seus
herdeiros todos os direitos e vantagens decor
rentes de legislação específica. Através do Decre
to-Lei n° 5.044, de 4 de dezembro de 1942, foi
criada a Superintendência de Abastecimento do
Valeda Amazônia, SAVA, encarregada de superin
tender o abastecimento de gêneros alimentícios
e outros de primeira necessidade no Vale, em
face do programa de produção de borracha e
outros produtos, determinado pelos acordos fir
mados com o Governo dos Estados Unidos da
América Em decorrência, a Superintendência de
veria providenciar o encaminhamento de trabaha
dores para as regiões produtores de gêneros, o
que veio a fazer. O Decreto-Lei n° 5.225, de 1°
de fevereiro de 1943, considerou adiada a íncor
poração, até o término do contrato de trabalho
ou enquanto se dedicassem àquelas atividades,
de quando fossem recrutados. A finalidade precí
pua do envio dos trabalhadores para aquela região
era de a estimular uma concentração de força
de guerra na Amazônia. Com o término do conflito
e paralelamente à crise da borracha, os serin
gueir'Dsficaram totalmente desprotegidos, apesar
de terem contratos que lhes asseguravam obriga
ções ,edireitos. Terminada a euforia, os recrutados
pelo Governo central foram entregues a sua pró
pria sorte, espalhados pelo Acre, Rondônia, Rorai
ma, Amapá e Amazônia, velhos e cansados, men
digando junto aos órgãos governamentais o reco
nhecimento por seu sacrificio. Exibem a carteira
de recrutamento, reivindicando condições de ex
combatentes, os valorosos integrantes desse exér
cito da selva. Os chamados "soldados da borra
cha" enfrentaram toda sorte de perigos, como
ataques de índios, de feras, doenças raras e carên
cia de recurscs da região.

Ora, nada mais justo do que lhes reconhecer
a condição de ex-combatentes, assegurando
lhes, ()Parlamento nacional, meios dignos de sub
sistência. Estamos seguros de que os nossos ilus
tríssimos Constituinte não se furtarão a examinar,
com toda a clarívídêncla que caracteriza seus de
bates de índole constitucional, a presente propo
sição, pelo que encerra de justa harmonia.

Era só, Sr. Presidente.o

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O
Constituinte José Viana concluiu a apresentação
de suas sugestões. Consulto o Plenário se algum
dos Constituintes tem sugestões ou comentários
a fazer, ou se deseja discutir as sugestões apresen
tadas. (pausa.)

Tem a palavra o Constituinte José Fernandes.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Às sugestões já aqui apresentadas nada tenho
a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se V.
Ex"tiver sugestões a apresentar, poderá fazê-lo.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Fá-lo-e! rapidamente, Sr. Presidente. Eu tenho um
capítulo. Resclvi, para o entendimento completo
da matéria, apresentar sugestão para um capítulo
inteiro. Eu já disse aqui que não é um capítulo
para uma Constituição detalhada ou analítica,
mas mediano, esperando que a lei complementar
trate dos casos específicos. Eu aqui trataria ape
nas do genérico.

Vou começar a ler o meu trabalho, fazendo
apenas alguns comentários.

Dividi-o, primeiro, em artigos, porque, na atual
Constituição, um capítulo, às vezes, tem um artigo
e quase oitenta parágrafos. E aí, então, fica uma
balbúrdia. Em termos de distribuição, por matéria,
os Constituintes que redigiram a atual carta mistu
raram, por exemplo, disposições penais com dis
posições de Direito Civil, disposições de garantias
etc. Eu advogana que apresentássemos a matéria
com melhor estrutura técmca, quer dizer, dividin
do-a por categorias.

No primeiro artigo, trato dos direitos dos cida
dãos, dos direitos civis; num outro, do direito de
propriedade; em outro, do direito de imprensa,
algo que está sendo muito reclamado; no quarto
artigo, do direito de petição e representação dos
Poderes Públicos. No art. 5° trato dos direitos e
obrigações penais. E, no último artigo, sem ne
nhum parágrafo, trato da inviolabilidade das co
municações.

Na área dos direitos civis digo o seguinte:

"Art. 1o O Estado garantirá aos brasilei
ros e estrangeiros aqui residentes a inviolabi
lidade do direito à vida, à liberdade e.à segu
rança, nos termos seguintes: todos são iguais
perante a lei, sem distinção de sexo, raça,
trabalho, credo religioso, convicções políti
cas."

Aceito - e até votaria a favor - a inclusão
de idade e estado civil, porque me parece que
seria oportuno detalhar, não haveria nada demais.
Mas ainda acho que pode ser que nos esque
çamos de algum tipo de direito.

E acrescento nesse mesmo artigo o seguinte:

"Alei punirá como crime qualquer precon
ceito discriminatório ou atentatório aos direi
tos humanos."

Esta chamada abrangeria - e por isso não
coloquei idade - toda e qualquer outra coisa
que considerarmos inerente à vida, direito natural,
e que por acaso não estivesse especificamente
declarada.

"§ 2° O Estado promoverá a igualdade
social, econômica e educacionaL"

Isto é um dever do Estado. Evidentemente não
podemos fazer um plano de Govemo, mas é dever
nosso dar ao Estado a noção de que ele tem
de trabalhar pela igualdade econômica, educa
cional e também social do nosso povo.

O § 3° diz o seguinte:

"§ 3° A especificação dos direitos e ga
rantias expressas nestaConstituição não ex
clui outros direitos e garantias decorrentes
do regime dos princípios que ela adota ou
das declarações internacionais que o País es
teja seguindo."

É uma das coisas de que nós temos realmente
no esquecido, e isso está na Constituição atual.
Mas, de vez em quando, o País, para ser bom
no plano internacional, assina algum tipo de acor
do e, no final, descumpre essa disposição interna
mente. Então, precisamos reforçar essa posição.
Atualmente é maís restrito o dispositivo que trata
do assunto.

O § 4° é comum, é princípio geral do Direito
que tem que constar do texto e que diz o seguinte:

"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei."

O § 5° também é lugar comum:

"A lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

É um princípio geral de Direito. Não tem nenhu
ma especificidade. Tem de constar em todas as
Constituições. O § 6° diz:

"A lei não poderá excluir da apreciação
do Poder Judiciário qualquer lesão de direi
to."

É para evitarI tribunais de exceções, e consta
não vou dizer de todas, mas acho que da grande
maioria das Constituições que conheço.

O § 7° diz:

"Qualquer pessoa poderá locomover-se
no território nacional e, em tempo de paz,
entrar com os seus bens no País, nele perma
necer ou dele sair, respeitados os preceitos
da lei."

Aqui haverá alguns casos que teremos de deter
minar, como o do sujeito punido em outro País
ou que ali tenha cometido crime etc. O caso,
por exemplo, de alguém que vai aos Estados Uni
dos, passa ali um ano e na volta quer trazer um
automóvel... Então tem de haver alguma restrição
que seja remetida à lei para 'regulamentação.

O § 8°,que trata de liberdade religiosa, de direito
religioso, diz:

"É livre a manifestação de pensamento,
de crença religiosa e de convicções filosó
ficas e políticas."

Para se evitar qualquer problema de abuso em
relação às diversões e espetáculos públicos, de
pois dessa disposição, assegurando a plena liber
dade, coloquei:

"§ 9° Asdiversões e espetáculos públicos
ficam sujeitos às leis de proteção da socie
dade.

A sociedade, no momento em que achar que
pode avançar, que avance com a legislação.
Quandojulgar que deve ser um pouco mais restri
ta, notadamente no interior dos Estados, evidente
mente, poderá proceder à proteção daquele gru
po no seu nível social, fazendo uso dessas leis.

O § 100diz:

"É garantido o direito à prática de culto
religioso que não contrarie a moral e os bons
costumes."

A maioria das propostas dizem respeito à or
dem pública. Retirei "ordem púlolica" porque, em
muitos lugares - somos religiosos - temos sido
impedidos, não só nós como aqueles que profes-
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sam a religiãocatólica,de praticar atos puramente
religiosos,pois o delegado local acha que aquele
ato iriaperturbar a ordem pública. Ou então impe
de uma festa que já estava programada, ou coisa
semelhante. E o delegado é normalmente ali o
censor da ordem pública, porque é quem a ga
rante.

Então, estou retirando essa competência do
delegado e colocando uma única restrição, no
tocante ao respeito à moral e aos bons costumes.
Porque ainda ontem li,no Jornal do Brasil, dois
fatos interessantes. Um deles é o seguinte: um
cidadão incorporou um santo e o delegado o
prendeu porque o santo era incendiário e tocou
fogo no apartamento do consulente - baixoespi
ritismo. Não sei se alguns dos companheiros le
ram essa notícia. Aí, ele declarou à Polícia: "
Não, não fui eu que toquei fogo, nem me lembro
disso. Eu estava incorporado". E o juizque julgou
o caso inclusive prolatou uma sentença interes
sante, dizendo que o acusado teria de passar ses
senta dias sem receber o santo. Vejamque coisa
engraçada. Está no Jornal do Brasil de ontem.

Então, temos de deixar alguma coisa para ser
respeitada: a moral e os bons costumes. Não é
bom costume tocar fogo na casa dos outros. Na
realidade, nem me parece que o julgador possa
determinar que o cidadão não possa receber o
seu santo; a não ser se ficar junto ao acusado
o tempo todo, para impedir isso. Não entendo
bem como possa fazervaler a sua sentença. Não
estou fazendo qualquer critica,apenas estou lem
brando o caso.

Há uns que defendem a liberdade de manifes
tação do pensamento. Sou contra essa generali
zação. Acho que tem de haver alguma restrição
quanto a isso. Uma senhora chamada Ivete, por
exemplo, parente minha, foia uma sessão - não
estou fazendo referência ao espiritismo como reli
gião, mas àquele baixo espiritismo que prolifera
nas periferias das nossas cidades - e lá o incor
porado disse que recebia ordem para beber san
gue, e só não a matou porque um filhoo segurou
- eram dois. Mas ele ainda lhe fez um ferimento
à faca, deixando-a quase um mês no pronto-so
corro. Então, temos de inserir na Constituição
algum tipo de proteção nesse sentido. Acho que
dizendo-se ..... que não contrarie a moral e os
bons costumes" é suficiente, inclusive porque a
lei, no futuro, poderá dizer o que se entende por
respeito à moral e aos bons costumes, evitan
do-se, assim, a ação policial.

Também tem sido comum - acho até que
os adeptos dessa religião,se quiserem ter o seu
terreiro,devem ter esse direito- algum delegado
truculento dizer:"Isso é macumba. Não pode ser
praticado". Vai lá, quebra tudo e prende os prati
cantes daquele culto.Nãosou a favordisso.Quero
tirar a policia dessa prática, mas que se respeite
a moral e os bons costumes.

Vejamque não estou contra o espiritismo;estou
apenas querendo ordenar a sua prática, a fim
de que ele não prevaleça sobre coisas que são
prejudiciais aos seus próprios membros.

Há outro caso, que litambém ontem no Jornal
do Brasil, relativo a uma pessoa que matou o
irmão e que ontem estava sendo chamada para
prestar depoimento na polícia.Ele alega que não
teria sido o autor do crime, mas um outro,' o
"santo", que manobrou a faca. Esse tipo de coisa
temos de evitar.

Então, esta é a referência que faço à moral
e aos bons costumes.

O§]]Odiz:

"É garantida a liberdade de associaçâo'pa
ra fins lícitos, vedada a filiação compulsória
e proibida a suspensão ou dissolução das
mesmas entidades senão em virtude de sen
tença judicial."

Essa vedação da filiação compulsória é muito
importante, pois estamos tratando de liberdade.
Alguém pertencerá a urna associação só se qui
ser. Então, estou mantendo esse dispositivo, que
inclusive está em vários artigos da proposta da
Comissão dos Notáveis.

O § 12° diz:

"Todos podem reunir-se, livre e pacifica
mente, não intervindoa autoridade pública"
- isso dizrespeito também à religião- "se
não para manter a ordem."

Aí, sim, se alguém pratica um ato, como no
caso que acabei de relatar, de vandalismo, agre
dindo alguém etc., alegando que faz aquilo como
pratica de um ritualreligioso,a autoridade pública
deve intervir para manter a ordem pública e asse
gurar o respeito aos direitos e garantias indivi
duais.

Mais:

"É proibido o incitamento à guerra, à vio
lência ou à discriminação de qualquer espé
cie."

Não podemos nos reunir e dizer:Vamos preju
dicar os homossexuais, os gays, ou fazer protesto
contra quem quer que seja.

O § 13 diz:

"É livre o exercício de qualquer trabalho,
ofícioou profissão, respeitadas as condições
de capacidade que a lei estabelecer,"

Aqui estou protegendo, evidentemente, os que
têm curso superior.

O meu trabalho vaiaté a parte relativaaos direi
tos dos cidadãos, direitos civis.

A partir daí, o artigo que diz "direitode proprie
dade" tem um único parágrafo. Dizo seguinte:

"É assegurado o direito de propriedade,
salvo o caso de desapropriação por utilidade
pública ou por interesse social, mediante jus
ta indenização."

Alguns preferem 'justa e prévia indenização".
Não acho, por experiência própria, que deva ser
préviaa indenização.Fui Prefeito,e numa invasão
ocorrida na minha cidade, tive de desapropriar
alguns terrenos para colocar essas pessoas sem
teto. Se eu precisasse do dinheiro para fazer a
préviaindenização,não poderia ter atendido àque
les necessitados. Foi, então, um ato visando a
reguardar o interesse social. Eram quatrocentas
famíliasque estavam sendo desalojadas por deci
são judicial,numa ação de reintegração de posse.

Então, às vezes, a autoridade, se tiver de fazer
préviaindenização,não vaipoder fazernada, ficará
sem ação. Temos de dizer 'justa indenização",
e a Justiça decidirá corno será isto. E essa justa
indenização não causa prejuízo aos proprietários
desapropriados, porque, no dia em que receber
a justa indenização, evidentemente terá o seu di
reito garantido, inclusive,será indenizado por lu-

cros cessantes acaso ocorrentes e por qualquer
outro prejuízoque sofrer.

Dizo parágrafo único deste artigo:

"Alei velará pela justa distribuição da pro
priedade, estabelecerá as limitações, restri
ções e quaisquer outras exigências neces
sárias à subordinação do direito à função
social da propriedade."

Nunca necessitamos tanto corno agora de ver
o direito de propriedade ceder diante da função
social que ela deve ter. As disposições a este res
peito devem ser muito bem estudadas, porque,
por função social, não se deve entender o tama
nho da propriedade. O tamanho da propriedade
no Nordeste pode não ter os mesmos condiciona
mentos que deve ter na Amazôniaou no RioGran
de do Sul. A verdade é que essa função social
da propriedade deve ser muito bem estudada,
para que não se faça uma lei que acabe criando
problemas no Brasil todo, em vez de solucioná
los.Àsvezes,porque o Diretordo Incraou o Minis
tro da Reforma e Desenvolvimento Agrário tem
um problema na sua área, elaboramos uma lei
para atender àquela necessidade.Masisso,muitas
vezes,em vezde apenas solucionar aquele proble
ma, criará outros em Rondônia, no Amazonas,
etc.

Daí, determinados direitos de propriedade que
hoje constam da nossa Constituição serão derro
gados na futura, e outros serão mantidos._

Terminei definindo o direito de propriedade
com um artigo e um parágrafo. Daí em diante
tratamos do direito de imprensa, que quase não
é versado na atual Carta Magna e está precisando
de uma regulamentação, pois muita coisa se tem
dito, muitas calúnias se tem atirado a esmo, mui
tas coisas têm sido deixadas de dizer, e quem
é ofendido através da imprensa não tem, pratica
mente, como se .defender. Então, redigi assim
esse dispositivo: ''Todos têm o direitode procurar,
receber, redigir, imprimir, divulgar informações
corretas" - a palavra "corretas" é importante 
"opiniões e idéias, vedado o momopólio de qual
quer forma ou espécie".

Com isso, estou querendo dizer monopólio es
tatal e monopólio privado. Monopólio é sempre
prejudicial.

"Os ofendidos têm direito à resposta
pública, garantida a veiculação em idênti
cas condições do agravo sofrido,sem pre
juízo de indenização por danos ilegitima
mente causados".

Isto é importante, porque muitas vezes a honra
de uma pessoa é atingida numa informação, ou
numa manchete publicada na primeira página,
que todo mundo lê, e quando vai responder, o
jornal colocada a sua resposta numa página de
propaganda comercial, impressa em letra miúda,
e fica por isso mesmo. Temos de assegurar à
reposta as mesmas condições de veiculação da
acusação. Você é atingido por uma publicação
veiculada num domingo, quando o jornal tem
urna tiragem de cinqúenta mil exemplares, e vai
lhe ser assegurado o direito à resposta na edição
de segunda-feira, por exemplo, quando a tiragem
é de apenas quinze mil exemplares. Portanto, te
mos de assegurar qU:e a veiculação da defesa
goze das mesmas condições concedidas à da
ofensa. .
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Af" vezes, no entanto, há danos írrepáraveís.
lmaqínern o dano que pode causar a nós, políti
cos, a veiculação de algo que nos desabone cinco
dias antes da eleição, através de um grande jornal,
uma rádio ou por umatelevisão. Eacontece muito
isso. Deixa-se para espalhar nos últimos dias da
campanha uma indignidade contra alguém. O
candidato perde a eleição e não tem como reparar
os seus prejuízos. Eu mesmo já sofri uma ofensa,
depois fui ao meu ofensor e o desmoralizei, mas
durante seis meses tive prejuízos. Então, é impor
tante que asseguremos também a indenização
do dano ilegitimamente causado, o que vai cha
mar à responsabilidade dos donos os veículos
de informação.

"§ 2° Os abusos cometidos pela
imprensa e outros meios de comunicação
serão punidos e acarretarão pagamento
de índenízação na forma da lei".

Destaco especificamente a imprensa, mas mui
tas vezes não é só ela que causa prejuízos a
outrem. Ainda ontem a Nação ficou em polvorosa
com uma série de boatos, veio a queda da Bolsa
etc. Se o espalhador do boato fosse apanhado
nas malhas da lei, com certeza outro sujeito com
o mesmo objetivo pensaria duas vezes antes de
tecer uma rede de boatos para trabalhar contra
o País.

"§ 3° As ciências, as letras, as artes
são livres, ressalvados os demais dispo
sitivos deste artigo".

Ai temos de dar ampla liberdade aos interes
sados, porque a ciência tem sua investigação, as
letras também têm seus processos de criação,
e vamos deixei-Ias livres. Mas não pode um cien
tista por exemplo, elaborar uma teoria dízendo

, que, como sou filho de Benjamim Matias Fernan
des e Maria de Oliveira Fernandes, sou um ener
gúmE:no- para usar a expressão usada por um
dos nossos f.1tinistros contra um Governador 
ou que, como sou um mícrocéfalo, sou débil men
tal e não sei mais o quê. Então tem de ser ressal
vado que a liberdade para as criações científicas
não pode ir ao extremo de prejudicar alguém.

"§ 5° Assegurar-se-á ao inventor o privilégio
temporário para utilização do invento, protegen
do-se a propríedade das marcas de indústria, co
mércio e exclusividade do nome comercial, nos
termos da lei."

Isso é muito complexo, não dá para colocar
tendo na Constítuíção, mas apenas o princípio.

Daí em diante, a nossa sugestão diz respeito
ao direito de petição e representação. Diz o se
guinte:

"É assegurado o díreito de representação
aos Poderes Públicos quanto à ilegabilidade
ou abuso de poder e de petição para defesa
de quaisquer interesses legítimos, indepen
dendo a representação e a petição do paga
mento de taxas ou garantia de instância."

Hoje é muito comum você querer defender-se
de alguma coisa e ter dificuldade para obter certi
dões para fazê-lo. Tenho acompanhado essa
questêo e constatei que há muita dificuldade para
o indivíduo obter essas certidões. Às vezes até
se cria uma série de taxas para a obtenção do
documento, e a pessoa mais pobre acaba desis
tindo. Então, é importante tomar gratuita a obten
ção de certidões para exercitar o direito de defesa,

quer dizer,e os instrumentos necessários à defesa
do indivíduo. Esses documentos devem ser gra
tuitos.

"§ 10 Qualquer cidadão, o MinistérioPÚ
blico e as pessoas jurídicas qualificadas em
lei,serão parte legítima para pedir a anulação
de atos lesivos ao patrimônio público ou à
entidade de que participa o Estado, bem co
mo de privilégios indevidos concedidos a
pessoas físicas e jurídicas"

Está ficando muito comum a constatação de
escândalos como os verificados com entidades
financeiras, e a população não tem como reagir
a eles, não tem o direito de representação contra
esses descalabros. Temos de conceder meios de
reagir a isso às pessoas jurídicas, às pessoas físi
cas e até ao Ministério Público, que vela pela ob
servância da lei. Hoje muita coisa é remetida ao
Ministério Público, para que ele tome as provi
dências cabíveis. Como o trabalho do Ministério
Público depende mais ou menos de ser provo
cado pelo Poder Executivo. Acaba tomando-se
inócuo o exercício dessa sua função de fiscal da
lei.

"§ 2° A lei assegurará a expedição de
certidão requerida às repartições da adminis
tração díreta e indíreta para a defesa de direito
e esclarecimento de negócios administrati
vos. Serão garantidos aos interessados rapi
dez e conhecimento de fases processuais,
ressalvados os casos em que, por decisão
judicial, seja imposto sigilo por interesse pú
blico."

Haverá os casos em que o juiz achará que o
interesse público impõe o sigilo,ao procedimento
judicial

§ 3° A lei assegurará aos litigantes plena
defesa, com todos os recursos a ela ineren
tes, não havendo foro privilegiado nem juízes
ou tribunais de exceção."

"§ 4° É mantida a instituição do júri 
aqui para uma alteração no que existe atual
mente - com a organização que lhe der
a lei, sendo de sua competência obrigatória
o julgamento dos crimes dolosos contra a
vida e os de imprensa."

Vouexplicara razão deste díspositivo.Esse prin
cípio está inclusive no Anteprojeto da Comissão
Afonso Arinos. Um juiz vai sofrer, queira ou não,
coação quando, isolado numa cidade, tem de dar
uma sentença contra um grande jomal, por exem
plo. A instituição do júri atomiza, divide mais a
responsabilidade, até por que ali se decide por
voto secreto. Então, teríamos muito mais possibi
lidade de obter um julgamento isento se dispusés
semos que os crimesde imprensa sejam julgados
pelo Tribunal do júri. Os jurados votariam de acor
do com sua convicção e o juiz aplicaria a justiça
quase integralmente - obviamente ele tem tam
bém a sua convicção - baseado naquilo que
fosse a decisão dos jurados. Não pode acontecer,
por exemplo, os jurados votarem a favordo acusa
do e o juiz decidir contra, mas tem a plena liber
dade de amenizar ou de agravar a pena, segundo
aquilo que fosse reconhecido pelos jurados.

Então, parece-me que seria muito importante
abrir um pouco, libertar um pouco o juiz dessa

sua responsabilidade de julgar esse tipo de delito,
remetendo os crimes de imprensa - porque se
sabe da força dela - à apreciação do Tribunal
de Júri, como acontece em matéria penal, no
caso de crimes dolosos contra a vida.

Termina aqui a parte relativa aos direitos de
petição e representação. Depois vêm os direitos
e obrigações penais. O artigo díz:

"Alei assegurará a individualização da pe
na e de sua execução, através da privação
da liberdade, da perda de bens - é impor
tante prever-se essa possibilidade de perda
de bens - no caso de enriquecimento ilícito
no exercício de funções públicas ou como
administrador de empresas concessionárias
de serviços públicos."

É importante isso. Multa, às vezes alguém tem
de pagar, porque causa prejuízos enormes à Na
ção. Agora mesmo vimos uma série de irregula
ridades, como a importação de milho podre, de
arroz estragado etc. e então é o caso, agora, ao
fazermos a nova Constituição, inserir nela instru
mentos que possam levar à punição desses cri
mes.

"Suspensão ou interdíção de direitos". O § 1°
agora já é mais ou menos duvidoso, porque estou
a favor de que se adote o plebiscito para se resol
ver o problema da pena de morte. Dir-se-ia: "Não
haverá pena de morte e prisão perpétua", - mas
deixo em suspenso - "de trabalhos forçados,
de banimento e de confisco, salvo, quanto à pena
de morte, nos casos de aplicação de lei militar
nos tempos de guerra. Não haverá prisão civil
por divida,salvo nos casos de obrigação alimentar
ou de depositário infie\".

Isso já consta do Código Penal, hoje. A obriga
ção alimentar é muito mais do Direito Familiar,
mas consta das responsabIlidades individuais.

"§ 3° Os presos têm direito ao respeito
de sua dígnidade e integridade física e men
tal, assistência espiritual e jurídica, à com uni
cabilidade e ao trabalho produtivo, na forma
que a lei definir."

A Comissão Afonso Arinos, por exemplo, faz
referência também a isso, mas quando fala em
trabalho diz "trabalho remunerado".

(Trecho da reunião não gravado.)

"§ 4° A instrução criminal será contra
ditóría.'

Esta foi a proposta dos Delegados de Polícia,
sendo que eles colocaram no dispositivo uma
linguagem típica de DireitoProcessual. Quer dizer,
no processo inquisitório haverá conhecimento,
publicidade restrita, que é assim que eles pensam.
Coloque-se aqui: a instrução criminal será contra
ditória, observada a lei anterior relativa ao crime
e à pena, salvo quando agravar a situação do
réu.

Isto porque a lei, em matéria penal, só pode
retroagir para beneficiar o réu, não para prejudi
cá-lo. Acho que a redação que o Constituinte Cos
ta Ferriera vai dar ao dispositivo ficará melhor
do que esta.

"§ 5° Ninguém será preso senão em fla
grante dehto ou por ordem escrita e decisão
fundamentada de autoridade competente."
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Objetiva-se, aqui, evitar o abuso de poder.
Hoje, por exemplo, tive o desprazer de assistir,

numa casa comercial em Manaus, à seguinte ce
na: um delegado queria pagar o que havia com
prado, com um cheque. Como o dono da loja
não quis receber o cheque, ele disse: "Sou delega
do, se você não receber o cheque mando pren
dê-lo". Quer dizer, ameaçou o comerciante e deu
o cheque na base do abuso de poder. Ele não
pode prender ninguém por se negar a receber
cheque como pagamento. Então, a autoridade
tem de fundamentar a prisão senão poderá ser
processado por abuso de poder.

u§ 60 Dar-se-á habeas-corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua hber
dade de locomoção por ilegalidade ou abuso
de poder. Nas transgressões disciplinares
não haverá habeas-eerpus.'

Há alquns que advogam a concessão de ha
beas-corpus também nos casos de transgres
sões disciphnares. Mas eu acho que quanto a estas
já há um meio de reparar eventuais ileqahdades,
pois os abusos podem ser coibidos pela aplicação
da legislação trabalhista ou do Direito Adminis
trativo. Assim, as lesões do direito dos prejudi
cados podem ser reparadas por via judicial, por
que o Estado não perece, está sempre aí.

E o habeas-eorpus é, junto com o mandato
de segurança, medida para reparar ilegalidades
que não têm outro mero de ser coibidas.

§ 7° Conceder-se-á mandado de segu
rança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas-eorpus, seja qual
for a autoridade responsável pela Ilegalidade
ou abuso de poder

§ 8° A ler assegurará assistência judiciá
ria gratuita aos necessitados.

A Comissão dos Notáveis diz que a lei assegu
rará assistência judiciária gratuita. Não sei se deve
ser "gratuita" apenas ou "gratuita aos necessi
tados", porque quem for rico não vai querer, nem
precisa recorrer a esse tipo de assístêncta. Então,
eu digo: gratuita aos necessitados.

§ 9" Não será concedida a extradição do
estrangeiro, por crime político ou de opmião,
nem, em caso algum, a de brasileiro.

Também isso é ponto pacífico em todas as
Constrtulçôes.

§ 10. Acasa é o asilo invioláveldo indiví
duo; ninguém pode penetrar nela, à noite,'
sem consentimento do morador, a não ser
em caso de crime ou desastre, nem durante
o dia, fora os casos e na forma que a lei
estabelecer.

E, finalmente, um só artigo para proteger a
inviolabilidade das comunicações, que pode ser,
Inclusive.aperfeiçoado. Diz o seguinte:

"E inviolável o sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas e telefôni
cas."

A justificação é que se trata de proposta preli
minar para efeito de discussão, correção, amplia
ção, transformação ou redução. É matriz básica
para geração de novos drsposítívos destinados
a regular o exercício dos direitos e garantias indivi
duais.

Temos recebido boas propostas. A minha é
apenas uma contribuição para os nossos traba
lhos e dá um enfoque geral do que penso. Volto
a dizer que ela conflita com a maioria das outras,

por ser mediana, não detalhista As detalhistas,
porém, não revogam o que propomos; pormeno
rizam as opiniões que expendemos

O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) - Com
a palavra o Constituinte NarCISO Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES 
Sr. Presidente, gostaria de ressalvar algumas pro
posições do ilustre Constituinte José Fernandes
e pedir um momento de reflexão para fazer uma
análise sobre dois itens por S. Ex" apresentados.
O primeiro se refere ao artigo que assegure o
direito de propriedade, salvo o caso de desapro
priação por utilIdade pública ou mteresse social,
mediante justa indenização

Permita-me dizer, nobre Constituinte, que não
poderemos nunca tirar deste dispositivo a palavra
"prévia". Só quem já passou pelo constranqimen
to, como eu - e conheço milhares de pessoas
que passaram por isso - de ter de receber indeni-

. zação por desapropriação feita pelo Poder Públi
co, depois de este ter adquirido a posse é que
sabe que isso é praticamente inviável. Recordo
me de que, na época do cruzeiro, o DNER tinha
mais de 15 trilhões para pagar, a título de indeni
zação de terceiros, desapropriação feitas sem o
prévio pagamento. Então, parece-me que a pro
priedade leqmmamente adquirida deve ser prote
gida O Poder Público pode dela dispor, no inte
resse SOCIal ou de utiltdade pública, mas não há
por que retirarmos essa conquista do pagamento
prévio da mdenização.

V. EX'acaba de dizer que, quando prefeito de
Manaus, chegou a consumar uma obra porque
usou a vantagem de se apropriar do bem e fazer
o pagamento da desapropriação a posteriori.
Mas isso não é denominador comum. Se tivésse
mos a convicção de que todos os administradores
públicos desta Nação agiriam com a boa vontade
com que V Ex' agiu, talvez não carecêssemos
da preocupação do pagamento prévio da indeni
zação. Mas o que sabemos é que, se suprimirmos
hoje a palavra "prévia" do dispositivo que trata
da indenização a ser feita em virtude de desapro
priação da propriedade legitimidade adquirida,
iremos criar milhões de problemas para alguém
que hoje a possui.

A segunda discussão que gostaria de fazer, e
até tenho uma proposta neste sentido, é com
relação aos,crimes contra a honra praticados pela
imprensa. E do nosso conhecimento, especifica
mente da nossa classe, que existem até candi
datos que são atacados em sua honra pela im
prensa só nos últimos seis meses antes da eleição.
Então, os jornais são adrede preparados, só para
caluniar, ferir, injuriar e difamar as pessoas.

Tenho uma proposta neste sentido e me sen
tiria extremamente realizado se conseguisse sua
aprovação.

Acho que o direito à resposta é o minimum
minimorum que o ofensor pode dar ao ofendido.
A minha proposta, que tem a mesma redação,
praticamente, se não me engano, da que V.EX'
apresentou, se compõe de dois artigos. O primei
ro dizque o ofensor é obrigado a retratar-se publi
camente pelo crime de calúnia que promover
através de veiculação de notícias incorretas, salva
guardando os mesmos espaços e destaques, e
o direito de resposta fica assegurado, sem prejuízo
da obrigação de retratação. Inclusive, acho que
isso é muito pouco para um jornal que agride

a honra de qualquer cidadão e a única pena que
lhe imputam é possibilitar ao ofendido fazer sua
autodefesa. Para rmm seria muito lógico e justo
que o ofensor fosse a primeira pessoa, depois
de provada a ofensa, a se retratar publicamente.
Nesse sentido tenho uma proposta a apresentar
à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto aos Srs. Constituintes se há mais alguma
sugestão ou intervenção a ser feita que lhes pare
çam oportuna. Com a palavra o Sr. Constituinte
Costa Ferreira.

O SR CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
As sugestões que apresentei já deveriam ter che
gado aqui na Subcomissão. Não sei se chegaram
ou não, mas parece-me que foram diretamente
para o Relator. Elas coincidem com a do Consti
tuinteJosé Fernandes. Voureferir-me ao que esta
belecem essas propostas. Ninguém será prejudi
cado ou pnvíleqíado em razão do nascimento,
de raça, de cor, de sexo, de idade, trabalho, reli
gião, convicção política, filosófica, deflclêncta físi
ca, ou mental ou qualquer partIcularidade ou con
dição social. Todos têm direito à vida, mclusive
à íntra-uterina, à integridade física e mental, à
preservação de sua honra, sua reputação e Ima
gem pública. Vou declinar de ler as justificatIvas,
porque essas sugestões vão passar por um crivo.
Cada uma delas tem a sua justificativa. Ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, senão em virtude de lei que, por sua vez,
sendo nova, não retroagirá para prejudicar o direi
to adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julga
da, assim como não excluirá, da apreciação do
Poder Judiciário, qualquer lesão de direito índívi
dual. Não será permitida a pena de morte, a prisão
perpétua, o banimento, o trabalho forçado e o
confisco. Os culpados por qualquer crime serão
iça competente, conforme a lesão causada, ca
bendo ao acusado ampla defesa. Em caso de
guerra externa o julgamento será de conformi
dade com as regras internacionais. É inviolável
o domicílio do cidadão, salvo em caso de ordem
emanada de autoridade judicial competente, para
atender a exigências legais. É proibida a inge
rência da autoridade pública na correspondência
e telecomunicações, exceto em casos em que
a lei determinar. O mandado de segurança será
concedido para proteger direito líquido e certo,
não amparado pelo instituto do hlIbeas-eOlpUll,
não importando qual seja a autoridade respon
sável pela ilegalidade ou abuso de poder. O ha
beas-COIpUlI será autorizado sempre que alguém
sofrer, ou achar-se ameaçado de sofrer, violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade, ou abuso de poder, porém, nas trans
gressões disciplinares não será permitido.

Cada uma dessas propostas coincide muito
com a do Constituinte José Fernandes, com algu
ma mudança, porque consultamos várias consti
tuiçôes e colocamos alguma coisa que achamos
que estivesse melhor. Coloco, pois, sem maiores
comentários, porque a cada proposta está anexa
a sua justíticanva, minhas sugestões à apreciação
desta Subcomissão.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - POIS
não. Não havendo mais sugestões a apresentar
ou a discutir, vou encerrar a reunião, antes, porém,
convocando outra para segunda-feira, às 21 ho-
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ras, ocasião em que deverá ser apresentado ante
projeto pelo Sr. Relator. Essa data e hora estão
de acordo com o Regimento. Além disso, resul
tam de entendimento com o Sr. Relator. A rigor,
nos termos regimentais, esse prazo se estende
até tis 24 horas. Daí o entendimento prévio com
o Sr. Relator, para que essa sessão se realize às
21 horas. Cumprimos, assim, uma exigência do
Regimento, exigência ritual, da elaboração consti
tucional. O anteprojeto que será apresentado terá
publicação nas 48 horas seguintes, abrindo-se
depois prazo para as emendas. Essas poderão
ser apresentadas a partir de segunda-feira. Apre
sentação do relatório com o anteprojeto e publica
ção do anteprojeto em avulso: 12 e 13. Se o ante
projeto fosse publicado já no dia 12, naturalmente
o prazo das emendas se anteciparia. Dia 14, quin
ta-feira, distribuição dos avulsos. Dias 15, 16, 17
e 1Ei discussão do anteprojeto e apresentação
de emendas. Dia 19, terça-feira, encerramento
da discussão. Dia 22, sexta-feira, apresentação
do parecer do Relator sobre as emendas. Dia 23,
sábado, discussão e votação da redação final do
anteprojeto. Dia 25, segunda-feira, encaminha
mento do anteprojeto à Comissão.

Talvezvalha a pena assinalar, desde já, a impor
tância dessa reunião no sábado, dia 23. Apelo
para cada um dos Srs. Constituintes no sentido
de que organizem sua agenda de tal forma que,
nessa data, todos possamos estar aqui presentes.
O horário não está fixado, será objeto de discus
são com os próprios Constituintes. Creio que po
deremos fezer a sessão logo pela manhã. Com
isso, já estariam todos liberados na parte da tarde.
Como esses prazos são inelásticos, não podem
ser prorrogados, essa data é fundamental para
os trabalhos da Subcomissão. Se, porventura, a
Comissão não aprovar o anteprojeto, em redação
final, a Subcomissão perderá a sua parcela de
competência, dentro da estrutura geral dos traba
lhos constítucíonars, para a Comissão da Sobe
rania, e dos Oireitos e Garantias Individuais. Ao
Relator desta Comissão caberia, então, elaborar
uma parte, um capítulo da Constituição hoje defe
rido à Subcomissão de Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ubira
tan Spinelli.

O SR. CDriSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
-Sr. Presidente, tenho notado, pelas atas e folhas
de presença, que estão aqui presentes sempre
as mesmas pEtSsoas. Na próxima semana, tere
mos um esforço concentrado. Acho que V. Ex',

como Presidente, deveria chamar a atenção dos
membros deste órgão que aqui têm comparecido.
Caso contrário, ficaremos aqui enquanto os ou
tros vão para suas bases. Todos devem ficar em
Brasília. Nós ficaremos. Um colega nosso, por
exemplo, tinha de comparecer a um casamento
e já não vai mais. Vai ficar aqui para atender à
convocação do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- É ver
dade.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SpINELU
- E os outros? Há muitos aqui que estão traba
lhando; e os outros?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-APresi
dência fará todas as gestões necessárias para as
segurar o quorum necessário para essas delibe
rações. É nossa intenção, inclusive, recorrer às
próprias Lideranças partidárias para que também
mobilizem os tiliados de cada Partido, no sentido
de que compareçam a essas sessões, que serão
decisivas.

Agora, o Regimento terá de ser estritamente
cumprido, no que diz respeito ao quorum para
as deliberações, sob pena de se inquinar de ilegí
tima qualquer decisão aqui tomada.

Está encerrada, então, a reunião e convocada
a próxima para segunda-feira, às 21 horas. A Se
cretaria confirmará essa data junto aos gabinetes
de cada um dos Srs. Constituintes. Muito obri
gado.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

ATADA 7' REUNIÃO
Às 15:00 horas do dia vinte e nove de maio

do ano de um mil novecentos e oitenta e sete,
reuniu-se a Comissão da Organização do Estado,
presentes os Senhores Constituintes: José Tho
maz Nonô, Presidente; Nabor Júnior, Vice-Pre
sidente;José Richa, Relator; DaviAlvesSilva,Fran
cisco Carneiro, Fernando Gomes, Paulo Roberto,
Meira Filho, Mozarildo Cavalcanti, Chagas Rodri
gues, Denisar Ameiro, Marcia Kubitschek, Valmir
Campelo, Geovani Borges, Geraldo Melo,Roberto
Rollemberg, Salatiel Carvalho, LuizAlberto Rodri
gues, Mello Reis, Waldeck Omellas, Jofran Frejat,
Siqueira Campos, José Dutra, Geraldo Trindade,
Alexandre Puzyna, Paes de Andrade e Sigmaringa
Seixas. Ata-Já tendo sido distribuída com ante
cedência a Ata da reunião anterior, foi dispensada
a sua leitura. Colocada em discussão e votação
foi a mesma aprovada sem restrições. Expedien
tes: os expedientes recebidos e encaminhados

pela Comissão, através de sua Secretaria, são os
constantes do Anexo que fica fazendo parte inte
grante da presente Ata. Ordem do Dia - O Se
nhor Presidente informa aos presentes que a Or
dem do Dia da reunião é a discussão do Antepro
jeto oferecido pela Subcomissão dos Municípiõs
e Regiões e faculta aos presentes a palavra. Não
havendo quem a isso se disponha encerra a reu
nião. Para constar, eu (Edson Nogueira da Gama),
Secretário, lavrei a presente Ata que será assinada
pelo Senhor Presidente. O inteiro teor dos traba
lhos será publicado após traslado das gravações
oferecido pela Taquigrafia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Srs Constitutintes, está aberta mais esta sessão
ordináriada Comissão do Orqanizacão do Estado.

Havendo sido distribuída com antecedência a
Ata da sessão anterior, está a mesma discussão.
(Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra para
discutir a Ata, está em votação.

Os Srs. Constituintes que a aprovam perma
neçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Ilustres membros da Comissão, nos termos da

convocação expedida pela Mesa, a reunião de
hoje destina-se à discussãõ do anteprojeto da
Subcomissão dos municípios e das regiões. Pro
curamos, também, na forma como foi acordada
na reunião anterior, distribuir a cada um dos
membros da Comissão as emendas apresentadas
até o presente momento, Além de estar em dis
cussão o anteprojeto da Subcomissão dos Muni
cípios e Regiões, se qualquer dos Constituintes
quiser se pronunciar a respeito das emendas ofe
recidas, a palavra fica igualmente franqueada.
(Pausa.)

A Presidência reitera que está franqueada a pa
lavra a qualquer dos Constituintes que desejarem
fazer uso da palavra.(Pausa.)

A Presidência fica realmente comovida com a
excelência do trabalho produzido pela Subcomis
são dos Municípios e Regiões. eis que nenhum
dos Srs. Constituintes têm reparo, sugestão ou
crítica a fazer.

Constatado isto ante o silêncio reiterado dos
ilustres membros da Comissão, a Presidência
convoca uma reunião ordinária para segunda-fei
ra próxima, às 9h30min.

Está encerrada a reunião.

E, para constar, eu (Edson Nogueira da Gama),
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
publicada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Data

28-5

28-5

28-5

28-5

28-5

Origem/Oficio n° Assunto Destino

Telex-Pres. do Oube de Diretores Criação do Estado Tapajós Presidente
Lojistas de Itaituba - PA Relator
Joaquim Carlos Lima

Telex-Pres. da Assoe. Comercial e Industrial de ltaituba- Criação do Estado Tapajós Presidente
Bernardo M. Nascimento Relator

Telex do venerável Mestre da Loja Maçônica Criação do Estado Tapajós Presidente
Acaica do Tapajós- Relator
Antônio Pereira da Silva

Telex-Pres. Loja de Perfeição XI de Agosto Criação do Estado Tapajós Presidente
ltaituba Raimundo Guimarães V. Neto Relator

Telex-Pres. do Rotary000 de ltaituba- Criação do Estado Tapajós Presidente
Carlos Roberto Cabral Furtado Relator

.J'-
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Data Origem/Oficio n" Assunto Destino

28-5 Telex-Pres, Sindicato dos Garimpeiros Criação do Estado Tapajós Presidente
do Valedo Tapajós - Cleonar José F. Cerqueira Relator

28-5 Telex Vice-Prefeito Municipal de ltaituba- Criação do Estado Tapajós Presidente
Francisco Felipe dos Santos Melo Relator

28-5 Telex Câmara Municipalde ltaituba- Criação do Estado Tapajós Presidente
Assinatura de vários vereadores Relator

28-5 Telex VIlson João Schuber Criação do Estado Tapajós Presidente
Vereador/Supl. de Dep. Estadual Relator

28-5 Telex Prefeito Municipal de Itaituba- Criação do Estado Tapajós Presidente
Silviode Paiva Machado Relator

28-5 Deputado Humberto Souto Criação do Estado de Presidente
Mov. Pró-Estado de São Francisco São Francisco Relator

28-5 Presidente da ANC Subsídios para a Constituição Presidente
or SGC rr 769/87 Relator

28-5 Presidente da ANC Subsídios para a Constituição Presidente
Of. SOC n° 746187 Relator

28-5 Presidente da ANC Subsídios para a Constituição Presidente
Of. SGC rr 781/87 Relator

28-5 Câmara de Vereadores do Município Organização Municipal do DF Presidente
de Macapá - Of rr 35/87 e nos Territórios Relator

29-5 liderança do PDT- Consto Amaury Indicação para membro da Comissão Presidente
Müller- Of,no77/87 o Constituinte Chico Humberto

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

Subcomissão da União,
Distrito Federal

e Territórios

ATA DA 15' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REAUZADA EM 15-5-87

Aos quinze dias do mês de mala do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e dezoito minutos, na Sala "B" - Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são da União, Distrito Federal e Territórios, sob
a presidência do Senhor Constituinte Jofran Fre
jat, com a presença dos seguintes Constituintes:
Ruben Figueiró, Sigmaringa Seixas, Annibal Bar
cellos, Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco
Carneiro, Geovani Borges, Roberto Rollemberg,
VilsonSouza, José Carlos Vasconcellose Waldeck
ameias. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou iniciados os trabalhos e pas
sou à leitura da Ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade. Aseguir, deu-se início
ao Expediente que constou da seguinte leitura:
Correspondências recebidas: 1) Of rr 32/87, de
12-5-87, do Presidente da Subcomissão dos Mu
nicípios e Regiões, encaminhando quando da au
diências públicas. 2) Of, n- 55/87, de 8-5-87, do
Presidente da Subcomissão dos Estados, encami
nhando quadro de audiências públicas. 3) Of. n°
O/25/P0IN-I00, de 11 5-87, do Ministério das
Relações Exteriores,agradecendo a comunicação
de instalação da Comissão e formulando votos
de pleno êxitono desenvolvimento dos trabalhos;
4) Carta da Se' Maria Delith Balaban, Chefe de
Gabinete do Constituinte Fernando Henrique Car
doso, convidando os servidores deste órgão a par
ticiparem do "Seminário Internacional sobre

Constítucíonahsmo e Democracia: Instituições
Políticas para o Século XXI"; 5) Of. n° 43/87, de
29-4-87, do Sr. José Ribeiro Leitão, Presidente
da Associação dos Magistrados no DF e Territó
rios, agradecendo a oportunidade concedida para
expor, em audiência pública, a proposta desta
Associação, bem como remeter cópia do roteiro
de propostas; 6) Carta do Sr. LicínioMarceloSea
bra, Presidente da Nuclebrás, encaminhando sub
sídios; 7) Cópia do trabalho "Uma Constituição
Democrática para o Povo Brasileiro",do Senador
Meira Filho; 8) Telex n° NR 2023, do Deputado
Estadual Raul Lopes, solicitando remessa de có
pia do Relatório desta Subcomissão. Emendas
recebidas na Subcomissão, no dia 14-5-87: a)
Emenda n° 1, do Constituinte Cunha Bueno; b)
Emenda n° 2, do Constituinte Waldeck Ornélas.
Emendas recebidas na Subcomissão, no dia
15-5-87: a) Emenda rr 3, do Deputado Fausto
Rocha; b) Emenda no 4 do Deputado Chagas
Duarte; c) Emenda na 5, do Deputado Chagas
Duarte; d) Emenda na 6 do Deputado Chagas
Duarte; e) Emenda rr 7, do Deputado Ruben Fi
gueiró; f) Emenda na 8, do Deputado Ruben Fi
gueiró. Correspondências expedidas: 1) Of. na
287/871PRES- dirigido ao Presidente da ANC,
devolvendo sugestão; 2) Of. na 288/87/PRES 
Enviado ao Presidente da Comissão de Sistema
tização cópias das notas taquigráficas das reu
niões nas 2, 3 e 4 desta Subcomissão; 3) Of, n°
289/871PRES - ao Presidente da Comissão de
Organização do Estado, encaminhando cópias
das notas taquigráficas das reuniões n'" 2, 3 e
4 desta Subcomissão; 4) Of n° 290/87/PRES
ao Líderdo PMDB da ANC, encaminhando cópias
das notas taquigráficas das reuniões n'" 2, 3 e
4 desta Subcomissão; 5) Of n° 291/87IPRES
ao Presidente da Comissão da Organização do
Estado, encaminhando cópias de sugestões rece
bidas nesta Subcomissão através da Mesa da

ANC; 6) Of. na292/871PRES- ao Dr,José Octa
cílio de Saboya Ribeiro, agradecendo o recebi
mento da Publicação "Planificação e Desenvolvi
mento"; 7) Of. rr 293/871PRES - ao Líder do
PMDB na ANC, encaminhando cópia das notas
taquigréflcas da 6' Reunião desta Subcomissão;
8) Of.n°294/871PRES- ao Presidente da Comis
são de Sistematização, encaminhando notas ta
quigráficas da 6' Reunião desta Subcomissão; 9)
Of.n"295/87/PRES - ao Presidente da Comissão
da Organização do Estado, encaminhando cópia
das notas taquigráficas da 6' Reunião desta Sub
comissão; 10) Of. 296/87/PRES - ao Presidente
da Comissão da Organização do Estado, encami
nhando cópias das sugestões recebidas nesta
Subcomissão através da Mesa da ANC; 11) Of.
na 297/871PRES - ao Presidente da Comissão
da Organização do Estado, encaminhando cópias
das notas taquigráficas das Reuniões rrs 5 e 8
desta Subcomissão; 12) Of. na 298/87/PRES
ao Presidente da Comissão de Sistematização,
encaminhando cópias das notas taquigráficas das
Reuniões 5 e 8 desta Subcomissão; 13) Of. na
299/87IPRES - ao Líder do PMDB na ANC, re
metendo cópias das notas taquigráficas das Reu
niões nos 5 e 8 desta Subcomissão; 14) Of. n°
300/87IPRES - ao De. José Carlos mello, Secre
tário de Govemo do DF, encaminhando cópias
das notas taquigráficas da Reunião de 27-4-87;
15) Of. na301/87/PRES-ao De. Fernando Tupi
nambá Valente,Conselheiro do Tribunal de Con
tas do DF, encaminhando cópia das notas taqul
gráficas da Reunião de 27-4-87; 16) Of. n°
302/871PRES- ao Dr,José RibeiroLeitão,Presi
dente da Associação dos Magistrados do DF, en
cammhando cópia das notas taquigráficas da
Reunião de 27-4-87; 17) Qf. na 303/87IPRES
ao Dr, Carlos Alberto Muller Torres, do Comitê
Pró-Diretas,encaminhando cópia das notas taqui
gráficas da Reunião de 27-4-87; 18) Of. n°
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304/87/PRES - ao DI'. Roberto Pinheiro Klein,
Secretáno de Defesa Civil, encaminhando cópia
das notas taquigráficas da Reunião de 30-4-87.
Findo o Expediente, o Senhor Presidente anun
ciou OS trabalhos do dia, dando início à discussão
do Anteprojeto. Discussaram os 51's. Constituintes
Ruben Figueiró, Sigmaringa Seixas, Annibal Bar
cellos, Roberto Rollemgerg, Chagas Duarte, Fran
cisco Carneiro, Felipe Mendes e Waldeck Orne
lias. O inteiro teor dos trabalhos será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o com
petente registro datilográfico, no Diário da As
sembléia Niaclonal Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às dezessete horas e dois
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada no dia
dezoito de maio, às dezessete horas, para contí
nuação do debate de matéria constitucional, E,
para constar, eu, Antônio Fernando
Borges Manz,an, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Jofran Frejat,
Presidente.

O SR.PRE8IDENTE(Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, e sob a proteção de Deus,
declaro abertos os trabalhos desta Comissão. O
Sr. Secretérío procederá à leitura da Atada Sessão
anterior.

fÉ lida e aprovada a Ata da reunião ante
dor).

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O Sr.
Secretário procederá à leitura do expediente.

(Leítura do Expediente)

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Comu
nico aos Srs. Constituintes que a Subcomissão
manterá um plantão administrativo aos sábados
e domingos seguintes, com o objetivo do recebi
mento de emendas que porventura os Srs, Constí
tuíntes tenham a apresentar. Mas rogo que não
deixem de apresentá-Ias até o próximo dia 19,
que é o último dia, para que possamos facilitar
o trabalho do Relator e, assim, apresentar, dentro
da data fatal do nosso espaço de tempo, o nosso
anteprojeto pronto.

Conforme decisão, ontem, deste Plenário, fica
mos de discutir o anteprojeto por capítulo, de
acordo com a proposição do nobre Constituinte
Ruben Figueiró. Nesse sentido, vamos iniciarcom
o Capitulo I, que versa sobre a Organização do
Estado e suas disposições preliminares.

Está franqueada a palavra aos Srs. Constituin
tes. Com a palavra V.Ex~

O SR. CONSTITGJNTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão, ao
inicial'a discussão da matéria em pauta, gostaria
de levantar uma preliminar para que possamos,
efetivamente, analisar o texto do capítulo sem que
tenhamos amanhã de voltar ao passo inicial.Que
ro me referir, Sr. Presidente, à impressão que te
nho sobre a interferência da nossa Subcomissão
na competência de outras. Ao que me parece,
os artijgos"a" e "b'' e seu parágrafo único perten
cem à Comissão de Soberania do Estado. Os
demais artigos, realmente, entendo que é da nos
sa competência defini-los.Então, pediria a V.Ex'
que estebelecesse a discussão desta preliminar,
se devêssemos ou não analisar esses dois artigos.

Se a Comissão entender cabível a análise desses
artigos, gostaria de fazer algumas observações
adicionais. Apreliminar que levanto à esta: enten
do que esses dois artigos não são da competência
desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -Acho
que o nobre Constituinte Ruben Figueiró não dei
xa de ter certa razão. A questão é que, se seguís
semos a forma de todas as Constituições prece
dentes, essa parte, inquestionavelmente, seria de
nossa competência. Acontece que a Assembléia
Nacional Constituinte adotou quase inteiramente
a fórmula estabelecida pela Comissão de Estudos
Constitucionais, que inicia o seu Anteprojeto de
Constituição com um capítulo referente à sobe
rania do Estado. Então, é possível que muitas
matérias que aqui constam no titulo de Organi
zação do Estado, que nos compete, poderiam
ser objeto de outra Subcomissão. Porém, não sei
se esse modelo será seguido. Por isso, não pude
deixar de incluir essa matéria aqui, porque, senão,
haveria um vazio, um vácuo. Achei preferível in
cluí-Ia e depois ter apenas o trabalho, na Comis
são de Sistematização, de coordenar o dispositivo
referente à Orqanização do Estado, como um dis
positivo pertinente que viesse a ser adotado pela
Comissão da Soberania do Estado, a ficar esse
vácuo. Essa questão pode ser sanada nas instãn
cias subseqüentes, ou na própria Subcomissão
ou, posteriormente, na Comissão de Sistemati
zação.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Annibal BarceJlos.

O SR.CONSmUlNTE ANNIBAL BARCELLOS
- Sr. Presidente, estou apresentando algumas
emendas ao art. a, § 4°, à página 27, que versa
sobre os símbolos nacionais.

"São símbolos nacionais: a Bandeíra, o Hino,
as Armas da República adotadas na Ata da pro
mulgação desta Constituição, e outros estabele
cidos em lei. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão ter símbolos próprios."

Suqerírnos a inclusão de "Territórios" após a
palavra "Estado".

Justificando: se até os Municípios têm símbo
los, por que os Territórios não podem tê-los?

Entrego essa emenda para ser apreciada pelo
Relator.

A outra é referente ao art. c, § 1° do item 9,
página 28, onde se lê:

"É assegurado aos Estados e Municípioslítorã
neos a participação no resultado da exploração
econômica da plataforma continental e mar terrí
torial e patrimonial, na forma prevista em lei com
plementar."

Sugeri, também, a inclusão de "Territórios"
após a palavra "Estados".

Justifico: apesar do estabelecido no § 2° do
art. a, onde dizque a União compreende também
os Territórios, acho que não haverá nenhum in
conveniente no acréscimo ora proposto, pois, ca
so não seja devidamente especificado, a União,
forçosamente, não passará para os Territórios a
participação no resultado desta exploração eco
nômica.

A outra emenda é referente aos recursos natu
rais do subsolo. Também acho que deve ser
acrescentada a palavra "Territórios", porque a

União, no caso dos Territórios, forçosamente não
lhes passará a participação no resultado econô
mico dos recursos minerais.

Há, ainda, outra emenda, referente à faixa de
fronteira. Fala-se em uma linha de cem quilôme
tros paralela à faixa de fronteira.

Atualmente, as estradas federais têm, para cada
margem, uma faixade duzentos quilômetros esta
belecidos por decreto-lei - não sei precisar esse
dispositivo legal, mas sei que ele existe. Conforme
informações que obtive - andei pesquisando 
inicialmente, essa faixa era de vinte quilômetros,
mas o datilógrafo, que provavelmente se enga
nou, dateu duzentos quilômetros. É um absurdo
as estradas federais terem duzentos quilômetros
de cada lado como faixa de segurança na faixa
de fronteira. O Território do Amapá, que por certo
será transformado em Estado, tem uma estrada
federal, a BR-156, que o corta de Norte a Sul.
Se se for tirar duzentos quilômetros para cada
margem, pouco sobrará para o Território.

Acho que se deve acrescentar ao item 6 do
item 9, página 28:

"Asfaixas de vinte quilômetros de largura para
lelas às duas margens das estradas federais são
consideradas indispensáveis à defesa das estra
das e serão designadas como faixa de segurança
das estradas federais."

Justificação: atualmente, essas faixas sao de
duzentos quilômetros de largura para cada mar
gem. Não sabemos qual foi o decreto-lei que de
terminou assim, mas achamos que essa largura
é demasiada, por isso estamos sugerindo sua di
minuição, deixando apenas vinte quilômetros de
cada lado.

Essa parte, não sei em que capítulo está, mas,
em todo caso, vou lançar aqui. Diz:

"As contas do Governo, nos Territórios serão
submetidas ao Congresso Nacional, nos termos,
condições e prazos previstos nesta Constituição."

Ora, até agora as contas dos Territórios são
submetidas ao Tribunal de Contas da União, de
acordo com prazos e normas estabelecidos pelo
TCU,e nunca foram ao Congresso Nacional. Não
sei se valerá a pena mencionar isso.

Há outras sugestões que desejo apresentar,
mas, como se referem a outro capítulo, eu as
encaminharei oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' a colaboração,

Concedo a palavra ao ConstituinteRoberto Rol
lemberg.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG - Sr. Presidente, Companheiros desta
Subcomissão, as duas intervenções anteriores le
vam-me a solicitar uma análise mais profunda,
nossa e do Relator, sob pena de nos capitulos
seguintes termos problemas mais sérios.

Em primeiro lugar, defendo a teoria - isso
expressei em uma das primeiras reuniões - de
que, embora não houvesse no cronograma públi
co a importância desta Subcomissão, ela real
mente é importante pela sua própria natureza,
pois trata da organização do Estado. Acho que
nesta Subcomissão está absorvido o problema
da soberania. Temos de discutir se é aqui ou
na outra Subcomissão, mas, efetivamente, enten
do que é aqui. Acho que é uma coisa definitiva.

A análise feita pelo Relator na introdução de
monstra claramente isso ,quando se discute a



30 Sábado 20,
DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Junho de 1987

competência da União e, portanto, todos os as
pectos da soberania, Então, não tenho dúvida de
que a competência é nossa, inclusivecom relação
a esses aspectos, embora exista uma Comissão
que trata da soberania, não sei sob que aspectos,
mas é a nossa Subcomissão que inicia a Carta
e estabelece as regras da organização do Estado.
Disso não tenho dúvida.

Em seguida, ouvimos uma intervenção,em que
se discutia o problema dos Territórios e a sua
inclusão em relação aos símbolos nacionais e
à sua participação, Todas as reivindicações dos
Territórios são justas e o são de tal forma, que
é melhor transformar o Território em Estado, pois,
assim, ele passará a ter todas essas prerrogativas
que o nobre Constituinte deseja, porque, com es
sas prerrogativas - repito - ele é um Estado,
Então, se cuidarmos da transformação do Terri
tório em Estado, acho que teremos atendido a
todos os aspectos.

Há, porém, a observação fundamental que difi
culta a pretensão das emendas, à primeira vista,
que se refere ao aspecto de que os Territórios
estão no § 2°:

"A União Federal compreende os Territó
rios,"

Então, temos de cuidar da transformação do
Território em Estado, sob pena de dificultar a
apresentação das emendas.

Por exemplo, se a União Federal compreende
os Territórios, os símbolos da União Federal são
os símbolos do Território,

Estou de acordo quanto às prerrogativas do
Território, que são tão importante, que o melhor
seria a transformação dele em Estado,

Por exemplo, no caso do Amapá, que não dese
ja a transformação em Estado, aí, sim, poderia
haver maiores prerrogativas do Território, desde
que elas não fossem assim em tal número, porque
a afirmação é a de que a União Federal com
preende os Territórios. Então os Territórios estão
submetidos à União,

Quero observar duas coisas: a organização do
Estado é fundamental para a Constituição, e é
a nossa Comissão quem a faz; e os pleitos, em
relação aos Territórios estão de tal monta, que
chegamos à conclusão de que o atendimento
a todas essas emendas seria exatamente a trans
formação do Território em Estado, porque senão
ele fica impedido de ter essas prerrogativas, uma
vez que permanece o § 29 do art. "A", que diz
que "a União Federal compreende os Territórios".
Se compreende os Territórios, eles estão subme
tidos em relação a símbolo, administração, presta
ção de contas, etc. à União,

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Chagas Duarte.

O SR. CONsmUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, estamos enca
minhando emenda com respeito ao art. "X"Sec
ção 11 - dos Territórios, no Capítulo V, com a se
guinte redação." Como já disse o Constituinte
Annibal Barcellos, desde a criação dos Territórios
tem sido praxe, que o julgamento da prestação
de contas do governo é feito pelo Tribunal de
Contas da União,

Reza isso na Lei n° 411, e no Decreto-lei n°
199, que dispõem sobre a organização e compe
tência do Tribunal de Contas da União em apre-

ciar as verbas que lhe são deferidas, da União
aos Territórios, E também porque, Sr. Presidente,
há de se convir em que o Tribunal de Contas
da União,hoje, pelo menos, está mais bem apare
lhado para o julgamento das contas do que o
próprio Congresso. E também, como disse, tem
sido uma praxe, até agora, essa contas serem
apreciadas pelo Tribunal de Contas da União, cu
jos Territórios estão jurisdicionados para esse fim.

O art. "X" diria, segundo a nossa emenda:
"As contas do governo do Território serão sub

metidas ao julgamento do Tribunal de Contas
da União, após a auditoria do órgão competente
do Ministériodo Interior."

Sabemos que esse órgão mantém hoje audito
rias com o objetivode apreciar, as contas, dar-lhes
parecer, antes de encaminhá-Ias ao Tribunal de
Contas da União,

A outra emenda que oferecemos diz respeito
ao § 2° do art. "D" do capítulo relativo às Dispo
sições Transitórias, com a seguinte redação,

"§ 2° A União, pelo prazo mínimo de dez
anos, proverá os Estados, assim criados, dos re
cursos financeiros indispensáveis à sua instalação
e manterá programa especial para sua consoli
dação e seu desenvolvimento."

Achamos prudente fixar esse prazo de dez anos,
porque ele está em aberto, vamos dizer assim.
A União, o Ministério do Interior, ou quem quer
que seja, poderão achar por bem que seja só
cinco anos. Poderíamos fixar esse prazo, o que
tem sido uma praxe, a exemplo dos Estados da
Guanabara, do Acre e de Rondônia mais recente
mente, casos em que se fIXOU um prazo, nunca
inferior a dez anos, para que a União mantivesse
e consolidasse o Território na sua passagem a
Estado.

Então, gostaríamos também que essa emenda
fosse apreciada de maneira mais aprofundada e
mais estudada, para que os Territórios amanhã
não tivessem uma situação ainda mais difícil.

A outra diz respeito ao § 3° do art. "D", do
capítulo das Disposições Transitórias, com a se
guinte redação:

"§ 3° No dia 15 de novembro de 1988 serão
realizadas eleições para Governador e Vice-Go
vernador, Deputados Estaduais e três Senadores,
cabendo ao menos votado desses, nos termos
da legislação eleitoral, exercer o restante do man
dato de quatro anos, e os demais, de oito anos,"

Sabemos que no dia 15 de novembro de 1988
estarão sendo realizadas as eleições para Prefeitos
e Vereadores. Se fixarmos logo essa data no míni
mo teremos uma economia processual, Não va
mos deixar a cargo do Tribunal Eleitoral fixar essa
data, Acho que teremos uma economia proces
sual determinando uma data, e o Tribunal já se
preparará para isso.

São essas as emendas que temos a oferecer.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" a colaboração,

Concedo a palavra ao Constituinte AnnibalBar
cellos.

O SR. CONsmUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- Quando mencionei os Territórios, já deixei de
fora os do Amapá e de Roraima, porque acho
que vamos transformá-los em Estado. (Palrnas.)

Como o nosso Relator ainda fixa a situação
de Territórios, achei conveniente colocar aquelas
três emendas de que falei: uma, com respeito

aos símbolos; outra, no respeitante à parte de
exploração do solo; e outra, sobre a exploração
de recursos minerais, do petróleo, na plataforma
do Território,

Quanto ao Território do Amapá, tenho a im
pressão - quase certeza - de que ele vai ser
transformado em Estado. Mas o nosso Relator
fIXOU ainda a situação de Territórios. De maneira
que aí vão as sugestões que apresentei, com rela
ção àquelas três emendas que serão julgadas pelo
Relator, Se ele as julgar boas, muito bem; se não
passamos adiante.

Quanto à observação feita pelo Constituinte
Chagas Duarte, acho que tem lógica.

Temos outras emendas relativas ao aspecto de
prazo, Mas é outro capítulo. Estamos estudando
ainda o primeiro capítulo. Quando chegarmos ao
capítulo das Disposições Transitórias, apresen
tarei uma emenda relativa ao que ele falou, a
data da eleição do novo Governador, Vice-Go
vernador, Senadores e Deputados à Assembléia
Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V,Ex" a colaboração e concedo a palavra
ao Constituinte Francisco Carneiro.

I

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, quanto à parte
do Capítulo V,que trata do DistritoFederal, achei
que há muitas indefinições, e creio que é alta
mente prejudicial ao Distrito Federal. Vejamos
aqui. Ao longo da exposição feita pelo nobre Rela
tor ele, com toda a franqueza, relata que se mirou
na proposta do Constituinte Afonso Arinos. Mas
aqui ele diz o seguinte:

"O DistritoFederal é dotado de autonomia polí
tica, legislativa, administrativa e financeira." Cita
que "a eleição para Governador e Vice-Gover
nador será por sufrágio e os mandatos coincidirão
com a do Vice-Governador." Ele não diz quando
será realizada a eleição para a Assembléia Legis
lativa do Distrito Federal, apenas esclarece:

"A lei orgânica votada pela Assembléia Legis
lativa disporá ....

Mas quando será a eleição dessa Assembléia
Legislativa?É a primeira coisa que devemos fazer.
Nós, que já somos aqui calejados, com vinte e
sete anos de Capital, sendo comandados e dirigi
dos por governadores biônicos e quase como
uma repartição da Seplan, temos de explicitar tu
do que for possível para caracterizar bem a organi
zação administrativa, legislativa e executiva do
Distrito Federal

Mais adiante, na parte referente à manutenção
do Distrito Federal, o art. "S", diz o seguinte:

nAUnião Federal destinará ao Distrito Federal
os recursos financeiros necessários ao desem
penho de atividades de interesse comum."

Ora, temos no Distrito Federal uma série de
impropriedades canônicas, e dífíctlrnente sabere
mos determinar o que é de interesse de um Esta
do, como se ele não fosse sede da União, e o
que é de interesse da União, ou de ambos. A
maior parte sei que é de interesse da União. Se
fôssemos um Estado como o Ceará, ou como
o que se vai criar, Roraima, não precisaríamos
ter esse eixomonumental que aqui está, nascendo
nos Três Poderes e terminando no Batalhão da
Guarda Presidencial, onde há 35 mil moradores
só para a guarda presidencial, o BGP. Ao longo
desse eixo, só há uma coisa de interesse do Dís-
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trito Federal: a Praça do Buriti. O resto nada tem
de Interesse comum; poderíamos sobreviver ple
namente sem isso. Se passamos para O lado das
Embaixadas, aí o contraste é mais flagrante. En
tão, não é Interesse comum e, sim, exclusivo.

E aqui é bem claro:
"A União Federal destinará ao Distrito Federal

os recursos financeiros necessários ao desem
penho das atívidades de interesse comum." E
os recursos necessários às atividades de interesse
exclusivo da União, que são custeados pelo GDF
como ficam? ,

Continuando, diz o seguinte: "Ao exercicio das
atríbuíçôes inerentes à competência prevista no
art. (i" - que se refere à manutenção de efetivos,
armamentos, superação etc. - quando indispen
sável. Quer dizer, com esse termo, "indispensá
vel", quando se tratar de duas entidades, o Distrito
Federal poderá considerar como indispensáveis
tais ou quais despesas, e a União pode conside
rá-los dispensáveis. Ora, se pretendemos tirar to
dos os calos que temos hoje, aqui dentro, precisa
mos explícítar melhor isso. Aliás, apesar de mais
sucinto, o texto da Proposição Afonso Arinos é
mais preciso do que o do nosso Relator, ao dizer
o seguinte:

"Art. 98. O Distrito Federal goza de autono
mia política, legislativa, administrativa e financei
ra."

Ótimo para nós; está melhor explicitado pelo
nosso Relator, porque não entendemos autono
mia política sem autonomia financeira. Entre duas
pessoas, urna que tenha autonomia política e ou
tra que tenha autonomia financeira, a segunda
tem a autonomia financeira e a política. Está aí
o regime presidencialista que temos.

A Comissão Afonso Arinos diz: "Art. 98, pará
grafo único -- aliás, um texto sucinto, como se
fosse uma linguagem euclidiana de "Os Sertões",
de Euclides da Cunha - "A União suplementará
o Distrito Federal com os recursos financeiros
de que necessitar". Quer dizer, os recursos de
que o Distrito Federal necessitar para a manu
tenção dos seus serviços.

Pondero isso porque sei das boas intenções,
tanto quanto as minhas, senão mais pelo menos
iguais, com relação ao Distrito Federal, que é parte
integrante da sua vida, mas que modifiquemos
um pouco o que aqui está Honestamente, é-me
vedado o direito de fazer uma substituição total
do texto. Peço, então, ao nobre Relator que reveja
o texto, porque ele é danoso aos interesses do
Distrito Federal, por não ser explícito. Veja bem,
repito para caracterizar, pois estou profundamen
te preocupado com isso, "ao exercício das ativida
des de interesse comum". Existem aqui três tipos
de interesse: do Distrito Federal, da União e co
muns, mas esta linha limite, entre os interesses
comuns da União e do Distrito Federal, toma-se
muito vulnerada. Proponho que seja melhor expli
citado isso. O texto Afonso Arinos, repito, é muito
sucinto, mas muito abrangente, quando diz: "A
União suplementará o Distrito Federal com os
recursos financeiros de que ele necessitar - o
"ele" eu é que coloco - para a manutenção dos
seus serviços."

Por outro lado, apesar de o nobre Relator ter-me
feito uma exposição, precisamos ver aqui, se tiver
mos uma AssembléiaLegislativa no Distrito Fede
ra), ficaremos vulnerados à hipótese de que essa

Assembléia L~i.sla.t.jva seja composta de Depu
tadosdrstrfteis, corno V. Ex' chamou, somente
o Plano Piloto e Taguatinga. As demais cidades
não têm representação.

Sei que o nobre Constituinte acrescentou aqui
um Conselho Comunitário, mas ele não tem força.
Quem sabe, poderíamos estudar outra forma de
dar às cidades, que compõem o complexo do
DF, uma representatividade.

O nobre Relator expôs-me que isso não é rnatê
rta que possamos incluir aqui, é matéria eleitoral.
E lógico que na Constituição existente é matéria
eleitoral, mas se estamos fazendo uma nova
Constituição, podemos ter uma exceção para o
caso do Distrito Federal, pois ele não é Estado,
não tem Municípios e sim regiões administrativas.
Então, não podemos vestir no Distrito Federal
uma roupagem de Estado.

O Distrito Federal tem coisas muito anômalas.
Quando cobra o !PTU, ele funciona corno Muni
cípio. Quando cobra o ICM, ele funciona corno
Estado. Então, há toda essa ambigüidade. Portan
to, achei o texto relativo ao Distrito Federal carente
de uma revisão estrutural, primeiro: manutenção
financeira. Sou a favor de que nos tomemos autô
nomos financeiramente, através da industrializa
ção não-poluente do Distrito Federal e da sua
potencialização, que acredito como muito capaz
desde que exista a descentralização tributária, e
que o Governo Federal pague as despesas ineren
tes à União. Acredito nisso, mas não para hoje.
Teremos que ter de seis a dez anos, que é um
período muito curto na vida de um Estado, nem
tampouco pretendi cnar um Estado federativo.
Mas, da forma que aqui está, poderá ocorrer o
que sabemos, ou seja, temos o Presidente da Re
pública de um partido e o Governador de outro
Não existindo um autonomia financeira explícita,
delineada, delimitada em todos os seus quadran
tes, o Distrito Federal sofrerá muitas dificuldades.
Precisamos estabelecer para o Distrito Federal
uma definição rígida de como ele se vai manter,
de tal ordem, a admitirmos que o Governo do
Distrito Federal seja politicamente oposição ao
Governo Federal.

Era isso que queria expor ao nobre Relator.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Antes
de passar a palavra ao eminente Relator, queria
comunicar ao Constituinte Francisco Carneiro
que, dentro do entendimento da apresentação de
emendas, embora não possa ser feito um substi
tutivo, nem apresentar emendas que englobem
doís dispositivos, o ilustre Constituinte pode apre
sentar tantas emendas quantas queira individual
mente e modificar inclusive toda a proposta sobre
o Distrito Federal, apresentando emendas separa
das, urna a uma. A úníca restrição regimental
é no sentido de que não poderá apresentar um
substitutivo, nem emendas a respeito de mais de
um dispositivo, ou seja, uma emenda que pegue
dois artigos do próprio anteprojeto; isso já foi
exaustivamente discutido entre os Presidentes de
Comissões, Relatores etc. Até propostas inteiras,
artigo por artigo, desde que sejam emendas sepa
radas, podem ser apresentadas que serão exami
nadas.

Com a palavra o ilustre Relator.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Meu caro Presidente, veja bem, no meu

relato tive a oportunrdade de citar a preocupação
que tinha com o Regimento Interno. Não posso
substituir isso que está aqui. Posso apresentar
emendas, mas não posso, por exemplo, para cada
um artigo apresentar urna emenda, que no seu
somatório será a slla completa substituição.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O enten
dimento do substitutivo seria de um projeto único,
mas podem ser apresentadas emendas em sepa
rado. Esse é o entendimento que temos, porque
seria até antídemocrático que não permitíssemos
a modificação de vários itens de um mesmo capí
tulo. Se V. Ex"desejar apresentar emendas uma
a uma, que alterem até todo o projeto constitu
cional no final, elas serão aceitas.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Quero ressaltar que o nobre Relator tem
sido muito distinto ao tratar do problema, pois
quando eu lhe falei da minha preocupação sobre
essa redação, ele se portou com lhaneza ao dizer
que poderíamos até conversar antes para- ver to
das essas coisas. Reconheço tudo isso, mas como
existe muita indefinição aqui, até pediria a S. Ex"
que estudasse a possibilidade de melhor explicitar
o a;>sunto. Mas vou apresentar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex"

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -Acho
que a longa exposição do nosso ilustre compa
nheiro, Constituinte Francisco Carneiro, deveu-se
a uma dúvida inicial que foi sanada pelo nosso
Ilustre Presidente. Até gostaria que ele apresen
tasse, em forma de emenda, todas essas observa
ções feitas desta tribuna, sobretudo no que diz
respeito à suplementação de recursos para o Dis
trito Federal. Quero esclarecer, entretanto, quanto
à data da fíxação da eleição em 15 de novembro,
que essa efetivamente está fixada, mas, é obvio
que, por se tratar de uma norma transitória, ela
está no capítulo pertinente, nas Disposições Tran
sitórias. Eu não poderia fixar aqui no capítulo refe
rente ao Distrito Federal urna data de eleição.

Com relação à proposta de V. Ex' para que
fíxássemos desde já, salvo engano - V.Ex"corri
ja-me, se eu não estiver sendo preciso-a eleição
para administrador das cidades-satélites, como
disse a V. Ex" isso não me parece uma norma
constJtuciona!. Eu não poderia fixar numa Consti
tuição uma eleição para admirustradores das cida
des-satélites; entretanto, acho que atendi, ainda
que no entender de V. Ex" não suficientemente
à sua proposição, ao definir no inciso I do art.
5' sobre a lei orgânica - por ser uma lei orgânica,
ela contém normas materialmente constitucio
nais - que ela estabeleça a descentralização ad
ministrativa do Distrito Federal da forma que me
lhor lhe convier e na instância, a meu ver, mais
adequada, que seria a Assembléia Leqislanva In
clusive, instituindo nessas administrações regio
nais - não precisam ser administrações reqro
nais, podem ter outra denominação - Conselhos
Comunitários ou outros conselhos, em que se
admitiria a participação popular. Então - veja
bem V.Ex' - estamos definindo desde já, e acho
até que avancei demais paca atender à proposição
de V. Ex', que essa lei orgânica pode admitir a
participação popular mediante a representação.
que a preocupação de V. Ex', quanto à partící-
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pação popular na administração das cidades- sa
télites, está atendida, apenas creio, se V. Ex" me
permite, que a Constituição não deve ser um texto
didático. Ela fixa normas gerais e mesmo assim
estamos indo longe demais, mas procurei atender
aV.Ex'

Quanto à questão da participação dos repre
sentantes das cidades-satélites, em número pro
porcional a sua população, acho que isso está
um pouco associado à idéia do voto distrital. O
que disse a V. Ex' é que não poderia, apesar de
estarmos criando uma coisa nova, apesar de es
tarmos discutindo o capítulo do Distrito Federal,
não posso alterar um sistema eleitoral, que é na
cional, para dispor nessa parte diferentemente no
Distrito Federal. Disse a V. Ex" que tinha dificul
dades e realmente as tenho e acho que, se incluir
mos isso aqui, muito provavelmente, se isso não
vier no futuro a coadunar com o que prescrever
a Comissão que trata do sistema eleitoral, prova
velmente seria retirado do nosso texto pela Comis
são de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Francisco Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Meu caro e nobre Relator, o número de
Deputados Federais não é proporcional à popu
lação dos Estados? Por que não pode o número
de Deputados Estaduais ser proporcional à popu
lação de cada cidade? É uma pergunta de leigo.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Essa
é uma questão que já foi esclarecida pelo emi
nente Relator: na medida em que a Comissão
do Sistema Eleitoral defina qual é o tipo de siste
ma eleitoral que teremos no País, então, isso po
derá ser definido para o Distrito Federal. Evidente
mente, o Relator já expôs no seu breve relato
que não poderia estabelecer um sistema propor
cional distrital para o DistritoFederal, quando não
sabemos ainda qual será a definição em relação
ao resto do País. Isso naturalmente caberá à Co
missão de Sistematização. V. Ex' inclusive pode
apresentar uma emenda a essa altura, porque
já estará definido o processo dentro da Comissão
específica, a fim de que possa complementar o
trabalho de V.Ex'

Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR.RELATOR (Sigmaringa Seixas)-Desejo
apenas complementar as palavras do nosso ilus
tre Presidente, que realmente retratou com fideli
dade o meu pensamento a respeito desse proble
ma. O que quis dizer é que não poderíamos fixar
um número de representantes das cidades-sa
télites, nessa Assembléia Legislativa,proporcional
à população. Essa proporcionalidade que existe
no sistema vigente dos Deputados Federais e dos
Estaduais seria então para todo o DistritoFederal,
que se não me engano, é de um para três vezes
o número de Deputados Federais. Então, sim,
mas mesmo nesse caso não seria definido aqui.
Pelo sistema vigente, teríamos no Distrito Federal
24 Deputados Distritais.Agora, o que não poderia
definir aqui é que, por exemplo, Ceilândia, por
ter uma população de 600 mil habitantes, teria
7 Deputados; Brazlândia, 2 Deputados, e assim
sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Con
. cedo a palavra ao Sr. Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, no iníciodesta reunião, havia levan
tado uma preliminar que até o presente instante
não foi apreciada pelo plenário. Louvo a preocu
pação dos meus nobres colegas Constituintes em
apresentar outras proposições e também em pro-

. vocar a discussão sobre assuntos que não são,
efetivamente, da competência da reunião de hoje,
que é analisar o Capítulo Ido anteprojeto do nobre
Relator.

Após ouvir as explanações do Sr. Relator e do
Sr. Constituinte Roberto Rollemberg, e após uma
conversa informal com o Constituinte Felipe Men
des, cheguei à conclusão de que realmente tam
bém é de nossa competência a apreciação dessas
questões consideradas como de soberania nacio
nal. Dentro desse pensamento, retiro a minha pre
liminar e pediria a V.Ex' que disciplinasse os traba
lhos no sentido de que nós discutíssemos o Capí
tulo I, e, se houver tempo, passássemos para os
capítulos seguintes, ainda nesta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex' a retirada da preliminar, como tam
bém acolho a proposição de V. Ex' no sentido
de que nos restrinjamos ao Capítulo I e o esgote
mos, como foiestabelecido na última reunião ple-
nária que tivemos. .

Continua franqueada a palavra aos Srs. Consti
tuintes para a discussão dos 'assuntos contidos
no Capítulo I do anteprojeto do eminente Relator.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Felipe Mendes.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
Sr. Presidente, já que estamos disciplinados para
discutir somente o primeiro capítulo, naturalmen
te falarei apenas uma parte do que eu já havia
anotado para falar aos Srs. Constituintes neste
momento. A minha colocação inicial refere-se
apenas a um princípio, porque acho, que, nesta
ocasião em que se discute uma reorganização
do Estado brasileiro, se deveria examinar, em ca
da ponto, as possibilidades de fazer-se a descen
tralização administrativa, política, financeira etc.
da União para os Estados e para os Municípios,
e também que se pudesse viabilizara desconcen
tração do poder de um Estado em favor da socie
dade, porque acho que o Estado brasileiro é con
centrador de poder em detrimento dos meca
nismos da sociedade. E também a própria des
centralização - que não é o caso de se discutir
aqui - dos poderes, do Executivo para o legis
lativo e o Judiciário. O nosso ex-Ministro Marco
Maciel disse que defenderá a equipotência dos
poderes e que não é o Executivo que está forte,
mas o Legislativo e o Judiciário estão fracos, co
mo se pudesse diminuir o total dos cem por cento
do poder que os três, por definição, detêm. Essas
questões que coloco'iniCIalmente servem tam
bém de pano de fundo para as questões que
trarei às outras partes do relatório.

Acho que deve ser uma preocupação do Rela
tor, quando se estabelecem os bens e as compe
tências da União, essas considerações a respeito
da descentralização e da desconcentração. Com
referência ao primeiro capítulo, anotei aqui uma
questão específica, que é a faixa interna de cem
quilômetros de fronteira. Fico preocupado com
as fronteiras do Norte e do Sul, e pergunto-me
se são a mesma coisa cem quilômetros no extre
mo Norte e cem quilômetros no extremo Sul do
País. Não sei se não cem quilômetros, que~

foi que disse que eram cem quilômetros e por
que os cem quilômetros. Parece-me que a expres
são que no caso, é objeto de uma emenda, "até
cem quilômetros," tem de ser definida de acordo
com os Estados, enfim, em uma lei complemen
tar. Acho que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná, que têm fronteiras completamente dife
rentes das do extremo Norte, devem ter posições
também completamente diferentes dos Estados
e Territórios daquela região.

A propósito, gostaria de pedir a opinião de
quem tenha também essa informação, porque
nós aqui temos questões globais e locais. Cada
um defende as suas questões locais. No caso,
o Piauí - e ali fico preocupado com esses bens
da União - é o único Estado litorâneo cuja área
do litoralainda pertence à União.E temos diversos
problemas de crescimento daquela área e da po
pulação. Ninguém pode construir uma casa a não
ser com a autorização do Serviço de Patrimônio
da União e da Marinha, portanto, qualquer edifica
ção, qualquer índústria, qualquer comércio tem
de ser submetida a apreciação de um Tenente
ou um Capitão da Marinha, de um funcionário
subalterno do Ministérioda Fazenda. Por isso, fico
preocupado com essa extensão de faixa territorial
de dominio da União em áreas hoje já densa
mente povoadas ou em áreas ainda não povoa
das. Parece-me que o texto da Constituição deve
ser flexível para que se considerem caso a caso
esses problemas, que são diferentes em cada lo
caL

Sr. Presidente, Sr. Relator, ficaria com essas
primeiras considerações porque o mais impor
tante seria referente ao Capítulo lI.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' as suas colocações.

Concedo a palavra ao Constituinte Ruben Fi
gueiró.

O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, sinceramente, encontro-me em
uma dúvida baseada em uma afirmação feita aqui
e também na indagação do Constituinte Felipe
Mendes. O § 5°, de art. C, diz:

"Afaixa interna de cem quilômetros de largura
paralela à linha divisória terrestre do território na
cional.." Se não me falha a memória, a área de
segurança é de cinqüenta e seis ou sessenta quilô
metros ao longo da fronteira no território nacional,
e a faixade fronteira estende-se a cento e cinqüen
ta quilômetros dos limites territoriais do País. Esse
é um assunto que deveria ser discutido, porque
existem dois conceitos: a área de segurança e
a faixa de fronteira. É uma indagação que deixo
aos cuidados do Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex" e passo a sua preocupação ao emi
nente Relator para que ele investigue e traga, pos
teriormente, as informações sobre esse assunto.

Está franqueada palavra.
Com a palavra o nobre Constituinte Waldec

Ornélas.
O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS

- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sou membro
da Comissão de organização do Estado, da Sub
comissão dos Municípios e Regiões, e estou-me
valendo da oportunidade de estar presente nesta
reunião para comentar com V.Ex"uma emenda
que estou apresentando ao anteprojeto desta
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Subcomissão, Estou propondo uma emenda adi
tiva, um novo parágrafo ao art. lodo parecer,
que se reporta à necessidade imperiosa que te
mos de reconhecer e de instituiras macrorregiões
do Pais como princípio básico da organização
nacional. Se abrirmos hoje qualquer dos mais
importantes jornais do Pais, encontraremos, na
primeira página, uma nota oficial dos Governa
dores da Região Norte e da Região Amazônica.
Esse é um fenômeno novo no País. Os Consti
tuintes de 46, os Constituintes anteriores e os
Constituites ale67, não poderiam ter considerado,
porque não existia. Tínhamos um grande pólo
de desenvolvímento econômico no País, centrado
em São Paulo,e uma periferiainteiramente unifor
me, homogênia. As Constituições vêm tratando
a questão regional apenas a partir do flagelo da
seca no Nordeste. A Constituição de 34 foi a prí
rneíra a registrar esse tipo de preocupação. Mas
hoje, regiões como a Amazônia, já têm caracte
rísticas específicas bem peculiares, como a ques
tão dos minerais e a questão da floresta amazô
nica. A região Centro-Oeste, recentemente incor
porada, apresenta Estados que têm expressão na
produção agrícola nacional. O aproveitamento
dos cerrados é um fator novo. A própria Região
Sul, mais desenvolvida, apresenta características
específicas em sua agricultura, demandando
atençêo especial, particular, singular própria, o
encerramento do ciclo da soja, o problema da
erosão, A própria Região Sudeste tem problemas
específicos.

A grande concentração industrial ou econômi
ca gera problemas como a poluição na serra do
Mar,no rio Paraíba, e assim por diante.

De maneira que temos um País continental,
um Pais que apresenta características sócio-eco
nômicas e geoecológicas diferenciadas em suas
partes. Então, estou propondo, mesmo porque,
em diversas Subcomissões, vários Constituintes
incorporam normas relativas à questão regional
de urna forma genérica, que o art. lodo capítulo
da Organizaç.ão dos Estados reconhecesse que
as regiões constituem entidades territoriais de
desconcentraçâo da União,que deverá ter sempre
em consideração a heterogeneidade física, eco
nômica, cultural e social do País e atuar, objeti
vando adequado ordenamento territorial,com vis
tas à correção dos desequilíbrios inter e íntra-re
gíonalis de desenvolvimento.

Essa é a proposição que trago a esta Subco
missão. Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' a proposição e esclarecimentos pres
tados.

Continua a palavra franqueada aos 51'S. Consti
tuintes que queiram discorrer sobre o Capítulo
I,Organização dos Estados, nas suas Disposições
Preliminares. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, reportamo-nos ao Capítulo 11, que versa
sobre a Competência Privativa da União Federal.

Está franqueada a palavra aos 51'S. Constituin
tes. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavrano capítulo referente à Competência Priva
tiva da União Federal, passo ao Capítulo 111, da
Competência Comum da União Federal, dos Es
tados,..

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES (In
tervenção fora do microfone Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não,
repeti o segundo. É que V. Ex' seguramente não
considerou como importante a Competência Pri
vativa da União Federal o que, aliás, não é um
privilégio de V. Ex' muitos aqui estão lutando para
que essa competência seja estendida aos Estados
e Munic!pios.Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, queria fazer algumas
observações avulsas. A primeira é com relação
à expressão acrescentada ao texto da proposta
da Comissão Afonso Arinos, relativa ao inciso VI
do art. F, que reza: "autorizar e fiscalizara produ
ção e o comércio de material bélico, de armas
e explosivos,vedada sua exportação por empresa
privada". Fiquei na dúvida se já não era bastante
a autorização e a fiscalizaçãopor parte do Governo
Federal, especificamente através dos Ministérios
militares. Não sei se é necessária a expressão
"vedada sua exportação por empresa privada".
Isso dá a entender que a exportação será feita
pelo Estado. De modo que apresentei uma emen
da suprimindo a expressão "vedada sua expor
tação por empresa privada", permitindo que as
empresas privadas, que já têm a fiscalização por
parte do Governo, possam fazer isso. Nada tenho
a ver com o comércio de material bélico. Ao con
trário,quero apenas estar dentro daquele princípio
de desestatização da nossa economia.

O inciso VIII diz respeito a "exercer à classifi
cação de diversões públicas". Parece-me que esse
item deveria ir para o capítulo das competências
comuns, uma vez que vários dos aspectos cultu
rais dessas diversões públicas têm muito a ver
com regionalismos, com culturas locais. Então,
as autoridades municipal e estadual devem ter
uma presença no sistema de classificação das
diversões públicas.

Uma outra observação diz respeito ao inciso
XII: "estabelecer os planos nacionais de viação,
transportes, habitação e informática". As palavras
"habitação" e "informática", são acréscimos da
fase moderna do Pais em relação às Constituições
anteriores. Parece-me que, especificamente
quanto à questão da habitação, deva ser uma
competência local, embora a União deva estar
presente também nas questões que dizem res
peito ao Governo Central. Portanto, esta parte de
estabelecer planos sobre habitação me parece

.muito apropriada para as competências comuns.
O incisoXIV reza:"explorar,diretamente ou me

diante autorização ou concessão." Nesse ponto,
entramos especificamente na questão da interfe
rência do Estado na economia. Aalínea "b" desse
item tem uma redação que me parece não muito
clara: "b - os serviços e instalações de energia
elétrica de qualquer origem ou natureza, exceto
aproveitamente de energia hidráulica de potência
reduzida e, em qualquer caso, a captação de ener
gia solar". Há não só uma dúvidaquanto à energia
solar, mas também quanto ao que é principal.
E coloco aqui principalmente a questão da ener
gia térmica. Não me parece correto que a União
deve explorá-Iamediante concessão ou autoriza
ção. A União não deve permitir a exploração de
energia térmica, uma vez que é um assunto tam
bém estritamente local.Aindahá pequenas usinas
alellha ou a óleo por todo este Pais.

O inciso XVI dizo seguinte: "Celebrar convênio
e acordo para execução de leis e serviços fede
rais." Entendo que não só deveríamos colocar
no plural as palavras convênio e acordo, mas tam
bém colocar aí os Estados, para deixar mais clara
a intenção do legislador com referência à União
fazer convênios com alguém. Pode ser com uma
entidade estrangeira, municipal ou diretamente
do Municípiopara a União. Entendo que deveria
ser da União para os Estados.

A alínea 'j" do inciso XXfala em legislar sobre
'Jazidas, minas, outros recursos minerais e meta
lurgia, potenciais de energia hidráulica e, bem
assim, o regime de seu aproveitamento e de sua
exploração". Estou sugerindo a exclusão da pala
vra "metalurgia". Isso também me parece um res
quício da Constituição de 34, quando, naquela
fase, o ambiente político e econômico justificava
que o Estado interferisse no setor. Inclusive,veio
se a construir em seguida a usina de VoltaRedon
da. Parece-me que este é um ramo industrial co
mo qualquer outro. Não cabe à União legislar
sobre a matéria, como se estivesse legislando so
brejazidas. São coisas completamente diferentes.

Eram essas as observações que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Indago
se V. Ex' apresentou emendas nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES 
Apresentei.

O 5R. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex'

Com a palavra o Constituinte Waldec OmeIas.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNELAS
- Vou aceitar a provocação da Presidência e de
fender algo de novo para a União.

Na verdade, Sr. Presidente, apresentei uma
emenda, também aditiva,que se reporta ao inciso
XIV do art. "f'. O meu intento é incluir na compe
tência da União, de explorar diretamente ou me
diante autorização ou concessão, um novo caso.
Refiro-me ao transporte coletivo de alta capaci
dade.

Um dos graves problemas que enfrentamos na
nossa Constituição é a questão das competências
concorrentes. Temos de trabalhar no sentido de
reduzir e minimizar ao máximo as competências
concorrentes. Então, nas regiões metropolitanas
surge o problema do transporte de massa. De
quem o cidadão brasileiro deve esperar receber
o transporte de massa? Da Prefeitura,do Governo
Estadual ou da União?A experiência mostra que
nenhum município do Braisl arvorou-se em im
plantar esse tipo de serviço. Dois Estados o fize
ram: o Rio de Janeiro, que se emaranhou numa
dívida que prejudicou os seus outros serviços,
e São Paulo, que logrou êxito e resolveu o seu
problema. Mas São Paulo concentra 50% da eco
nomia nacional. E isso é uma distorção que pre
cisa ser corrigida. Então, não serve de parâmetro.
Os fatos mostram que, na prática, somente a
União tem condições de implantar esse tipo de
equipamento público. A União dispõe de uma
empressa para isso, a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos. A União implantou os sistemas
de Recife,Belo Horizontee Porto Alegre.A União
opera os trens de subúrbio do Rio de Janeiro
e de São paulo. Então, essa é uma situação de
fato.



34 Sábado 20
!

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

Dlr-se-ía que a nova Constituição tende a des
centralizar também os recursos. Mas não adianta
descentralizar recursos, seja para os municípios,
seja para os Estados, se tiverem de ser utilizados
de imediato em projetos de tal vulto e tal ordem
de grandeza, que venham a tirar os seus efeitos
imediatos.

No presente momento, pelo menos três situa
ções se manifestam no Brasil com relação à ne
cessidade de transporte de massa. Refiro-me às
duas regiões metropolitanas do Nordeste, Forta
leza e Salvador, e ao pr6prio DistritoFederal. Ora,
a par da questão do problema da capacidade
financeira de implantar esse tipo de serviço, exis
tem dois outros aspectos a considerar. Um é a
importância, a necessidade e a conveniência de
que haja um desenvolvimento tecnol6gico do
País. Nesse particular, não nos podemos dar ao
luxo de, a cada sistema que se implante, importar
a tecnologia de um País diferente e, posterior
mente, enfrentar sérios problemas de manuten
ção e operação desses sistemas. É um setor onde
se pode e se deve desenvolver a tencologia nacio
nal. De outro lado, há a questão de que esse
sistema de transporte de massa é subsidiado em
todo o mundo: A sua operação não cobre os
custos. Então, também há a conveniência de uma
políticatarifáriauniforme em todo o País.ACBTU,
assim como a Rede Ferroviária, nos setores que
operam com trens de passageiros, já praticam
esse pressuposto da tarifa uniforme nos vários
trechos, nas várias cidades. De maneira que são
elementos que me levam a defender que a União
tenha esta competência.

Apresentei uma sugestão nesse sentido, mas
foi encaminhada para uma outra Subcomissão.
De maneira que a estou formalizando como
emenda aditiva ao anteprojeto desta Subcomis
são, para que possa ser considerada pelos seus
membros.

O SR. PP~IIJENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex" a emenda e a preocupação.

Continua franqueada a palavra aos Srs. Consti
tuintes que queiram discutir o Capítulo n.

Com a palavra o nobre Constituinte Felipe Men
des, do Piauí.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, estava sem o material em mão
porque tinha mandado protocolar. É a respeito
da questão dos bens da União. Ao longo dos
anos, esses bens da União e a sua competência
foram se alargando em detrimento naturalmente
dos Estados e dos Municípios. Disse aqui, em
certo momento, que teria de haver como principio
numa Constituição aquilo que não existe no Direi
to Constitucional, que é o princípio das partidas
dobradas na Contabilidade, ou seja, que a um
direito corresponde uma obrigação. Então, se a
União tem direito, pela Constituição, sobre os
bens do seu domínio... A minha emenda, infeliz
mente, não pôde ser considerada em função do
seu encaminhamento para outra Subcomissão.
Esse foi entendimento do Relator, mas já con
versei com ele. Mostrei a S. Ex" que, pelo roteiro
distribuído, fazem parte da nossa Subcomissão
a questão regional e, sobretudo, a questão dos
bens da União. Disso já não tinha dúvida. E cha
maria a atenção de todos os Srs. Constituintes
para as duas emendas, porque elas não podem
ser apresentadas num texto só, diante do Regi-

mento. A primeira emenda diz que a União pro
moverá, prioritariamente, aproveitamento econô
mico dos bens de seus domínio localizados em
regiões menos desenvolvidas do País. Isso seria
um parágrafo ou um dispositivo qualquer que
viriano finalda relação daquílo que seria conside
rado como bens da União. Isso, naturalmente,
terá reflexos nos diversos outros capítulos da
Constituição, na medida em .que está muito forte
o sentimento regionalista, está muito forte o senti
mento de que há necessidade de a União promo
ver um desenvolvimento mais harmônico do País,
está muito forte o sentimento de que o País tem
de crescer harmonicamente, porque isso bene
ficia inclusive os pr6prios Estados mais desenvol
vidos. São mercados novos que se abrem para
os Estados hoje industrializados. E isto aqui é
apenas o chamamento para a emenda seguinte.
Pelas características da região a que me refiro
no caso, o Vale do Parnaíba, 99% do territ6rio
do Estado do Piauí estão dentro dele e conside
rando que na Região Nordeste temos como prin
cipal problema a questão da seca, das migrações
e a dificuldade de uma base industrial por falta
de uma base agrícola, a proposta refere-se ao
aproveitamento hidroagrícola desse Vale,da mes
ma forma como foi incluído na Constituição de
1946, no capítulo das Disposições Transitórias,
dispositivoatribuindo à União a obrigação de pro
mover, durante 20 anos, e ainda mais com 1%
da receita tributária, a valorização econômica do
Vale do São Francisco. De modo que apresento
essa emendas e encareço a cada um dos Srs.
Constituintes que os examinem, pela máxima im
portância que têm.

A emenda seguinte pode ser discutível na for
ma, mas acho que ela merece, por todos os títulos,
a aprovação desta Subcomissão. Espero que isso
ocorra nas etapas seguintes. É apenas uma cópia.
Foram mudadas as palavras do dispositivo da
Constituição de 1946 com relação ao Vale do
São Franscico. Ela manda que a União, através
de lei complementar, crie uma entidade para o
aproveitamento econômico deste bem da União,
que é o rio Parnaíba, localizado numa região que,
além de ser atingida por secas, fica na transição
para a Amazônia. Portanto, há esta vantagem tam
bém de a Amazônia ser detentora, só no caso
do Piauí, de cerca de 3 mil quilômetros de rios
perenes, dos quais metade são do rio Parnaíba.
Então, desde 1800 e não sei quanto, D. Pedro
ndecidiu que empenharia a última jóia da Coroa
para que nenhum nordestino morresse de fome
numa seca e, em 1970, o Presidente Médici cho
rou no Nordeste por causa desse problema.

Temos, então, um paradoxo: a Constituição dis
põe que aquilo é um bem federal, mas o Governo
Federal não faz o seu aproveitamento. E não faz
porque, infelizmente, esta é uma região com um
peso político muito pequeno, ainda que, atual
mente, o Presidente da República seja maranhen
se. Maseste peso políticonão seria suficiente para,
em condições normais, vermos atendida essa rei
vindicação, que é secular naquela região. De mo
do que apelo ao Sr. Relatore aos Srs. Constituintes
para que acolham essas duas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" pela colaboração.

Continua franqueada a palavra aos ilustres
Constituintes que queiram discutir a respeito da

competência privativada União Federal. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,

passamos ao Capítulo 11I, Da Competência Co
mum da União Federal, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Está franqueada a palavra aos Srs. Constituin
tes.

Tem a palavra o Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, durante a campanha eleitoral para
a composição da Assembléia Nacional Consti
tuinte, inúmeras vezes, ouvi oradores defendendo
para o Brasil uma Constituição sintética, de pou
cos artigos, mas, como diziam alguns, que reflita
o pensamento político do povo brasileiro. Enga
jei-me nessa campanha e ainda estou imbuído
desse pensamento. Não vou lembrar aqur,porque
já é do conhecimento de todos, aquela expressão
de Pmheiro Machado, que é referida pelo emi
nente Jurista Josaphat Marinho, mas entendo
que, se pudermos sintetizar ao máximo as nossas
pretensões como Constituintes, evidentemente
vamos apresentar à Nação e ao povo um docu
mento que realmente venha a representar o seu
pensamento.

Nessas condições, Sr. Presidente, ainda que
louvando o extraordinário trabalho realizado pelo
nobre Relator, Constituinte Sigmaringa Seixas,
gostaria de deixar à consideração dos meus Pares
a sugestão contida na emenda já apresentada,
no sentido de que, ao invés de termos este elenco
de competências comuns da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ficássemos
tão-somente com um artigo, que passarei a ler:

"São atnbuíçôes comuns da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios as rela
cionadas com a preservação das instituições polí
ticas, sociais, culturais e do meio ambiente, com
a promoção da educação, da saúde, da convi
vência urbana e rural, da segurança pública, do
equilíbrioe do bem-estar social e com a disciplina
dos meios de produção econômica." Portanto,
ressaltando o conceito que tenho sobre o projeto
de Constituição, gostaria, sinceramente, que o Re
lator analisasse essa proposta. Talvezfosse possí
vel reduzir num artigo só o nosso pensamento
com relação à competência comum da União,
dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios.

Era s6 isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' colaboração. O seu pensamento
coincide, embora a Presidência não possa mani
festar seu interesse, nem sua vontade, com o do
Constituinte Jofran Frejat. Creio que uma Consti
tuição muito detalhada, longa, extensa, segura
mente envelhece precocemente, especialmente
num País como o nosso, onde a evolução é muito
rápida e o desenvolvimento é muito grande. Segu
ramente, aquilo que votamos hoje, amanhã ne
cessitará de algumas modificações. E quanto
mais extenso e mais detalhado foro texto constitu
cional, seguramente haverá necessidade de modi
ficações muito mais rapidamente do que se ima
gina.

Por outro lado, compreendo a posição do Rela
tor, a que, além do aspecto propriamente da feitu
ra do relatório baseado no seu entendimento, a
partir das proposições dos eminentes Constituin
tes, lidas com uma grande dificuldade, tem de
aproveitar as propostas de cada um dos Consti-
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tuintes que satisfazem as reivindicações regionais,
estaduais e até mumclpais, De forma que esse
é o meu pensamento. E Já tivemos uma conversa
com o ilustre Relator da Comissão de Sistema
tlzação sobre esse problema Então, todo esforço
deve ser feito pelos Constituintes nesse sentido.
Tanto quanto possível, tentem abrir mão de certos
detalhamentos, a fim de que possamos ter um
texto mais sintético e com chances de ter uma
vida mais longa. Do contrário, teremos de modifi
cá-lo muito rapidamente.

Agradeço, mais uma vez, a V.Ex'
Continua franqueada a palavra aos ilustres

Constituintes que queriam falar sobre o Capítulo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (Pausa)

Náo havendo mais quem queira manifestar-se,
passamos ao Capítulo IV, Da Intervenção Federal.
(Pausa)

Não havendo Constituintes intervencionistas,
passo ao Capítulo V, que se refere ao Distrito
Federal e aos Territórios.

Com a palavra o Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. Cor'lSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, evidentemente estamos aqui tão
somente discutindo o Capítulo que se refere ao
Distrito Federal e aos Territórios. Todos sabem
da minha posição doutrinária com relação à auto
nomia do Distrito Federal e à criação dos novos
Estados, decorrente da elevação dos atuais Terri
tórios àquela condição. Já deixei aqui, para análise
da Subcomissão, uma proposta com relação à
autonomia do Distrito Federal. E, como ela afeta
toda a atual estrutura jurídica do Distrito Federal,
eu pedina que, na ocasião da discussão da maté
ria, ela tivesse um caráter prioritário, porque se
a idéia que propus prevalecer nesta Comissão,
talvez tenhamos de modificar todo esse elenco
de ar!igos apresentado aqui no anteprojeto. É ape
nas uma lembrança, para que, na ocasião da vota
ção do Capítulo V, se dê destaque à análise da
minha emenda.

Era apenas isso que gostaria de dizer, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Acolho
a proposta de V. Ex' no sentido da priorização.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, gostaria de saber se pode
ser resolvido pela Presidência ou se tem que ser
posto em votação esse destaque solicitado pelo
Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Natural
mente, compreende-se o sucesso do ilustre Cons
tituinte Francisco Carneiro em sua vida privada,
porque, se me tivesse deixado terminar o meu
pensamento, ele iria saber que o acolhimento da
proposta seria feito depois de ouvir o Plenário.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - MUitoobrigado. Desculpe-me, mas queria
assegurar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o nobre Constituinte Felipe Mendes.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, é sobre o artigo "S", que diz res
peito a destinação de recursos pela União para

o Distrito Federal. Além do desempenho de ativi
dades de mteresse comum, há o exercício das
atribuições inerentes à competência prevista no
artigo "G" etc. Ora, Sr. Presidente, o artigo "S"
obnqa a União a financiar todas as atividades do
Distnto Federal, sem entrar no mérito das arreca
dações próprias do Distrito Federal. Parece-me
que os exercícios da fiscalização e da arrecadação
de tributos podem ser arrefecidos pela garantIa
que a Constít.nçâo daria ao Governo do Distrito
Federal, qualquer que seja a sua forma, para a
manutenção de todas as suas atividades. Pare
ce-me que, nesta questão, vale a pena também
exammarmos as propostas a nível da Comissão
dos Sistema Tríbutáno, Orçamento e Finanças,
para que não ficássemos com esta dúvida no
texto. Por aqui, a Constituição garante ao Distrito
Federal todos os recursos necessários à sua ma
nutenção, não só aqueles que seriam do seu inte
resse específico por ser sede do Poder Central,
mas também por ser uma simples garantia da
letra constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Participo
ao nobre Constituinte que praticamente 60% dos
recursos orçamentários que o Distrito Federal tem
recebido são uma mera liberalidade do Governo
Federal. Não há qualquer dispositivo, até hoje,
que estabeleça mecanismos de garantIa da trans
ferência destes recursos. Lamentavelmente, uma
das proposições feitas por mim a uma das Comis
sões responsáveis pela divisão do bolo orçamen
táno foi recusada. Ela permitiria seguramente ao
Distrito Federal ter uma maior participação nos
recursos que seriam distribuídos pelo Brasil O
dispositivo colocado no relatório pelo Ilustre Rela
tor não me parece que dê obrigatoriedade à União
de transferir esses recursos por uma mera liberali
dade, como vem fazendo atualmente. Mas segura
mente o Relator terá mais informações a dar a
respeito do entendimento que ele tem do dispo
sitivo que foi colocado aqui

Passo a palavra ao ilustre Relator.

O SR. REI.ATOR (Sigmaringa Seixas) - Estou
vendo que este é um dispositivo que está susci
tando muitas dúvidas. Inclusive estou aguardando
ansiosamente a emenda do nobre Constituinte
Francisco Carneiro. Realmente como disse o nos
so Presidente, 60% dos recursos utilizados hoje
pelo Distrito Federal são repassados pela União.
A mim não parece que haverá grandes modifi
cações pelo simples fato de dotarmos o Distrito
Federal de autonomia. Inclusive quando falo no
anteprojeto em autonomia financeira, é porque
tem que estar claro na Constituição que o Distrito
Federal tem autonomia financeira Pessoalmente,
entendo que autonomia financeira ele já tem. Ele
não pode ter capacidade financeira, o que é um
pouco diferente, mas autonomia financeira ele
tem. O que ele não tem é competência legislativa,
porque esta é delegada pela Constituição ao Se
nado. O Senado é que legisla, inclusive sobre
maténa financeira, para o Distrito Federal. O Dis
trito Federal hoje tem até uma posição privile
giada, porque, salvo engano, o artigo 30 da Cons
tituição dá ao Distrito Federal a competência cu
mulativa I)a fixação dos impostos estaduais e mu
nicipais. E um privilégio do Distrito Federal e dos
em Municípios, o que era o caso da antiga Guana
bara. Então, tentei, com esta redução, assegurar,
de forma mais clara e mais precisa, até porque

reconhecemos não a falta de autonomia, mas
a incapacidade financeira do Distrito Federal, es
tes recursos, que já são repassados. Realmente,
muitas atIvidades aqui são do interesse comum
de ambos. Não sei se o Governo Federal é inqui
lino do Distrito Federal ou VIce-versa, mas o fato
é que têm atividades comuns Evidentemente as
despesas com a manutenção de certos serviços
têm de ser repartidas Se não forem repartidas,
a União tem pelo menos que dotar o Distrito Fede
ral de recursos que lhe permitam o desempenho
dessas atividades. Mas vou reexaminar o artigo,
inclusive observando atentamente a proposição
do Constituinte Francisco Carneiro.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Nobre Relator, o Distrito Federal não tem
autonomia financeira, porque não tem verbas des
tinadas especificamente para tais ou quais neces
sidades. Por exemplo, para a educação. Todos
os anos ele faz um orçamento, submete-o ao Se
nado, que o aprova. Se depois houver qualquer
necessidade a mais, ele se vê com problemas,
como é o caso da greve dos professores. Se o
Distrito Federal tiver realmente percentuais ou va
lores determinados dentro do Orçamento da
União - nada temos dentro do Orçamento da
União, então, ele terá autonomia financeira. Ele
terá de se ater àqueles percentuais ou àquelas
verbas estabelecidos dentro do Orçamento da
União. De forma que o Distrito Federal, em termos
financeiros, vive de píres na mão, vive a pedir.
Então, precisamos ter autonomia financeira Tal
vez ela fosse até mais importante, mesmo sendo
menos. Era para este ponto que gostaria de cha
mar a atenção de V. Ex', porque não entendo
que haja autonomia fmanceira. Acho que há total
dependência financeira dos cofres da União. De
pendemos de tudo. Por exemplo, no caso da polí
cia não somos dependentes. Por quê? Porque
a políca é paga pela União. Neste caso há autono
mia, porque a polícia do Distrito Federal é paga
pela União.

Era esta a observação que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Lembro
ao nobre Constituinte que, naturalmente, o Dis
trito Federal tem autonomia fmanceira sobre os
seus parcos recursos. Ele não tem recursos sufi
cientes para o seu funcionamento como um todo.
Mas acredito que nós, do Distrito Federal, deve
mos lutar junto à Comissão apropriada para que
os recursos sejam apontados através de dispo
sitivos legais. Vamos lutar para que isto seja feito
através de emenda à Comissão própria. Então,
o Distrito Federal, além da autonomia que se pro
põe a ter, teria recursos suficientes para gerir essa
autonomia financeira.

Quanto à proposição do ilustre Constituinte Ru
ben Figueiró, lembro a S. Ex', antes de colocá-Ia
em votação, o seguinte aspecto: em primeiro lu
gar, tanto o anteprojeto como as emendas serão
votadas em globo. Então, as emendas e cada
artigo do anteprojeto não serão discutidos e vota
dos especificamente. Será uma votação em glo
bo. V. Ex' terá oportunidade, evidentemente, se
não for aproveitada pelo ilustre Relator a emenda
apresentada por V.Ex' de pedir destaque, e neste
caso, então, obedeceremos rigorosamente à or
dem dos pedidos de destaque.

Portanto, após a apovação do anteprojeto, natu
ralmente as emendas que não forem aproveitadas
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poderão ser objeto de pedido de destaque por
cada um dos Srs. Constituintes. Na hora da vota
ção desses destaques, daremos prioridade àquele
que primeiro chegar às mãos da Mesa.

Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Cha
gas Duarte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de ouvir
o Relator, Constituinte Sigmaringa Seixas, sobre
o parágrafo único do art. V,relativoaos territórios.
O parágrafo único reza:

"Os Prefeitos municipais serão eleitos por
sufrágio universal, voto direto e secreto."

Por que também não se mencionar aqui os
membros das Câmaras dos Vereadores?

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Esse
dispositivo é praticamente o que existe no ante
projeto da Comissão Affonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Parece-me que caiu no esquecimento - des
culpe interromper o seu raciocínio - porque foi
uma lei complementar ou ordinária que criou as
Câmaras dos Vereadores.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Exata
mente. E isso está incluído no anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Gostaria que considerasse isso como uma emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V.Ex-

Não havendo mais quem queira manifestar-se
a respeito do capítulo relativo ao Distrito Federal
e aos Territórios, passo ao último capítulo, que
é sobre as Disposições Transitórias.

Com a palavra o Constituinte Ruben Figueiró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, é tão-somente para lembrar ao
nobre Relator a redundância de dois artigos aqui:
o art. "C" e o art."E" das Disposições Transitórias.

"Art. C. A União Federal destinará os recursos
financeiros necessários à construção da sede do
Poder Legislativodo Distrito Federal."

"Art. E. A União Federal destinará 05 recursos
financeiros necessários à construção das sedes
dos Poderes Legislativosdos Estados criados em
decorrência do disposto no artigo anterior."

Creio que isso poderia ser sintetizado, dentro
do conceito que acredito existir aqui entre todos
os membros desta Subcomissão. Aminha suges
tão é no sentido de que o artigo que sintetizaria
esse pensamento deveria ficar redigido, mais ou
menos, da seguinte forma:

"A União Federal destinará os recursos finan
ceiros necessários à construção das sedes dos
Poderes Legislativosdo DistritoFederal e dos Es
tados criados em decorrência desta Constitui
ção."

É somente isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex- a colaboração e manifesto o meu
interesse sobre o inusitado de, pela primeira vez,
se usar a gramática dentro da técnica legislativa.
É um verdadeiro caso de contração de dois arti
gos definidos. (Risos.)

Concedo a palavra ao Constituinte Chagas
Duarte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE 
Sr. Presidente, estava interpelando aqui o Relator
porque estamos destinando recursos financeiros
somente para a construção das sedes dos Pode
res Legislativos. Veja bem. Aqui existe, mas lá
no nosso Territóno não há a sede do Tribunal
de Contas. Temos hoje o Palácio da Justiça, mas
o Tribunal de Contas não tem sua sede. Então,
deveríamos incluir isso também, inclusive para
outros prédios dos órgãos públicos necessários
ao funcionamento da administração dos Estados.
Vouestudar mais sobre isso. Depois, apresentarei
emenda nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço «v. Ex'

Alguém mais quer fazer uso da palavra? (pau
sa.) Praticamente, esgotamos todos 05 capítulos
referentes ao anteprojeto apresentado nesta Sub
comissão.

Comunicamos aos ilustres Constituintes a ne
cessidade e a oportunidade de fazermos uma no
va sessão, antes de terminarmos essa discussão,
a fim de que todos possam trazer outras preocu
pações e outras colaborações para esta Subco
missão. Convoco uma nova sessão para segun
da-feira, às 17:00 horas.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Dia 19
acaba. No dia 18 poderemos ter mais uma discus
são, e assim ganharemos tempo, porque no dia
19 teremos a última sessão, que será para o encer
ramento e recebimento das propostas que, prova
velmente, serão feitas na segunda-feira. Já pedi
que fossem feitas pelo menos no sábado e no
domingo, para dar tempo ao nosso Relator de
trabalhar no seu substitutivo ou no aproveitamen
to das emendas. Se protelarmos para o dia 19,
deixando a segunda-feira vazia,seguramente per
deremos um dia para discutir mais alguma coisa
que nos venha à mente neste período. No dia
19, às 9:30h, daremos início ao processo de aná
lise final e à votação do nosso projeto.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR.PRESIDENTE(Jofran Frejat) - No início
da votação, não. Avotação é entre 22 e 25. Encer
raremos praticamente a discussão do nosso ante
projeto.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão dos Estados

ATADA 11'
REUNIÃO ORDINÁRIA

(7' REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBUCA)

Às dezessete horas e trinta e cinco minutos
do dia cinco de maio de hum mil novecentos
e oitenta e sete, na sala da Comissão da Organi
zação do Estado, reuniu-se a Subcomissão dos
Estados sob a presidência do Constituinte Sena
dor Chagas Rodrigues. Compareceram 05 Consti
tuintes: Chagas Rodrigues, Presidente; Valmir
Campelo, Primeiro-Vice-Presidente; Fernando
Gomes, Segundo-Vice-Presidente; Siqueira Cam
pos, Relator; Paulo Roberto, José Teixeira, Carlos
Cardinal, João Lobo, Davi Alves Silva e Hilário
Braun. Havendo número regimental foi declarada
aberta a reunião. O Senhor Presidente informou
que com prazer recebia o Dr.Joaquim Francisco
Cavalcante, Ministro do Interior que atendia con-

vite feito a seu antecessor o MinistroRonaldo Cos
ta Couto, hoje ocupando a pasta de Ministro-Che
fe da Casa Civil, O Constituinte José Lourenço,
Líderdo PFL na Assembléia Nacional Constituinte
tomou assento à Mesa. O Constituinte Paulo Ro
berto pediu dispensa da leitura da Ata por terem
sido distribuídas cópias da mesma a todos os
membros, com antecedência. Colocada em dis
cussão e em votação a Ata foi aprovada. A Secre
tária fez a leitura do expediente. O Presidente pas
sou a palavra ao Senhor MinistroJoaquim Fran
sisco Cavalcante que discorreu sobre o tema: "De
senvolvimento Regional-Redução das desigual
dade Regionais". Encerrada a exposição o Presi
dente registrou a presença dos Constituintes: Fur
tado Leite, Humberto Souto, Heraldo Trindade,
José Richa, José Moura, Edme Tavares, Presi
dente da Comissão de Ordem Social; Ricardo Fíú
za e Sandra Cavalcanti. Em seguida passou a
palavra aos debatedores inscritos, os Constituin
tes: Carlos Cardinal, Valmir Campelo, Primeiro
Vice-Presidente;João Lobo e HilárioBraun. O Pre
sidente interrompeu por alguns minutos a reunião
a fim de que os jornalistas entrevistassem o Se
nhorMinistro.Retomando o trabalho, o Presidente
passou a palavra aos Constituintes Fernando Go
mes, José Teixeira que também interpelaram o
orador. O SenhorMinistroJoaquim Francisco Ca
valcante respondeu a todas as questões e colo
cou-se à disposição no Ministériodo Interior,bem
como toda sua equipe de trabalho para qualquer
consulta na fase posterior dos trabalhos desta
Subcomissão que será a da elaboração do ante
projeto. O Senhor Presidente passou a palavra
ao Constituinte Siqueira Campos, Relator, que se
congratulou com o expositor, agradeceu sua pre
sença e também o interpelou. O Senhor Ministro
em resposta ao Relator falou da importância deste
debate no seu primeiro dia como Ministrodo Inte
rior. O Senhor Presidente parabenizou e agrade
ceuao Senhor Ministrodo InteriorJoaquim Fran
cisco Cavalcante por ter comparecido a este deba
te e convocou uma reunião para o dia seis de
maio, às dez horas, quando será ouvido o Senhor
Ministro da Justiça Paulo Brossard. Nada mais
havendo a tratar, às vinte horas e vinte e cinco
minutos foi encerrada a reunião. E, para constar,
eu Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente. - Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Srs. Constituintes, minhas Senhoras e meus Se
nhores: havendo número regimental, sob a prote
ção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da
Subcomissão dos Estados, que ora está reunida
para receber - e o faz com muita honra - S.
Ex- o Sr. MinistroJoaquim Francisco Cavalcanti,
ilustre Constituinte que, podemos dizer,há poucas
horas esteve conosco e, agora, está à frente do
Ministério do Interior. Havíamos convidado ante
riormente o Ministro Ronaldo Costa Couto, que
também gentilmente se prontificara em vir trazer
o seu depoimento sobre tema tão importante.
Confesso que com a ida do Sr. Ministro Costa
Couto para a chefia do Gabinete Civil e com a
recente posse do nosso MinistroJoaquim Fran
cisco Cavalcanti, estando, portanto, se instalando
no Ministério,queremos dizer a S. Ex- que damos
o devido valor ao acontecimento. Sentimo-nos
muito honrados e satisfeitos com a presença de
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S. EX'e compreendemos o esforço, a boa-vontade
que teve em prestigiar esta Subcomissão.

PI~ÇO à Sr Secretária que proceda à leitura da
Ata.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Paulo Roberto.

(É aprovado pedido de dispensa da leitura
da ata)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Peço à Sr' Secretária que leia o expediente:

Leitura do expediente

(I SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Antes de passarmos à ordem do Dia, gostaria
de esclarecer que os nossos trabalhos estão sen
do gravados. De modo que pediria tanto ao expo
sitor como àqueles que, após a exposição, deseja
rem formular qualquer pedido de esclarecimento,
ou debater é~gum aspecto, que falassem ao mi
crofone, a fimde que ficassem devidamente regis
trados em nossos Anais esses pronunciamentos.

O tema do nosso painel de hoje é Desenvol
vírnento Regional, Redução das Desigualdades
Regionais. O nobre expositor falará durante apro
xírnadarnente 20 minutos, podendo, se assim o
desejar, estender as suas considerações. Depois,
os Srs, Constituintes que desejarem solicitar al
gum esclarecimento, terão 5 minutos para fazê-lo.

Tenho, portanto, a honra de conceder a palavra
ao nobre MinistroJoaquim Francisco Cavalcanti,
Mini,stro do IInterior, para proceder à sua expo
sição.

O SR. MINIISTRO JOAQUIM FRANCISCO CA
VALCANTI -- Meu caro Presidente da Subcomis
são da Organização dos Estados, Constituinte
Chagas Rodrigues, meu caro Vice-Presidente,
Constituinte Valmir Campelo, Segundo-Vice-Pre
sidente, Constituinte Fernando Gomes, Relator,
Constituinte Siqueira Campos, demais integrantes
da Comissão, Srs. Jomalistas, Senhoras e Senho
res, companheiros do Ministério:inicialmente eu
queria dizer a V.EX" que constitui, de certa forma,
um ~Jesto de ousadia de minha parte comparecer
a esta Subcomissão no primeiro dia em que prati
cameme assumo o Ministériodo Interior. Durante
os três dias em que estive à frente daquele Minis
tério, anteriormente, procurei discutir com o Mi
nistro Costa Couto, bem como com toda a sua
equipe, todas as ações, que estavam sendo reali
zadas no Ministério, para que eu pudesse avaliar
a experiência que obtive nos vários cargos públi
cos que ocupei, desde coordenador do Incra a,
mais recentemente, Prefeito do Recife e, ainda,
com muita honra, Constituinte, atuando na Co
missão da Ordem Econômica, na Subcomissão
da Questão Urbana e do Transporte. Admiti essa
ousadia como uma forma de trazer a esta Casa
o depoimento de um Ministro que inicia o seu
trabalho. Admiti também comparecer aqui, creio
que nenhuma forma é mais democrática, ne
nhum momento é mais oportuno do que este
para comparecer aqui (permita-me, a minha Ca
sa) a fim de ouvir as sugestões desta Comissão.

Tívea 01'011 unidade rica de participar anterior
mentia dos três níveis de Governo: no Governo
federal, atuando no Incra, no Nordeste e na Ama
zônia; no Governo estadual, como Secretário do
Trabalho e A!;ão Social, quando pude observar,
com muita crueza, com muita capacidade crítica,
o problema que se avoluma no Nordeste, especifi
camente em Pemambuco; e, por fim, no Governo

municipal, como Prefeito do Recife, vivenciando
a região metropolitana do Recife, onde os índices
de pobreza, os índices de migração chegam a
afrontar a sensibilidade de todos nós. E, para me
lhor dizer, chegam a se constituir uma preocu
pação maior de qualquer política de desenvol
vimento que se venha levar adiante no País.

Quero frisar também que - para não ficar ape
nas nas questões mais genéricas - determinei
à Assessoria do Ministério que submetesse à Co
missão, por escrito, todas as ações do Ministério:
a sua atuação e as políticas que estão em desen
volvimento com relação aos temas pertinentes
a esta Comissão, de forma mais abrangente até,
a fim de que esta abrangência pudesse servir de
informações para a avaliação da Comissão e, con
seqüentemente, a formulação do relatório final.
E que estas informações fossem encaminhadas
aos vários estágios que se seguirão, desde o Ple
nário à Corrussão de Sistematização e à aprova
ção final do novo texto constitucional.

Não precisaria frisar aqui, porque V.EJc'5 conhe
cem exaustivamente o papel da Constituinte na
formação da nova ordem institucional e da nova
ordem política do País. Diria mesmo que alguns
temas podem até perder substância, no momento
em que eles são apenas referencial para um deba
te mais aprofundado, porque, a partir dessas su
gestões, a partir daquilo que vamos discutir na
Assembléia Constituinte, é que iremos formular
a nova ordem e, portanto, os novos rumos do
País. Mas, referindo-me à nova ordem constitu
cional, creio que um tema que interessa, especifi
camente, a esta Comissão é o referente à questão
do federalismo brasileiro. Pude sentir o quanto
a centralização excessiva, a níveldo Governo fede
ral, prejudicou o então Secretário e o então Pre
feito. Quantas viagens tive de fazer a Brasília para
equacionar problemas que poderiam ser resol
vidos a nível estadual ou municipal.

Como poderíamos nos referir ao federalismo
brasileiro? Inicialmente, poderíamos dizer que o
nosso federalismo é coetâneo da República. Rui
Barbosa, quando sugeriu e, ao final, viu inserido
na Constituição o sistema federativo, segundo o
modelo formal americano, pôde transmitir para
a nossa Constituição um sistema que, como disse
muito bem Viana Moog, no seu "Bandeirantes
e Pioneiros", se iniciou de cima para baixo, dife
rentemente do federalismo americano, que partiu
do reconhecimento das realidades locais. A expe
riência americana se constituiu de forma bem
mais estruturada. Cabe-nos analisar esse vicio de
origem, se é que assim podemos dizer, no mo
mento em que nos reunimos na Constituinte para
redesenhar nosso federalismo. O sentido írnpo
sitivoque parte da União para os Estados e Muni
cípios precisa, efetivamente, ser repensado com
todas as suas distorções, que conhecemos, com
todos os problemas gerados por força da centrali
zação. Temos algumas características próprias 
não só próprias, mas, diria, singulares - no fede
ralismo brasileiro, diferentemente de outros tipos
de federalismos: no modelo brasileiro temos a
manutenção das competências concorrentes nos
três níveis de governo: Estado, União e Município.
É um fato singular, quando analisamos as outras
federações, porque essas competências concor
rentes (seja, por exemplo, na área da educação
ou na área da saúde) fazem com que haja uma
grande dispersão de recursos e toma necessário

repensar esse federalismo, para que as compe
tências concorrentes sejam eliminadas, para que
os Estados, os Municípios e a União tenham efeti
vamente, cada esfera, sua competência expecí
fica, devidamente estabelecida. E, conseqüente
mente, os ganhos virão. E essa descentralização,
dentro desse campo de redefinição do federa
lismo, comportaria, também, uma descentraliza
ção fiscal. Quando observamos que a União con
centra a maioria dos recursos, quando o Estado
dispõe de uma parte desses recursos e o Muni
cípio dispõe apenas de uma parte ínfima, acha
mos que uma das grandes soluções seria redefinir
esse perfil,a partir da redivisão das competências
privativas. Que as competências concorrentes
fossem eliminadas, e que cada uma das esferas
da Federação pudesse atuar plenamente, com
efetivos ganhos, o que resultaria em maior eficiên
cia na execução de todos os programas.

Um outro tema sobre o qual gostaria de falar:
o problema da divisão territorial brasileiro. Sabe
mos que a divisão territorial hoje existente é, na
realidade, assisternátíca, ou seja: ocorreu, ao lon
go do tempo, de forma assistemática. Em con
versa com os técnicos do Ministério do Interior
e em conversa anterior com Parlamentares, verifi
quei que não existe um referencial para que pos
samos avaliar de forma coerente os critérios que
marcaram nossa divisãoterritorial.Assim, precisa
mos definir critérios para que a redivisão territorial
ocorra. É um momento palpitante: ainda hoje
conversei com vereadores, prefeitos, lideranças
representativas do Triângulo Mineiro, com Parla
mentares e lideranças comunitárias e lideranças
políticas representativas que desejam a criação
do Estado do Tocantins; lideranças que desejam
a transformação dos Territórios de Roraima e do
Amapá em Estados. Todas essas questões vi
nham sendo - e estão sendo - exaustivamente
estudadas no Ministério do Interior. Mas é bem
verdade que não podemos tirar conclusões ime
diatas desses estudos, o que seria, na minha opi
nião, um erro. Aqui, nesta Subcomissão, na Co
missão específica e, posteriormente, nos debates
de Plenário e na Comissão de Sistematização é
que iremos poder fixarcritérios definitivos,no sen
tido de que essa redivisão territorial ocorra. Quan
do as normas constitucionais pertinentes a essa
matéria forem definidas teremos critérios defini
tivos. Para quê? Para que possamos adequar a
pretensão legítima válida de atender a uma redivi
são territorial, a um anseio das comunidades que
vivem nessas áreas, sejam Territórios ou áreas
que pretendem transformar-se em Estado.

No momento da elaboração da nova Consti
tuição, devemos tocar profundamente nesses te
mas que definirão o futuro mapa político do País.
Essa questão da redivisão territorial se configura,
efetivamente, como questão da maior importân
cia. Devemos observar problemas como o desen
volvimento regional, as disparidades regionaís de
renda, a necessidade de taxas de crescimento
diferenciadas, para que possamos vencer o fosso
do subdesenvolvimento de determinadas regiões,
ou mesmo equilibrar o crescimento de determi
nadas regiões, aumentando sua taxa de cresci
mento e equipará-Ias com outras regiões. No mo
mento em que fixarmos critérios permanentes de
divisãoterritorial,teremos condições de aumentar
a eficiência administrativa e a representatividade
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política. Seja o critério do número de eleitores,
do número de habitantes, da extensão territorial,
seja o critério das receitas que o novo território
ou o novo Estado poderá agregar com sua cria
ção. Tudo isto poderá ser sedimentado na norma
constitucional e, posteriormente, partiríamos para
uma legislação complementar e ordinária que iria
exatamente dar as condições efetivas dessas
transformações.

Srs. Constituintes: tenho a exata dimensão da
tarefa que deverei enfrentar no Ministério do Inte
rior. Essa tarefa implica, num primeiro passo, a
integração do Ministério do Interior com todos
os outros Ministérios. Ministério eclético,que trate
de várias questões que se interligam com outras
áreas do Executivo; o Minter precisa permanen
temente do contato com esta Casa, para que su
gestões sejam apresentadas, para que a transpa
rência das ações do Ministério levem a um julga
mento crítico, analítico, severo, das ações que
estamos desenvolvendo.

Temos consciência da riqueza do momento
históricoque vivemos,momento este próprio para
adequar sugestões, para reformular políticas,para
dar ensejo a que a criatividade de todos os seg
mentos da sociedade civil possa contribuir para
a criação de normas estáveis e, sobretudo, de
políticas duradouras para as diversas regiões do
País.

Também temos consciência de que o Minis
tério do Interior é, sobretudo, um Ministério do
desenvolvimento regional, mas é também um Mi
nistério eclético, porque trata desde o problema
da proteção das minorias, através da Fundação
Nacional do Indio, até o problema do desenvol
vimento do Centro-Sul (com a Sudesul), do Cen
tro-Oeste (com a Sudeco), do Nordeste e do Norte
(com a atuação da Sudene e da Sudam). Nesses
organismos de desenvolvimento regional, tem de
ser fortalecida cada vez mais a participação da
sociedade como um todo. Não só a sociedade
representada pelos seus govemadores, prefeitos,
vereadores, constituintes, mas também a socie
dade, através dos seus mais variados segmentos,
que não querem perder esta oportunidade de
exercer uma pressão democrática, legítima, para
que possamos efetivamente atingir os objetivos
a que se propõe a Nova República, no campo
específico do desenvolvimento regional.

Gostaria de referir que, no momento, temos
um obstáculo a transpor, que é exatamente o
problema da correção dos incentivos fiscais. Co
mo V. Ex'" sabem, esses incentivos estão conge
lados a preço de dezembro de 1986. E a correção
monetária desses incentivos,para atualizaçãodos
seus valores, a fim de que possamos aumentar
o valor de contribuição dos fundos de incentivos
fiscais para o desenvolvimento das regiões Nor
deste e Norte, se impõe como necessidade do
presente. Posso adiantar que o Ministro Costa
Couto vinha tratando dessa questão com a maior
prioridade, face à recomendação do Presidente
da República.E eu prossigo na busca desse obje
tivo.lnclusive,jámantive contato com váriasáreas
econômicas do Govemo, para que esse objetivo
seja alcançado.

Tenho noção também de que algumas ques
tões permanecem agudizadas, apesar de todos
os esforços realizadosnos últimos anos. Asques
tões urbana e rural integram, de forma efetiva,

a questão do desenvolvimento regional,principal
mente nas regiões Norte e Nordeste, com reflexos
agudos nas regiões Sul e Sudeste, no momento
em que as migrações se intensificam. Ora, sabe
mos que em 0,5% do território nacional - as
áreas urbanas- encontramos 55% da população
do País. É um dado que deve preocupar a todos
nós, porque as regiões metropolitanas, as cidades
de grande porte, as capitais, tomam-se cada vez
mais inviáveis de ser administradas, se já não es
tão inadministráveis.Mas não podemos tratar da
questão urbana como uma das mais graves do
País, no momento, sem lembrarmos da questão
rural. Setenta por cento da população do País,
hoje, vivem nas cidades. Trinta por cento vivem
na zona rural. Adianta lançar-se uma política, no
momento, que tente barrar o homem da zona
rural? Creio que adianta e é necessário que essa
política seja desenvolvida.Mas entendo que não
conseguiremos obter êxito na contenção das mi
grações no sentido campo cidade. Poderemos
obter êxito no sentido das migrações campo/
grandes cidades, campo cidades de médio porte,
mas creio difícil conter essas migrações no sen
tido do campo para os distritos, no sentido do
campo para as cidades de pequeno porte. Aí, cabe
também analisar um referencial histórico: se ob
servarmos, do ponto de vista econômico, várias
economias, do mundo ocidental, ditas desenvol
vidas, verificaremos que essa tendência tem de
monstrado ser irreversível, e que as migrações
continuam a acontecer.

Tratar da questão urbana exigetambém o trata
mento da questão rural, exigeação efetivana exe
cução de uma política de reforma agrária. Por
que uma políticade reforma agrária? Porque, en
tre outras vantagens, atenuaria essas migrações,
mesmo que sem barrá-Ias. Faria, também, com
que a produção de alimentos aumentasse e os
programas erigidos para esse setor obtivessem
maior êxito.

Quando Deputado, apresentei à Câmara um
projeto de lei para que, nas regiões de mono
cultura do Nordeste, fosse determinado que as
liberações de recursos, de financiamentos de en
tressafra para o plantioda cana-de-açúcar fossem
vinculadas à efetiva comprovação, por parte dos
proprietários de terra, de que 10% da área desti
nada à renovação do plantio fossem utilizados
com culturas alimentares. Por que esta preocu
pação? Porque observamos que o déficitcalórico
e o déficit protéico nessas regiões estão criando
um problema perigosíssimo para o desenvolvi
mento do País. O baixo consumo de proteínas,
pela falta de produção de alimentos nessas re
giões de monocultura, está criando uma geração,
quem sabe, de cidadãos que podem ter compro
metida a sua capacidade participativano desen
volvimento nacional. E este é um problema de
desenvolvimento regional que compete ser visto
pela Constituinte e pelo ministério do Interior, in
terligado com os outros ministérios, porque, co
mo drsse ánteriormente, ele tem de trabalhar sin
tonizado com todos os Ministérios, e esses proble
mas se interligam.

Logo evoluímos para a questão das regiões
metroplitanas, que cada vez se toma mais com
plexa. Encontramos soluções teóricas, aparente
mente de fácil execução, mas que, na prática,
se tomam quase inviáveis. Participeido Conselho

Consultivoe do Conselho DelIberativo da Região
Metropolitanado Recife, como Prefeitoda Capital.
Os programas executados pelos prefeitos,ou que
devenam ser executados de forma conjunta, den
tro da visão metropolitana, na sua grande maiona
não foram executados, pois prevaleceu o conceito
da autonomia municipal. A idéia da criação de
um governo metropolitano como uma quarta
instância federativa, na minha opinião, pensada,
porque, no momento em que chegamos para
,a discussão desse tema, bem como para a execu
ção de programas na região metropolitana, senti
mos obstáculos intransponíveis,do ponto de vista
político,para a agregação de todos esses prefeitos
das regiões metropolitanas

Falar das agências de desenvolvimento,da ne
cessidade de fortalecimento cada vez maior da
Sudene, da Sudam, da Sudeco, da Sudesul, da
Serse, enfim,de todos esses organismos do Minis
tério, creio que é um discurso que já ouvimos,
ao longo dos últimos anos, exaustivamente. O
que precisamos agora, efetivamente, é dar recur
sos para que o desenvolvimento regional se víabí
lizee se opere. Esses recursos poderão ser asse
gurados através da regionalização dos orçamen
tos, para que, com isso, possamos ter a segurança
de que não ficaríamos na oscilação do humor
do dirigente do dia. Embora dirigente do Minis
tério do Interior, sou, sobretudo, um Deputado
Federal, um político,tendo já passado pelo Execu
tivo.Portanto, vívencíei os dois lados da questão.
Preocupa-me que essas normas não sejam asse
guradas na Constituição em caráter permanente.
Penso que não devemos deixar que as portarias
e os regulamentos, que a legislação ordinária re
gule matéria de tamanha importância. É verdade
que uma Constituição,na rnmha opinião, não de
ve ser exaustivamente analítica a ponto de enve
lhecer em dois, três, quatro, cinco anos, diante
da velocidade dos fatos que ocorrem no dia-a-dia.
Mas também não devemos ter uma preocupação
de fazê-Ia excessivamente sintética, para depois
ficarmos na penalização do que chamava, como
Prefeito- e não me desvinculo da condição de
Prefeito nem da condição de Deputado - dos
célebres "convênios guarda-chuva": quando assi
návamos um grande convênio e este definia re
cursos para uma política global para a região,
e depois daquele grande convênio seguia-se um
segundo convênio, que definia especificamente
os convênios para um determinado setor. E de
pois de um segundo convênio assinado, partía
mos para a definição dos recursos dentro de um
terceiro convênio, todos eles, evidentemente,
marcados pelas devidas solenidades. E, ao final,
partíamos para a assinatura dos contratos. Na
assinatura dos contratos, cinco, seis meses após
a assinatura do convênio original,não dispúnha
mos dos recursos e ficávamos, por vezes, sem
condições de explicar à comunidade como um
processo tão burocratizado e democratizado na
sua elaboração, poderia surtir, na realidade, resul
tado zero.

Neste momento, em que esta Subcomissão 
ocupada por lúcidos Parlamentares que para aqui
vieram com essa preocupação de redesenhar o
federalismo, de encontrar pontos convergentes
e duradouros para o problema das disparidades
regionais, de encontrar caminhos seguros para
solução das questões do desenvolvimento regia-
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nal--, sejam inseridas na Constituição propostas
que levem ao equacionamento da questão urba
na, que não é uma questão insolúvel, mas precisa
ser tratada de forma radical, no sentido de se
observar a profundidade dos problemas. Nesse
contexto, há questões importantíssimas, como:
uso do solo urbano, indenizações em títulos da
dívida pública, loteamentos compulsórios a serem
realizados pelas prefeituras, para não permitir os
estoques especulativos nas áreas urbanas. E, ao
mesmo tempo, se fez necessário o acompanha
mento de uma legislação que preserve, que asse
gure, que institua efetivos elementos para se defi
nir o que é e de que forma se exerce, de que
forma se pode atuar, ou de que forma se pode
implementar os critérios da função social da pro
priedade, a fim de que esta não seja apenas um
referencial de limitação à propriedade privada, pa
ra que o Estado tenha elementos de interferência
nesses mecanismos da iniciativa privada, ou nes
sa garantia da propriedade privada, assegurando
não só o acesso à terra (seja ela rural ou urbana)
mas, sobretudo, uma política agrária coerente,
que parta do acesso à terra, da eletrificação rural,
do cooperativismo, da associação, do respeito às
lideranças comunitárias. Que se ouçam os sem
terra, para que eles se pronunciem, e, enfim se
promova uma conjunção de esforços que possa
levar a uma efetiva superação desses problemas
gritantes no nosso País.

Creio que poderia dissertar, ousadamente, co
mo disse de inicio, ou arriscando-me até a divagar
sobre algumas questões com as quais comecei
a conviver, no momento, em nível do Ministério
do Interior. Nas minhas viagens pela Amazônia
e pelo Sul do País, pude ouvir os anseios de todas
essas áreas. Os problemas que aqui citei não es
tão restritos ac Norte, ao Nordeste, às regiões
pobres do Centro-Oeste, às regiões pobres do
Sul, à periferia de São Paulo, à perifena do Recife,
à periferia de Goiânia ou à periferia de Manaus.
São questões permanentes, que exigem modifi
cações estruturais, que não serão executadas no
sentido de rnodífrcação inteira pelo Executivo,
mas poderão ser propostas pelo Executivo. Os
Srs. Constituintes poderão receber subsídios do
Executivo, informações sobre as políticas que já
foram orqanizadas ou discutidas pelo Executivo.
Mas as transformações nascerão nesta Subco
missão no relatório que ela apresentará, assegu
rendo normas constitucionais e, conseqüente
mente, o prossepuimento, através da legislação
complementar e ordinária, que ensejam essas re
formas. Gostaria, por fim, de dizer que não posso
prescindir - de nenhuma forma, e não poderia
ser outra a minha postura como Deputado e co
mo companheiro de trabalho de todos os que
integram esta Casa - da colaboração perma
nente de todos os Parlamentares. Acredito que
na democracia representativa os canais formais
se rnanífestarn, em cada momento, através de
suas organizações próprias. Mas existem também
os canais ínfoi mais, que devem ter vez. O Presi
dente José Sarney está consciente dessa neces
sidade de participação, para que todos integrem
os conselhos dos organismos regionais, enfim,
que participem do processo decisório. Temos,
quando conversamos rapidamente, questões
agudas que exigem soluções Imediatas. Ao mes
mo tempo, quando observamos a limitação dos
orçamentos, a limitação dos organismos para

executar as políticas, ficamos, às vezes, tendentes
a certo desânimo. Mas não é esse desânimo que
me toca. Pelo contrário. Acredito que com criativi
dade executei obras na Prefeitura do Recife, na
Secretaria do Trabalho; todos nós, políticos, todos
nós, técnicos, todos nós, que participamos da so
ciedade, pudemos fazer ressurgir a criatividade
em épocas de crise, porque todas as crises têm
um efeito pedagógico, têm um efeito renovador.
E nunca vamos esquecer as lições daquels que
aprenderam a conviver com a comunidade, que
se referem insistentemente à chamada poupança
oculta. Aquela poupança que existe em cada bra
sileiro que, mesmo aquele desempregado, mes
mo aquele que percebe o salário mínimo, no mo
mento em que lhe é dada a oportunidade de exer
cer os seus direitos de cidadãos, ele começa a
despertar, começa a influir, a construir com o
seu próprio esforço e vencer barreiras aparente
mente intransponíveis. Analisem-se os projetos
mutirão, analisem-se os programas de apoio a
pequenas e médias empresas e suas respostas
em termos sociais. Analisem-se os programas
que são desenvolvidos pelo Ministério, no mo
mento da ocorrência de calamidade, públicas
quando alguns recursos, às vezes pequenos re
cursos, na sua grande maioria, são multiplicados
pela energia comunitária, pela multiplicação de
esforços que cada um pode despender.

Neste instante assumo o Ministério do Interior;
digo que assumo porque estou efetivamente no
primeiro dia. Assumi formalmente na quinta-feira
mas, na realidade, eu gostaria até de enfatizar
que assumo hoje, porque hoje estou na minha
Casa, hoje estou conversando com os meus com
panheiros, está aqui o Deputado Joaquim Fran
cisco para ouvir dos companheiros sugestões que
não se esgotarão nesta reunião, por certo, mas
que encontrarão acolhida permenente no Minis
tério do Interior. Gostaria de pedir licença ao meu
caro Presidente Chagas Rodrigues, meu compa
nheiro Constituinte, para dizer que, lá, temos uma
grande comissão para acolher sugestões e para
mostrar, da forma mais transparente possível, to
dos os programas do Ministério; para redefinir
31gumas questões e algumas soluções que já es
tão sendo desenvolvidas. E, sobretudo, para, com
a humildade de que precisamos neste momento,
aproveitar a contribuição de todos na construção
de uma nação mais justa e mais humana, onde
a distribuição de renda não seja retórica de discur
sos, onde a participação das camadas humildes
da população não seja também retórica de discur
sos e de palanque, e onde a Constituição que
haveremos de fazer progressista e renovadora,
ao da grande maioria do povo brasileiro, e haverá
de ser uma Constituição distanciada do conserva
dorismo. Haverá de ser uma Constituição onde
todas essas questões, que de forma até assiste
rnátíca, de forma iniciante coloquei aqui, tenham
um tratamento sedimentado, um tratamento ou
sado e, portanto, equacionem os problemas. Não
que seja uma panacéia, que, daqui a 12 meses,
com a ConstItuição promulgada, propicie solução
dos problemas, e também uma fonte permanente
de reivindicação No momento em que a Consti
tuição inserir, no seu bojo, essas normas, que
irão assegurar o futuro da sociedade brasileira,
sociedade que queremos justa, haveremos de ter
uma movimentação paralela na exigência do
cum~mento dessas normas.

Agradeço a V. Ex" e me coloco à disposição
para o debate. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Srs. Constituintes, minhas Senhoras e meus Se
nhores, tivemos a ventura de ouvir a exposição
brilhante e fundamentada de um ilustre homem
público, que falou com a dupla autoridade: de
Deputado Constituinte, eleito no último pleito, in
tegrante desta Casa, que aqui esteve durante no
venta dias abrilhantando os nossos trabalhos, e
com a responsabilidade de quem, hoje, é ministro,
depois de ter sido govemador de uma das nossas
grandes cidades. Já tive oportunidade de dizer
que quem govema grandes cidades não é prefeito
é governador. Os governadores de capitais na
realidade, são govemadores. E no Piaui tivemos
um, que foi governador também de Teresina, de
saudosa memória, que chamávamos de Gover
nador de Teresina, Petrônio Portella.

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos,
vamos ouvir os Srs, Constituintes inscritos. Antes,
desejaria fazer um registro especial. Estão aqui
nos honrando com as suas presenças os ilustres
Constituintes Furtado Leite, Humberto Souto,
Eraldo Trindade e o eminente Líder, José Lou
renço, que, no momento saiu, mas esteve aqui
até há pouco, e acredito que volte logo para parti
cipar dos nossos trabalhos.

De acordo com a relação dos Constituintes ins
critos, dou a palavra ao nobre Constituinte Depu
tado Carlos Cardinal.

O SR. CONSTITUINTECARLOSCARDINAL
Sr. Presidente. inicialmente, queria dirigir uma pa
lavra ao Ministro do Interior, dizendo do privilégio
de termos em nossa Subcomissão a presença
de S. Ex' Na verdade, o relato que S. Ex' nos
fez abrangeu um leque extraordínárío de assuntos
que naturalmente nos leva à intenção de formular
uma série de perguntas. Mas não quero abusar,
e apenas me reportar a alguns aspectos. S. Ex'
falava na redívísão territorial do País e dizia que
o Ministério do Interior, se é que entendi bem,
teria alguns critérios para que esta redivisão terri
torial se tornasse realidade. Entretanto, nós, nos
últimos tempos, estamos constatando uma ne
cessidade nacional de começar por um novo ma
pa. Este, o atual, a rigor, é o mapa das Capitanias
Hereditárias, com apenas uma divisão a mais, a
do Estado do Mato Grosso, acontecida na Repú
blica.

A nossa Subcomissão tem viajado, tem ouvido,
tem tido a oportunidade de muitas audiências,
e me parece que essa questão toma corpo aqui
na Constituinte, e, sem dúvida alguma, a nova
Constituiçãojá trará, no seu bojo, este novo mapa.
E, para que não fique nenhuma dúvida, gostaria
que V.Ex', Sr. Ministro, nos dissesse se, com rela
ção a estas divisões propostas, existe alguma difi
culdade ou alguma coisa que nós, Constituintes,
na intenção de patrocinar este avanço que, no
nosso entendimento, passa pela descentralização
do poder, com a abertura de novos horizontes
para regiões, dada a grandiosidade do nosso terri
tório, ela seria efícaz. Gostaria de ouvir claramente
a opinião de V. Ex' Também quero dizer-lhe que
me parece crescer, a nível de Constituinte, a idéia
da transformação dos territórios federais em Esta
dos e a não-criação de novos territórios, porque
eles permaneceriam vinculados à direção da
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União, o que nos parece não tem sido, sob vários
pontos de vista, benéfico para estas áreas.

Falava V. Ex" com relação às propriedades dos
territórios indígenas. Aproveito o tema - e me
perdoe a série de perguntas - para saber qual
a posição do Ministériodo Interior, especialmente,
neste momento Constituinte, sobre essas proprie
dades indígenas, principalmente com relação à
exploração do seu subsolo.

E a outra questão é com relação às proprie
dades estrangeiras aqui no Brasil.

Eram estas a indagações que queria fazer a
V. Ex"

O SR. MINISTRO JOAQUIMFRANCISCO CA
VALCANTI -Meu caro Constituinte Carlos Cardi
nal: eu diria, inicialmente, que a questão da redivi
são territorial está sendo tratada oportunamente
nessa Constituinte, por esta Subcomissão. O as
sunto será rediscutido, ainda, posteriormente, a
nivelda Comissão de Sistematização e do Plenário
desta Casa.

O depoimento do nobre Constituinte foi opor
tuno, é o que nós temos sentido, pois a divisão
territorial atual não está satisfazendo à maioria
da sociedade brasileira, que pede uma redívisão
territorial.

Então, para que haja redivisão territorial tere
mos de ter critérios permanentes. Sejam critérios
para a criação de territórios, se for o caso, sejam
critérios para a transformação de territórios em
Estados, sejam critérios para a criação de novos
Estados.

Portanto, creio que esta questão é matéria a
ser tratada na elaboração da nova Constituição.

Falar aqui dos critérios do Ministériodo Interior
seria falar, de certa forma, em critérios ultrapas
sados, porque, na realidade, ninguém questiona
- e eu não questiono como Parlamentar e como
Ministro - a soberania da Assembléia Nacional
Constituinte. À exceção da República e da Federa
ção, nós teríamos, efetivamente, e temos, poderes
- permitam-me falar como Constituinte - para
que esta matéria seja inserida na Constituição e,
conseqüentemente, não fique ao sabor da decisão
do Ministroou do governante que, eventualmente,
ocupe o posto. No momento em que critérios
de população, de número de eleitores, de renda,
enfim, uma série de outros critérios possam ser
ínserídós de forma permanente na legislação
constitucional, teríernos equacionado o proble
ma.

E é evidente que esses serão transformados
em norma constitucional pelos Constituintes, que
hão de colher, da forma a mais ampla possível,
o desejo de toda a sociedade brasileira, especial
mente daqueles segmentos que habitam em terri
tórios ou em áreas que pretendem se transformar
em Estados.

Com relação aos territórios, poderíamos pensar
na forma como seriam administradas aquelas
áreas que viessem a se transformar em territórios.
É uma outra questão que poderia ser definida.
No momento os territórios são administrados co
mo autarquias. Então, nós poderíamos pensar
num novo ente administrativo que administrasse
esses territórios, que tivesse maior flexibilidade
ou que pudesse mesmo traçar um melhor cami
nho, para que o território, num tempo mais curto,
pudesse se transformar em Estado, atendendo
àqueles requisitos que a legislação constitucional

. pudesse fixar.

Quanto à questão colocada também por V.Ex"
com relação à propriedade dos territórios indíge
nas, creio que o Ministério do Interior, neste cam
po específico, pensa na preservação desses terri
tórios indígenas na mão daqueles que o habitam,
que o ocupam, na mão daqueles que detêm a
sua propriedade - entendida aí a propriedade
como o fato legítimo de que ali vivem populações
indígenas há centenas e centenas de anos. E,
conseqüentemente, nesta questão, não poderia
mos dissociar a questão da propriedade do solo
da questão da propriedade do subsolo. É preciso
que também, aqui, na Constituinte se insira uma
legislação que assegure a preservação dos recur
sos do nosso subsolo. Nós não podemos, de for
ma alguma, deixar em aberto, ou deixar mesmo
de tratar de forma mais analítica possível, a ques
tão da utilização do subsolo, seja dos territórios
indígenas, nas áreas onde habitam as populações
indígenas, e que, portanto, essas áreas pertencem
a eles, como na maioria ou na totalidade do Terri
tório brasileiro. As nossas riquezas minerais têm
de ser preservadas. Há de haver uma legislação
mais segura, diria mesmo que preserve de forma
objetiva e integral o interesse nacional, porque
as nossas riquezas são vastas e não podem, de
forma alguma, sofrer qualquer tipo de delapida
ção por parte de empresas multinacionais.

Com relação à última pergunta, de V. Ex" que
diz respeito à propriedade estrangeira no Brasil,
observamos que, hoje, uma boa parte do Terri
tório nacional- eu não me arriscaria aqui a dizer
percentuais - pertence a empresas estrangeiras.
Então, é preciso também - e o forum específico
é este - que a nossa leqíslacâo proteja a integri
dade do Território Nacional.

Sabemos que temos extensão territorial conti
nental. Temos um Pais com extensão territorial
ampla, com grandes vazios demográficos, com
terras subutilizadas e algumas até sem utilização
alguma, mas isso não deve ser motivo para o
apetite de capitais estrangeiros, no sentido de fa
zer com que o nosso Território se desnacionalize.

Creio que precisamos do capital estrangeiro
para o nosso desenvolvimento. Precisamos da co
laboração do capital estrangeiro, mas que essa
colaboração venha pela via legal, por uma via
de respeito às normas constitucionais, que serão,
efetivamente, tenho certeza, asseguradoras da in
tregridade do nosso Território.

Eram esses os depoimentos que gostaria de
fazer.

o SR. PR~SIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Valmir
Campelo, VIce-Presidente desta Subcomissão.

o SR. CONSTITUINTEVALMIR CAMPELO 
Sr. Presidente, Sr. Ministro do Interior, eu não de
sejo fazer nenhuma pergunta, mas me sinto quase
que na obrigação de vir enaltecer as palavras do
Ministro do Interior. Até parece que S. Ex" está
no Ministério há dois, três anos, pelo conheci
mento que ele demonstrou ao discorrer sobre
os problemas do Brasil de um modo geral, e,
principalmente, das nossas regiões do Norte e
do Nordeste.

Vejo, Sr. Ministro, que o Presidente Sarney foi
muito feliz na escolha de V. Ex" para a Pasta do
Interior;primeiro porque ele escolheu um político,
um deputado federal, um constituinte. E, segun
do, porque ele escolheu um homem identificado

com a região mais sofrida do nosso País, o Nor
deste, cujos problemas V.Ex' conhece muito bem.
V. Ex" foi um grande governador, como disse o
nosso Presidente, Chagas Rodrigues, da cidade
do Recife, e fez uma belíssima administração. Daí
saiu, com toda justiça, o deputado mais votado
do Nordeste.

Então, Sr. Ministro, fico muito feliz, porque V.
Ex' conhece as coisas do Nordeste, porque as
viveu.E nós, que estamos percorrendo este Brasil,
principalmente aquelas regiões onde o povo está
pedindo a divisão dos Estados, recentemente esti
vemos em Goiânia, na Assembléia Legislativa,
quando lá compareceu o Governador Henrique
Santdlo, e S. Ex" teve a grandeza de dizer, no
plenário, ser favorável à criação do Estado do
Tocantins.

É uma antiga reivindicação, e a matéria já foi
aprovada pela Casa, por duas vezes, mas que
recebeu o veto do Presidente da República.

Fomos até Imperatriz e constatamos naquela
cidade como o povo, a comunidade daquelas
imediações, daquele universo do sul do Mara
nhão, está vivendo, com a expectativa de se criar
o novo Estado do Maranhão do Sul.

Constatamos e sentimos o descaso que as au
toridades do Governo do Estado têm para com
o sul do Estado do Maranhão. Até mesmo a safra
do ano passado, Sr. Ministro, está praticamente
perdida, ou ainda se encontra nas fazendas, por
que as estradas vicinais não permitem o seu es
coamento para as grandes cidades.

Sr. Ministro, fiquei muito feliz quando V. Ex"
falou sobre reforma agrária, porque também a
defendo, e entendo que reforma agrária não é
apenas dar ao cidadão machado e um pedaço
de papel. Temos que dar-lhe os meios, formar
as agrovilas, os incentivos necessários para fixa
ção do homem no meio rural.

Por tudo isso é que vim aqui, não apenas para
indagar V.Ex', mas principalmente para parabe
nizá-Ia pela aula que V. Ex" nos dá, neste mo
mento, em tão pouco tempo em que está à frente
de um ministério tão importante, polivalente e
tão complexo, como é o Ministério do Interior.

Muito obrigado.

O SR.JOAQUIMFRANCISCO CAVALCANTI
Gostaria de agradecer ao Constituinte Valmir
Campelo pelas suas palavras e dizer que, efetiva
mente, os compromissos de transformações e
de reformas profundas na sociedade brasileira,
que aqui transmiti ou procurei transmitir, de for
ma, por vezes, assistemática, diante da multipli
cidade de assuntos a serem tratados nesse tempo
exíguo, refletem uma decisão firme do Presidente
Sarney de levar adiante essas reformas.

Poderíamos até indagar dos resultados objeti
vos, dos resultados práticos de algumas políticas
já empreendidas, especificamente no campo do
Ministériodo Interior.Mas creio que, no momento
em que algumas polítícas se desenvolvem, no
momento em que a sociedade como um todo
acorda para reivindicar os seus direitos, no mo
mento em que a questão urbana, a questão agrá
ria, ou que os direitos fundamentais do cidadão
passam a integrar a conversa do dia a dia, não
é mais possível conter essa sociedade organizada
e reivindicativa.

Cabe, portanto, a nós - e eu gostaria de ser
instrumento do Governo Sarney e desta Assem
bléia Constituinte, na perseguição desses objeti-
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vos - ser o instrumento para facíhtar, para agili
zar, para usar, para criar mecanismos, a fim de
que possamos, a curto e médio prazos, assegurar
as normas permanentes e, ao mesmo tempo, de
senvolver polítícas que, apesar das limitações de
recursos, possam ter uma alta reverbaçáo, uma
alta reverberação social.

Agradeço, portanto, a V.Ex' pelas suas palavras
e coloco-me permanentemente à disposição no
Ministério do Interior.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Tem a palavra o ilustre Constituinte, nobre Sena
dor <JoãoLobo.

oSR. COI'ISTITUlNTEJOÃO LOBO -Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, minhas primeiras palavras
são de saudações e de parabéns a V. Ex', que,
neste momento, guindado da condição de Consti
tuinte, aceita o grande desafio que representa o
Ministério do Interior.

Este painel versa sobre as desigualdades e o
desenvolvimento regionais. E eu acho que, nada
mais próprio para um Constituinte, como até bem
pouco era V.Ex', do que assumir o desafio.

O Ministério é o órgão próprio para o desenvol
vimento regional. E esses brasis diversos têm que
ser nivelados urgentemente, porque senão conti
nuaremos a passar toda a vida num país de injus
tiças. Não poderemos nem legislar direito. Não
há maior injustiça do que a igualdade para os
desiguais

A lei, quando procura tratar desigualmente os
desiguais, tenho a impressão de que cria uma
dificuldade para ser inserida no texto constitu
cional. Esse é o grande desafio que V.Ex' assumiu
no Ministério do Interior. E tenho certeza de que
foi bem escolhido. Político jovem, competente,
que já deu provas de que tem capacidade de
administrar bem.

Gostaria pois, como membro desta Subcomis
são, alesaudar o Ministério do Interior e não posso
deixar de trazer-lhe algumas indagações, para o
meu próprio conhecimento, pois sei que V. Ex'
deve ler pensado maduramente nesses assuntos.

Nós dois, representantes da região mais sofrida
do País, somos nordestinos e vivemos, durante
toda a nossa vida política, preocupados com o
Nordeste. Evidente que, também com o Norte
e com todas as regiões que vivem distanciando-se
deste Brasil, que está andando a passos muito
largos.

E eu não vou repetir, naturalmente, chavões,
nem vou usar linguagem que todos os senhores
conhecem. Mas é preciso que o Nordeste cresça
rapidamente, muito rapídamente, do contrário
não teremos condição de promover a justiça so
cial aos nordestinos.

Como poderemos, no Nordeste, suportar um
salário mínimo que serve para o Centro-Sul? Co
mo nós podemos, no Nordeste, suportar taxas
de juros que podem ser pagas pelas regiões mais
ricas do País?

O desenvolvimento regional, a meu ver, cons
titui uma espécie de acidente geográfico. É claro
que existem regiões pobres, existem regiões ricas,
de solos bons, de solos pobres e de solos mais
ou menos. A verdade é que as coisas não aconte
cem por acaso. Se o Nordeste ficou atrás no de
senvolvimento brasileiro, se o Norte ficou também
defasado do passo dado pelo Brasil do Centro-

_,SUl,não foi por acaso, mas porque as condíçôes

foram adversas para o desenvolvimento, para a
criação das riquezas

É evidente que muitos fatores podem ser res
ponsabilizados por isso, mas, a meu ver, o prin
cipal fator responsável por isso é a pobreza do
solo, os desertos em que se constituem certas
regiões. Não podemos ignorar que o Nordeste
não seja uma terra muito propícia para a agricul
tura, nem para a criação do gado, e que o Norte
é um deserto. Tudo isso criou dificuldades para
o enriquecimento da região. A própria imigração,
esse sangue novo que chegou ao Brasil, que trou
xe o know-how das partes civilizadas, escolheu,
com a sua inteligência, com o seu conhecimento,
as melhores regiões do Brasil.

Mas, Sr. Ministro, foram criados, ao longo do
tempo, organismos de desenvolvimento. Seriam
organismos como a Sudene, como a Sudam,
enfim, organismos que deviam usar incentivos
fiscais e estímulos para o seu crescimento. Acho
que o processo do incentivo, do estímulo foi uma
coisa não original do País. A Inglaterra adota o
sistema de incentivos, além da Itália A Inglaterra
usa-os para a Escócia e a Irlanda. A Itália usa-os
nas regiões da Calábria. Todo o mundo cwíhzado
trata diferentemente certas regiões.

Então, não há nenhuma originalidade em que
o Nordeste ou o Norte sejam tratados de formas
diferenciadas do restante do Brasil.

Neste momento, pergunto a V.Ex' se é intenção
do Ministério fazer uma reformulação no sentido
de que a Sudene e a Sudam continuem estimu
lando o crescimento daquelas regiões, porque se
observou, recentemente, que os percentuais que
criaram os recursos da Sudene e da Sudam foram
muito diminuídos, foram dilapidados, ao longo
de todos esses anos. Justificativas várias existem
para tal acontecimento. Mas o fato é que eu gosta
ria de fíxar o meu ponto de vista sobre a Sudene,
que se encontra quase que paralisada, estran
gulada por portarias, por decretos recentes que
lhe impedem de atuar bem na sua região

Sou daqueles que aceitam as críticas à Sudene.
Mas não posso deixar de valorizar o trabalho e
os serviços prestados por ela no desenvolvimento
da região nordestina. Muitos erros foram come
tidos, muitos abusos praticados, mas posso asse
gurar a V.Ex' que, no setor industrial, pelo menos
80% das indústrias do Piauí e do Maranhão só
conseguem sobreviver pelos incentivos da Sude
ne. Poderia estender isso ao Rio Grande do Norte
a Pernambuco e à Bahia. Na agropecuária, pelo
menos 90% dos projetos de desenvolvimento são
dívidas da Sudene. Por causa da Sudene foi que
houve essa expansão da pecuária no Piauí, no
Maranhão, no Ceará e em todos os Estados que
compõem o Polígono do Nordeste.

É claro que erros aconteceram, mas tenho a
impressão de que houve muito mais acertos. Fo
ram dadas muito mais oportunidades de desen
volvimento com os recursos que a Sudene alocou
para os vários projetos da região.

Asseguro a V. Ex' que o Maranhão, hoje, tem
outro aspecto. A pecuária do Maranhão e a do
Piauí têm outra dimensão, outro aspecto que não
existiria se não fossem os recursos que a Sudene
alocou para a região e os projetos que ela aprovou
para o Nordeste. Então, fico muito preocupado.
Sei que a Sudene é um instrumento de desenvol
vimento próprio, característico, ou seja, seu íncen-

tivo é instrumento de desenvolvimento caracte
rístico dos países capitalistas.

O que acontecerá com os incentivos do Finor,
do Fiset e de todos os organismos desenvolvi
mentistas do País? A Sudene foi muito desvir
tuada, ultimamente. Transformaram o seu forum
de debates, o seu conselho deliberativo em local
de participação de simples burocratas, postos no
mesmo pé de igualdade de Governadores de Es
tado. Os projetos não se desenvolvem no Conse
lho Deliberativo, porque, muitas vezes, o buro
crata que ali se encontra não conhece do pensa
mento do seu Ministro ou do seu diretor Não
tem a autonomia de decisão que os Governadores
têm, portadores que são da representatividade
dos seus Estados. Tudo ísso embolou a adminis
tração desses órgãos.

Nós, nordestinos, vivemos muito preocupados
com os novos passos nesse sentido. É por isso
que gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro o
que acontecerá com o percentual inicial da Sude
ne, o que acontecerá com os decretos que estão
inviabilizando o setor pnmário do Nordeste, que
estão estrangulando a atuação, a atividade da pró
pna Sudene?

Temos organismos que conhecem muito do
Nordeste. O Dnocs, a meu ver, além de ter pres
tado grandes serviços à região, sabe quase tudo
sobre o Nordeste. A Sudene, com uma existência
mais recente, também já possui uma experiência
muito válida e sabe quase tudo o que é necessário
para o desenvolvimento do Nordeste. O que falta
é que se instrumentalize a ação desses organis
mos.

Pergunto ao Sr. Ministro, ao ex-Constituinte
Joaquim Francisco, atual Ministro do Interior,
quais as suas idéias, qual o seu posicionamento
em relação a estas questões. Muito obrigado.

O SR. MINISTROJOAQUIM FRANCISCO CA
VALCANTI - Meu caro Constituinte João Lobo,
pude anotar com atenção as observações extre
mamente pertinentes de V. Ex' e muito aprender
com elas. Daí ter frisado, inicialmente, que acredi
tava e acredito que a contribuição que esta Casa
dará ao País, em caráter definitivo, na elaboração
da nova Constituição, será inquestionável.

Lembraria também, dentro da linha de racio
cínio de V.Ex', o que foi feito até agora na Sudene,
na Sudam e o que foi feito até agora pelo densen
volvimento regional. Os incentivos fiscais foram
alocados para o desenvolvimento da Região Nor
deste. Criaram-se mecanismos para que essas
região pudesse vencer o fosso do subdesenvol
vimento!

Na realidade, se analisarmos friamente, muito
foi feito desde a criação da Sudene. É verdade
também que muita coisa terá que ser reformulada
e iniciada, a partir da elaboração da nova Consti
tuição Diria mesmo que algumas correções po
derão ser feitas na rota, na perseguição dos objeti
vos do desenvolvimento nacional.

Diria que, dentro do Governo Sarney, uma ótica
nova, uma nova visualização foi dada ao problema
do desenvolvimento regional. Precisamos reforçar
esse aspecto, valorizar o homem como integrante
do processo de desenvolvimento e como causa
e fim desse processo.

Houve crescimento da pecuária, crescimento
econômico de várias cidades de pequeno e medio
portes. Dezenas de projetos foram desenvolvidos
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com base nos incentivos fiscais, com base nessa
política de favorecimento à região, para que ela
pudesse acompanhar o desenvolvimento do Cen
tro-Sul. Mas algumas dessas políticas precisam
ser corrigidas, porque se analisarmos o perfil des
se desenvolvimento, muitas vezes tivemos cresci
mento, mas não desenvolvimento. Aceleraram-se
as migrações. Os homens vieram para as cidades.
Com a mecanização da agricultura, a mão-de
obra não qualificada foi liberada e foi para a cida
de, tomando agudo o problema da inchação das
cidades com problemas de habitação, saúde e,
enfim, uma série de distorções geradas por esse
processo de crescimeto.

O Presidente Sarney adotou uma política de
apoio à pequena e média empresas; adotou um
programa, o Projeto São Vicente, para beneficiar
as associações de pequenos produtores; deter
minou como prioridade de seu Governo - ao
lado da prioridade do crescimento de regiões sub
desenvolvidas - o desenvolvimento regional; en
fim, como prioridade, uma série de programas
que visassem a corrigir as distorções do processo
de desenvolvimento do Nordeste.

Cabe-nos prosseguir na linha de fortalecimento
da Sudene, de restauração do poder de investi
mento dos fundos fiscais. Cabe-nos perseguir es
sa linha de humanização do desenvolvimento. E,
sobretudo, no momento constituinte, inserir nas
normas constitucionais, a regionalização do orça
mento. Que a legislação assegure a implantação
da reforma agrária e que ela não seja apenas
figura de retórica, como disse anteriormente, nem
apenas uma divisão de terras; uma legislação que
assegure a execução da reforma urbana e de ou
tras reformas, tudo isso através do fortalecimento
dos organismos de desenvolvimento regional.

Em recente pronunciamento, o Presidente Sar
ney, voltou a afirmar que o Nordeste é prioridade
em seu Governo e a necessidade de se corrigirem
as distorções ocorridas ao longo do processo de
atuação da Sudene, e apesar de ter havido signifi
cativo desenvolvimento na região. Um fato da
maior importância foi ó despertar da população
da região para a reivindicação na busca de cresci
mento, com uma colocação abrangente de todas
as suas questões. E, ao mesmo tempo, a valorizar
as conquistas asseguradas, procurando avançar
e crescer de forma diferenciada e acelerada.

Precisamos evitar que a migração se acentue,
integrando todas as políticas de desenvolvimento
regional através desse organismo. Creio que o
compromisso do Presidente está sendo execu
tado e é possível que se acelere e se apresente,
em sua parte mais clara, de modo mais intensivo.

Dizia, inclusive, na Comissão da Ordem Econô
mica quando participei da Subcomissão da Ques
tão Urbana, que não podemos ter apenas uma
febre legiferante urbana. Não podemos esquecer
a legislação rural, que aí está. O Estatuto da Terra
é uma das leis mais avançadas, diria mesmo do
mundo, com mecanismos próprios para que se
implante uma política agrária que vá desde a dis
tribuição da terra, até a implantação de uma coo
perativa de eletrificação rural, de associação, en
fim, com as mais variadas facetas de uma política
de desenvolvimento rural.

O Estatuto da Terra existe. Precisa de algumas
modificações com relação a progressividade e
regressividade do imposto; com relação a melhor

definição da função social da propriedade - mas
lá já está definido o que é latifúndio, minifúndio,
empresa rural. Já temos tramitando, na Câmara,
um projeto de lei bastante avançado, sobre o uso
do solo urbano, que poderá ser um passo Signifi
cativo se forem inseridos os seus princípios nas
normas constitucionais, a fim de que o problema
urbano seja definitivamente equacionado, ao lon
go de um determinado processo.

Creio que 'I contribuição do Ministério do inte
rior deverá ser, e será, a de dar continuidade ao
trabalho do Ministro Costa Couto, de tomar cada
vez mais efetivaa implantação da política determi
nada pelo Presidente Samey. E, em contato e
integração com outros Ministérios, solicitar, co
brar a prioridade, para que o Presidente Samey
agilize a implementação dessas políticas e, ao
mesmo tempo, servir a este forum de debates,
para que os Constituintes possam buscar infor
mações de tudo o que foi feito. Para que possa
mos, juntos, enriquecer o debate e elaborar nor
mas permanentes e duradouras.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO - (lnau
divel. Intervenção fora do microfone.)

O SR. MINISTRO JOAQUIM FRANCISCO CA
VALCANTI - Agradeço a V.Ex" pela interferência.
Diriaque a minha linha de raciocínio é exatamente
idêntica à sua, nobre Constituinte. De forma algu
ma iríamos esperar a promulgação da nova Cons
tituição. Pelo contrário, posso afirmar a V.Ex" que
ainda no domingo, o MinistroCosta Couto conver
sava comigo e tinha tido contato com o Presidente
Sarney - quando discutíamos o problema da
correção da defasagem dos recursos da Sudene,
com relação aos recursos do Finor, no momento
em que esses recursos, congelados com valores
de 1986, precisam ser atualizados.

Na mesma ocasião, o Ministro Costa Couto já
iniciava contatos com o MinistroLuizCarlos Bres
ser Pereira, que, na fase de montagem de sua
equipe, já havia recebido do Presidente Samey
a recomendação de dar prioridade e agilização,
para que não houvesse uma solução de continui
dade nos programas do Ministério.Tiveo cuidado,
nos contatos com o Ministro Costa Couto, que
têm sido freqüentes, para que o relacionamento
entre a equipe deslocada para a Casa Civil e a
convocada para o Ministério do Interior seja per
manente. Ainda no final de semana, reunido com
a assessoria do Ministro Costa Couto, disse a S
Ex"que teríamos uma permanente troca de infor
mações nessa fase, para que a transição não inter
rompa, de nenhuma forma, alguma e qualquer
ação que esteja sendo desenvolvida.

Ainda mais, frisei em todos os meus pronuncia
mentos e entrevistas a necessidade de o Ministério
do Interior trabalhar em perfeita sintonia com to
dos os Govemadores, seja da região Nordeste,
Norte, Sul ou Sudeste, com todos eles, com os
prefeitos e os Parlamentares, para que possamos
apressar, agilizar e, enfim, utilizartodas essas ex
períências para que nenhum programa sofra solu
ção de continuidade.

Quando me referi à elaboração da nova Consti
tuição, quis apenas dizer que com base nesses
procedimentos anteriores - alguns poderão ser
reformulados, outros até desprezados, mas todos
servem de referencial histórico. Sobretudo, para
que o processo de conscientização continue, por-

que poderemos colocar na Constituição a regio
nalização do orçamento e ela não ocorrer. V.Ex"
sabe, tem experiência suficiente como adminis
trador e como homem público, que ela pode não
ocorrer. Então, se de um lado, ousamos, utilizan
do a experiência histórica, para inserir essas nor
mas na Constituição, também temos que conti
nuar esse processo de conscientização da socie
dade como um todo. Ela deve estar atenta deve
acompanhar a ação dos conselhos, da Sudene,
da Sudam e de todos os organismos, sejam do
Ministériodo Interior, ou sejam de qualquer outro
Ministério.A sociedade deve acompanhar, cobrar
ação como V.Ex" está fazendo, de agilidade, exe
cução pronta dos planos, e, sobretudo, o caráter
de permanência da política de desenvolvimento

- da região.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ficam devidamente registrados os esclerecímen
tos do Sr. MinistroJoaquim Francisco Cavalcanti
ao nobre Constituinte João Lobo.

Tem a palavra o nobre Constituinte Hilário
Braun.

OSR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN-Ou
vi com muita sàtísfação o posicionamento do Sr.
Ministro do Interior. Sr. Presidente desta Subco
missão, nobre Constituinte Chagas Rodrigues.
Realmente, hoje foi um dia bastante proveitoso
para a Subcomissão, principalmente consideran
do os dados e os esclarecimentos que V.Ex-nos
traz.

Eu colocaria, Sr. Ministro, que V.Ex" como ex
Constituinte, tem a perfeita noção de que, pratica
mente, é um consenso, a nível de Assembléia
Nacional Constituinte, o fortalecimento da Fede
ração. Este, sem dúvida nenhuma, passa pelo
fortalecimento dos Estados, pela descentralização
do Poder.

Com base no seu relato, na demonstração dos
seus conhecimentos, dirijoéJ V.Ex" uma pergunta
bastante simples, mas de profunda importância
para nós desta Subcomissão. Sabe V.Ex',perfeita
mente, que, para alcançarmos a descentralização
do Poder, transferindo aos Estados e aos Municí
pios a competência de executarem o que hoje
é de competência da União, é necessário que
ela abra mão dos instrumentos, dos organismos
de execução de determinados programas, trans
ferindo, desta forma, aos Estados e aos Municí
pios a execução dos programas determinados.
V.Ex" entende ser possível de execução o enxuga
mento da máquina administrativa da União, para
que os Estados e os Municípios sejam, efetiva
mente fortalecidos?

Sabemos, todos nós, que, se uma obra for exe
cutada pela comunidade, o seu custo será de
um; já no Município, será de um e meio; no Esta
do, será de cinco; e o custo, sem dúvida alguma,
a nível de União, será de dez ou vinte, pratica
mente, perde-se todo o controle.

O Prefeito amda teria condições de verificar es
sa obra, uma vez por dia. O Governador já teria
mais dificuldade, pela estrutura do Estado, por
toda estrutura administrativa. Sem dúvida alguma,
a nível de União, repito, praticamente perde-se
todo o controle. E nós, ao longo da História,princi
palmente dos últimos anos, participamos do endi
vidamento do Poder Público, principalmente 
eu coloco isso - pela má administração do di-
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nheiro púbhco, Entende V. Ex' se possível que
esse enxugamento possa acontecer na transfe
rência da competência aos Estados e aos Muni
cípios?

Esta a nossa colocação, e ficaríamos muito
agradecidos, Sr. Ministro, pela sua resposta

O SR. MIt'IISTRO JOAQUIM FRANCISCO CA
VALCANTI -- Nobre Constituinte Hilário Braun,
acredito firmemente que podemos atingir esse
objetivo, qual seja, o de enxugar a máquina da
União e evitar as competências concorrentes en
tre União, Estado e Municípios.

Temos universidades - no caso específico da
educação - federais, estaduais e até municipais.
Sabemos também que na execução de obras 
pude avaliar isso como prefeito - realizadas nas
prefeituras, há possibilidade objetiva e concreta
de se fazer um trabalho com eficiência, com
acompanhamento sério. Na verdade, produz re
sultados muito mais efetivos do que se fossem
realizados pela União. Sabemos que a eliminação
dessa competência concorrente implica, tam
bém, a distribuição de encargos.

Temos, nos referido à reforma tributána, inclu
sive várias vezes, em seminários, como munici
palista que sou, sempre defendi o município, por
que lá e onde vive o cídadão, onde ele bate à
porta do prefeito para que ele mesmo o atenda
; é onde a própria comunidade indica soluções
baratas, às vezes até aparentemente inexeqúíveis
pela sua simpliciadade, mas com alto retorno so
cial e econômico. Creio que isso é possível e é
a hora de lutarmos nesse sentido.

É verdade que a centralização, no Brasil, não
é um fenômeno de hoje, dos últimos trinta nem
quarenta anos. Éum fenômeno que vem do Impé
rito, que vem da nossa própria formação cultural,
ao longo de tantos anos. Não é fácil vencer um
problema de tamanha magnitude. Como também
não é fácil convencer qualquer das esferas federa
tivas de abrir mão de recursos. Creio que, no
momento em que a federação puder ser redese
nhada, através da promulgação da nova Consti
tuição e que exista a consciência de que se enfren
tam dificuldades, de várias ordens, sobretudo no
campo financeiro, sabemos que é hora de otimi
zar, de apressar, de fornecer condições para que
o município possa desenvolver - no espaço de
tempo em que se aguarda a promulgação da
Constituição - ações específicas ou ações que
a União, por força desse centralismo, venha exe
cutando nos municípios.

Diria tambem que a essa descentralização tão
esperada, redundaria na reforma tributária que
deverá ser - como digo, às vezes, a democracia
é de mão dupla - assim, no momento em que
o murucíplo receber recursos adicionais, deverá
também receber encargos adicionais, para execu
ção dias suas tarefas. E isso é possível.

No próprio Ministério do Interior, analisando,
no curto espaço de tempo, as políticas que ali
são desenvolvidas, pude observar a ênfase em
alguns programas de fortalecimento do Municí
pio, através de um programa de apoio ao pequeno
produtor rural e de apoio ao desenvolvimento mu
nicipal.

Mas esses programas, sempre, quando execu
tados diretamente pela União, têm, no percurso
dos recursos, desde a liberação pelo Governo Fe
deral, através do Ministério, até chegar à porta

. do produtor, ou na de quem precisa de assistência

- é verdade que esse percuro é ingrato - grande
parte fica no caminho da máquina burocrática.

É necessário que, nesta hora, possamos rede
fimr estas atribuições, eliminar as competências
concorrentes entre Estado, município e Umão,
evitar que a União fique com a maior parcela
dos recursos - o Estado com a parcela bem
menor e o município com quase nada

CreIO que, apesar de todas as dificuldades que
enfrentamos, como eu tenho certeza e mesmo
que o assunto seja matéria constitucional - por
tanto, norma constitucional - ainda assim deve
remos desenvolver um esforço adicíonal na elabo
ração da legislação complementar e ordinária e
de conscíenteização para que o País atinja esse
objetivo.

Julgo da mais alta procedência as observações
de V.Ex' e creio que esse deve ser o referencial
a ser perseguido em ações imediatas, em um
trabalho com prefeitos e com os Estados, no re
passe de recursos para os Estados e municípios
e, também, como referencial na elaboração da
nova Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Sr. Ministro, Srs Constitumtes, meus Senadores,
mterromperei, por alguns rnmutos, a reunião para,
colaborando com os profissionais de televisão,
permitir que cheguem até aqui e entrevistem o
nosso Ministro e Constituinte.

Prosseguindo os nossos trabalhos, ouviremos
o nobre Deputado Constituinte, Fernando Gomes.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, Sr. Mmistro do Intenor, nosso
colega Deputado e Constituinte, meus compa
nheiros, Sr. Relator. Uso da tribuna, neste mo
mento, com tranqüilidade, porque fui um dos que
até condenaram - não o cidadão, não o colega
Deputado - o critério político utilizado na escolha
de V. Ex' para Ministro do Interior Sei que V.
Ex" tem alta capacidade, contando inclusive com
o testemunho de seus adversários políticos -,
talvez, até, inimigos políticos do seu Estado, Per
nambuco.

Critiquei a maneira, volto a repetir, como foi
escolhido o Ministro, porque, como democrata
que sou, luto desde 1964 pela implantação da
democracia no Brasil, acredito que tem direito
o político ao cargo, quando tiver votação - não
é o caso de V. Ex', que foi o mais votado de
Pernambuco e do Nordeste, com 148, 150 mil
votos. Contestei a escolha pelo fato de que, nós,
do PMDB, temos dez Governadores no Norte e
Nordeste do Brasil, mas a força maior vence a
menor, é evidente. A decísão é do Presidente da
República, aquele que nomeia e demite. Temos
que respeitá-Ia.

Sr. Ministro, assisti aos debates, e uma coisa
impressionou-me, quando V.Ex" disse que a todas
miniempresas o Governo tem destinado recursos.
Infelizmente, Sr. Ministro, tenho que dizer, aqui,
nesta Subcomissão, que isso ocorre apenas no
papel, apenas na imprensa, em Brasília, porque
os recursos lá não chegam Só se chegaram hoje
- inclusive, pela manhã recebi um telefonema
de lá, com reclamação, nesse sentido, de peque
nos comerciantes, pequenos empresários - de
10h da manhã para cá. Espero que V.Ex',nordes
tino que é, procure ver o problema de perto, por
que de lorotas e mentiras, já estamos começando
a ficar cheios. O Milllstério da Fazenda diz uma

coisa, o Banco do Brasil diz outra. Os recursos
não chegam ao Banco do Brasil.

Lutei, meses atrás, por causa do prejuízo agrí
cola do cacau, que vem passando por uma fase
muito diffcil, com relação a preços - o problema
não é de produção, que até é boa O Ministro
Funaro ficava de despachar o dinheiro e este não
chegava ao Banco do Brasil. A lavoura está lá,
toda pendurada, porque 90% dos produtores não
puderam arcar com os prejuízos do ano passado.
Não por falta de safra, repito, que foi boa, mas,
como não obteve preço, o cacau foi vendido ao
preço do ano anterior, a 280 cruzados a arroba.

O novo Ministro da Fazenda anuncia que, este
ano, o Nordeste crescerá 3%. Como é, Sr. Minis
tro, que o Nordeste poderá sobreviver, com o
crescimento de apenas 3% este ano? Gostaria
que V. Ex' me respondesse, como Ministro do
Interior, a essa primeira pergunta. Quero sugerir
a V.Ex', também - todos temos que ir ao Plená
rio,porque temos votação, portanto, vou sintetizar
e concluir minha sugestão - que coloque um
departamento, uma assessoria no Mmistério do
Interior à nossa disposição para nos dar assis
tência no período que aqui estamos participando
da Constituinte, a fim de que, nós, na elaboração
de projetos de divisão territorial, possamos ter
elementos para enriquecê-los. SO\,l divisionista,te
nho um projeto nesta Casa, propondo a divisão
do Estado da Bahia. Não posso admitir que na
Bahia, com 561 mil quilômetros quadrados, a
região sul, que este ano produzirá 2 bilhões de
dólares, só de cacau, não tenha um pronto-so
corro, não possua universidade, não disponha de
estradas suficientes, não possua um sistema de
educação, ou de saúde. Em 25 anos, os governos
do País jamais passaram por lá Apenas se cons
tnnu a BR-31, que passa pelo sul da Bahia, em
direção ao norte do Estado. É a obra realizada
no sul da Bahia, que, só de cacau, produz 2 bilhões
de dólares para o País. E o Estado, nem se fala.
É outra coisa. Além de ser falido - e ter as prefei
turas falidas - o governador também não tem
passado por lá. Por isso proponho um projeto
para a divisão do Estado da Bahia, porque o sul
da Bahia já chegou a gerar 57% da receita do
Estado, só do cacau, para o Estado da Bahia.Gos
taria que V.Ex'apenas me respondesse a questão
de como vamos ficar, com apenas 3% de cresci
mento este ano, e como V. Ex' poderia nos dar
uma assessoria melhor sobre a divisão territorial,
porque nós temos alguns projetos de vários com
panheiros nossos. Muito obrigado.

O SR.JOAQUIMFRANCISCOCAVALCANTI
Nobre Deputado Constituinte Fernando Gomes,
inicialmente agradeço a V.Ex" pelas palavras com
que referiu a minha pessoa, independente do epi
sódio político que todo o País conheceu, de dis
cordância de alguns setores com relação à manu
tenção da Aliança Democrática no País. Realmen
te, tive a honra de, após ter sido Prefeito de Recife,
obter a maior votação do PFL no País, para Depu
tado Constituinte. IS50 me deixou extremamente
honrado, porque mostrou que a minha posição
de seriedade, meu comprorrusso com a verdade,
na execução de obras, de forma participativa, le
vou a um julgamento favorável.

Nós, que somos homens públicos, temos esta
obstmação, que parece ser a mesma de V. Ex',
dentro da sua inquietude criativa, eu diria, quando
V. Ex' se inquieta com relação à execução de.
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programas pelo Ministério do Interior, hoje ocu
pado por integrantes da Aliança Democrática, da
mesma forma que V. Ex" se inquieta com os índi
ces atribuídos à declaração do ministro LuizCar
los ~ereira, também integrante da Aliança Demo
crática, do PMDB, com relação ao crescimento
da Região Nordeste.

Posso afirmar a V. Ex", porque estava em Bra
sília no momento da escolha do Ministro da Fa
zenda, quando o Presidente José Samey disse
- e todos que estavam na solenidade assistiram
- da sua preocupação com relação ao desenvol-
vimento do Nordeste. É evidente que o Sr. Minis
tro, com esta preocupação, ou com esta diretriz
de Governo, envolveu-se com ela que é também
uma preocução do PMDB, que, dentro do pro
cesso da Aliança Democrática, sugeríu ao Presi
dente da República o nome do Ministroescolhido.
Da mesma forma que é uma preocupação do
meu Partido, o PFL, parte integrante da Aliança
Dl;mocrática, o nosso absoluto e total compro
misso com o desenvolvimento regional.

Creio que com relação às minhas declarações
iniciais, voltando ao início da pergunta de V. Ex"
com relação ao programa de apoio ao pequeno
e médio empresários, ao Projeto São Vicente, de
apoio às associações e às pequenas comunidades
rurais, que vem sendo executado, posso até dar
um testemunho, não como Ministro do Interior
mas do período anteriores eleições, como candi:
dato a Deputado Federal. Observei, no Estado
de Pernambuco, V. Ex" disse que no Estado da
Bahia esses recursos não chegaram, mas no Esta
do de Pernambuco, através do Prorural, dezenas
e dezenas de entidades, de sindicatos, de associa
ções rurais, de pequenos e microempresários re
ceberam essa ajuda.

Também ainda, como Prefeito do Recife, no
Governo do Presidente José Sarney, recebi recur
sos substanciais, através de um acordo Minter!
BIRD - com o Banco Interamericano de Desen
volvimento e através do Ministério do Interior 
para a execução do Projeto Recife, quando tive
a oportunidade de criar o Núcleo de Prestação
de Serviços, o Núcleo de Apoio aos Pescadores
do Recifee várias outras obras dentro desse Proje
to, que geraram centenas de empregos.

Portanto, posso dar o testemunho a V. Ex" de
que os elementos que encontrei no Ministériodo
Interior, nas conversas que tive com o Ministro
Costa Couto, antes mesmo de toda a polêmica
que surgiu, porque foi no dia seguinte à minha
posse - já fne preocupava, à noite, em observar
os programas em andamento - pude verificar
o bom nívelde execução desses programas. Creio
que a inquíetação de V. Ex" é a de dezenas de
Parlamentares que querem, da forma mais ágil
possível, que esses benefícios alcancem o ho
mem, principalmente nas regiões subdesenvol
vidas. Pode crer V.Ex' que essa é a minha preocu
pação. E a minha preocupação como político,
como ~nistrodo Interior,como Parlamentar, que
assumiu compromisso na praça pública. No mo
mento em que fui convocado pelo Presidente Jo
sé Sarney, S. Ex", naquela ocasião, me dizia que,
com a minha convocação, estava convocando
um homem do Nordeste. Ao mesmo tempo, rea
firmava a prioridade para o desenvolvimento re
gional, especialmente nas Regiões Norte e Nor
deste, onde o fosso do desenvolvimento é acen
tuado.

Então, com relação à terceira etapa da coloca
ção de V.Ex', diria que dispomos de uma asses
soria no Ministério. É evidente que essa asses
soria, no momento em que as comissões termi
nam essa fase de coleta, mas começam o intenso
trabalho de Plenário, de acompanhamento das
questões e discussões, de apresentação de emen
das, diriaque essa assessoria estará cada vezmais
presente. Digo também que, no Ministériodo inte
rior, todos os companheiros Constituintes encon
trarão as portas permanentemente abertas, da for
ma mais cristalina possível, para que possamos
analisar esses programas.

Aproveito a oportunidade, inclusive, para con
vocar V. Ex" para que pudéssemos, em conjunto,
observar os perfis de desenvolvimento dos pro
gramas a que me referi, anteriormente, e outros,
a fim de acolhermos suas sugestões, com relação
ao dinamismo desses programas, e até acres
centar idéias novas. Porque todos os programas
em execução suportam uma margem de criativi
dade e de alteração no seu desenvolvimento. Esta
contribuição será importantíssima no momento
em que assumirmos o Ministériodo Interior.

Agradeço, portanto, a V. Ex" pelas referências
relativas à preocupação com o desenvolvimento
regional e, sobretudo, para que os programas
anunciados sejam efetivamente os programas
cumpridos. Tenho consciência de que os dados
que aqui assegurei e os dados a mim fornecidos
pelo MinistroCosta Couto espelham, na realidade,
os programas executados.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavra ao último Constituinte inscrito,
Deputado José Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Sr. MinistroJoaquim Francisco Caval
cante, quero expressar a minha satisfação, de
pronto, com a nomeação de V. Ex" para o Minis
tério do Interior. Meus votos de nordestino, de
muito sucesso, porque o Nordeste precisa que
V. Ex" tenha sucesso.

Para mim, a política, os programas e meca
nismos adotados pelo Governo em relação ao
Nordeste, buscando - e volto ao ponto principal
do nosso encontro de hoje - reduziras diferenças
regionais - repito, não só as políticas como os
programas e mecanismos - são anacrônicos,
insuficientes e insatisfatórios para que se atinja
o objetivo que se pretende. Não podemos negar
que o Nordeste tenha crescido - nos últimos
trinta anos - é verdade que cresceu. Entretanto,
o Nordeste de hoje está muito mais distante do
Sul do que há trinta anos. Sinal de que os meca
nismos não cumpriram o seu papel.

Sr. MinistroJoaquim Francisco, nós, políticos
do Nordeste, quando colocamos a mão na cabeça
à noite, depois de um grande dia de campanha,
ao repassar o que vimos - muitas vezes sentimos
uma forte tristeza ao ouvir, por exemplo, relatos
de fatos que ainda hoje, trinta anos depois da
criação da Sudene, se repetem, como o de famí
lias que vão buscar água para beber, a seis ou
mais quilômetros de distância de suas casas. E
água contaminada. ASudene, companheiros, não
resolveu nem o problema da água do Nordeste.
Posso dizer, a partir daí, que a política, repetindo,
os mecanismos e os programas do Nordeste, são
anacrônicos. E até certo ponto diria: parece-me
.tjUeaté que de propósito, para manter o Nordeste

no fosso do subdesenvolvimento que nos tem
atacado ao longo do tempo.

Teria vários exemplos a citar,mas há uma situa
ção particular que muito me angustia. Se nos
ativermos à área da educação e nos voltarmos
para o interior do Nordeste - pode ser de Per
nambuco, do Maranhão, do Piauí, de Alagoas 
veremos naquela vila a escola feita pelo poder
público, toda equipada por ele, com a professora
paga pelo poder público, com a merenda escolar
dada pelo poder público, com livros dados pelo
poder público. Dá-se tudo em educação a muitos,
pelo menos. O mesmo se passa na área de saúde,
quando há postos de saúde, remédios, médicos,
em que tudo é absolutamente de graça. Os pro
gramas assistenciais, quando existem, funcionam
relativamente bem, pelo menos para uma área
f!'0 pobre como o Nordeste. Pratica-se o paterna
lísmo com certa eficácia, com certa habilidade.
Entretanto, companheiros, não há um só nordes
tino que, não precisando da ação de caridade
do Governo, receba, ainda que por conta da Sude
ne, do Ministério do Interior ou de outro órgão
do Govemo, um rolo de arame farpado, um quilo
de semente, um quilo de defensivo para a sua
lavoura. Tudo aquilo que é produtivo é proibido.
O Governo não apóia, sobretudo, o pequeno pro
dutor em absolutamente nada. Mas se é obra de
caridade, o pobre encontra apoio no Govemo.

Sr. Ministro, quando volto a ver no Ministério
do Interiorum nordestino integrante da nova gera
ção de políticos e de homens preparados para
a coisa pública, volto a dizer,sinto-me muito satis
feito, rendendo minha homenagem ao Ministro
Costa Couto que demonstrou muita competência
e adesão à causa nordestina. Entretanto, Sr.Minis
tro, nós, do Nordeste, que esperamos pelo Minis
tério do Interior, devemos adotar uma postura
mais agressiva. Ou tomamo-nos mais agressivos,
mais aguerridos, menos acanhados, mais deste
midos em relação às causas do desenvolvimento
do Nordeste, ou continuaremos distanciando-nos
cada vezmais em relação ao Sul. Não tenho dados
em mãos, mas é muito conhecido o relato cientí
ficode que o homem do Nordeste está mais redu
zido em estatura, está mais magro, está mais feio
e menor. Claro que não vai desaparecer, porque
Deus põe a mão em cima, mas isso reflete a
triste situação em que se encontra o Nordeste.

Para finalizar, Sr. Ministro, nós, que vivemos
ainda contaminados pela idéia do "muda Brasil",
nós, nordestinos, devemos lançar o nosso grito
de "muda Nordeste" e vamos lançar, Sr. Ministro,
o nosso grito de "muda Minter",para ver se assim
teremos uma época de progresso, de alento para
a nossa região. Em síntese, Sr. Ministro,reafirmo
a V. Ex" minha confiança fundada na justeza das
suas decisões relativasà causa do Nordeste. Con
te sempre V.Ex"com a minha participação, com
a minha adesão e com minha contribuição pes
soal, e penso que posso falar em nome de toda
a bancada do Maranhão, que é o meu Estado,
pois tenho certeza de que toda a bancada do
Nordeste apoiará as ações de V. Ex", desde que
sejam, na verdade, dirigidas para o progresso e
para o desenvolvimento daquela região. Muito
obrigado.

O SR. JOAOO/M FRANCICO CAVALCANTl
Nobre Constituinte José Teixeira, V. Ex" dá um
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depoimento com relação à situação do nosso
querido Nordeste. Diriaque, neste início de gestão
no Ministério do Interior, V. Ex" sobrecarrega as
minhas responsabilidades, por um lado, e por ou
tro lado, sinto que encontrarei respaldo no seu
oferecimento e começo a sentir-me cada vez mais
fortalecido para enfrentar os desafios da nossa
região.

Creio que, na reahdade, o grito de "muda Nor
deste", o grito de "muda Brasil" estã sendo dado
no momento oportuno, no momento em que ela
boramos uma nova Constituição. Não que esta
Constituição vá efetivamente resolver de imediato
todos os problemas da nossa região, mas no mo
mento em que esta Constituição poderá, como
disse anteriormente, inserir em seu bojo meca
nismos que assegurem não a eventual, mas a
permanente execuçâo de políticas, mecanismos
ou programas de desenvolvimento do Nordeste,
assim como <I sua prioridade.

A nossa responsabilidade, e digo falándo no
plural, como Parlamentar e como Ministro, assim
como a de todos os companheiros Constituintes,
é enorme nesta hora. Se temos ao mesmo tempo
que elaborar a Constituição, temos, também, que
levantar a nossa voz, pois toda a sociedade está
acordada para isso, todos estão alertas.

Ainda recentemente foi entregue ao Presidente
José Sarney um documento da bancada do Nor
deste, fazendo reivindicações objetivas, onde vá
rios pontos foram destacados no sentido de que
essa prioridade fosse dinamizada, operacionali
zada a curto prazo, porque todos sabemos que
a médio e a ;Iongo prazo definir-se-á uma série
de questões na nova Constituição, seja com rela
ção à propriedade, seja com relação às questões
urbanas, às questões dos transportes, ao sistema
de Governo, il restauração das prerrogativas do
Poder Legislativo, ao fortalecimento do Poder Ju
diciário. A sociedade, após a promulgação da
Constituição, através de um processo educativo,
desde a sua base até os segmentos represen
tativos, haverá de ser construída em bases mais
sólidas e mais humanas.

Os problemas são estruturais. V. Ex" reconhe
ceu o esforço do Ministro Costa Couto na tentativa
de superação dos problemas conjunturais, mas
os problemas estruturais persistem. Masé na cor
reção desses problemas que haveremos de influir,
eu, como Ministro do Governo José Sarney, com
prometido com o desenvoMmento total, com o
desenvolvimento entendido como a plena realiza
ção do homem como meta de Governo e, ao
mesmo tempo, os Constituintes comprometidos
com a Constituição renovadora, com a Consti
tuição que assegure efetivamente a justiça social.

Congratulo-me com V. Ex", agradeço as pala
vras elogiosas l~ coloco-me mars uma vez à dispo
sição, no Min~;térío do Interior, para que todos
possamos continuar com esse debate tão franco,
tão leal, tão cordial e/sobretudo, até na sua crítica,
um debate que indica correções, que indica ne
cessidade de modificações de políticas e que por
certo indicará () roteiro que deverei seguir no Mi
nistério. Agradeço, portanto, a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Esgotada a relação dos ConstItuintes inscritos,
dou a palavra ao nobre Relator da Subcomissão,
Constituinte Siqueira Campos.

oSR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, Sr. Ministro, fiquei muito feliz quando VI

um Deputado antigo, importante no contexto polí
tico brasileiro, dizer surpreso: "mas este rapaz é
excelente". O rapaz e o excelente no caso me
soou muito bem, porque mostrou que temos jo
vens de muito valor. E eu, que torço bastante
por V.Ex", talvez por ser a terra de V.Ex" o berço
de meus ancestrais e pelos amígos comuns que
temos, pelos laços que gostaria próximos, sinto
que é muito bom estarmos próximos de gente
de valor, com uma consciência de brasilidade e
de humanismo e com muita responsabilidade na
ação. V. Ex" íntegra essa elite responsável que,
graças a Deus, está nascendo. O problema do
Brasil não é o povo, mas a elite. O povo é muito
bom, mas a elite é um problema muito sério.
E estou dizendo isto aqui do alto da minha igno
rância, é verdade, mas acredito que estou certo,
em função dos meus cinqüenta e oito anos bem
vividos.

Quero, como Relator desta Subcomissão, con
gratular-me pela sua exposição, de improviso,
mas melhor do que muitas que têm sido feitas
aqui por escrito, meticulosamente estudadas às
vezes. V.Ex"é um estudioso, um analista do qua
dro político, muito competente, para a nossa sor
te. Faço votos de que V. Ex" consiga grandes
resultados em favor do Brasil nesta sua passagem
pelo Ministério do Interior, da mesma forma como
V.Ex" tem conseguido nos postos com que tem
honrado a administração pública brasileira e a
Constituinte que integrava até há poucos dias,
e que ainda integra, porque o espírito de V. Ex"
é este: estar colaborando lá e cá. Esse problema
de estar na relação de Constituintes não é tão
significativa. O importante é a contribuição que
V. Ex" continua a dar.

Mas, Sr. Ministro, tenho tido um comportamen
to nesta Subcomissão de sempre deixar esgota
rem-se todos os assuntos. O Relator sempre tem,
pela praxe, o direito de falar em primeiro lugar,
e eu, como já sabe o meu Presidente, prefiro falar
por último, deixar todos os eminentes colegas
interpelarem e debaterem com os expositores,
porque quero realmente agir da melhor forma
possível, deixar fluir dos debates o contraditórío,
as contribuições que me ajudem, com a proteção
maior de Deus, a elaborar um texto que, tanto
quanto possível, corresponda às expectativas, às
aspirações e às necessidades do povo brasileiro,
para que possamos, ao debater o texto que apre
sentarei, que submeterei a esta Subcomissão, ten
do o aperfeiçoamento da participação de cada
colega e do eminente Presidente, levar à Comis
são da Organização dos Estados e à Comissão
de Sistematização, e ao plenário, alguma coisa
que não decepcione e que efetivamente contribua
para superarmos uma soma enorme de proble
mas, de deficiências que temos tido ao longo
da vida desta jovem Nação.

Mas hoje vou mudar um pouquinho o compor
tamento, porque embora não tenham sido esgo
tados os assuntos, não posso deixar de ser o
Constituinte que tem também como objetivo 
° objetivo maior é ter uma grande Constituição,
é ajudar o meu País, mas existem outros grandes
objetivos que se inserem também neste contexto
de ajudar o País - a criação do Estado de Tocan
tins, que graças a Deus é hoje uma matéría de

consenso. Fico tão honrado quando vejo um Pe
dro Simon vir aqui, como hoje pela manhã, e
tocar neste assunto na minha ausência, provo
cado por um colega que falou em redivisão territo
rial. E a primeira coisa que S. Ex" falou foi no
Estado de Tocantins. É uma bela forma de come
çarmos esta reorganização do País, redividindo-o
e criando pólos altemativos, porque senão este
Brasil explode.

O direcionamento dos fluxos migratórios inva
riavelmente é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, cidades que estão com índices
de favelamento seriamente agravados. E os cus
tos da máquina governamental que tenta assistir
essas populações são muito mais elevados do
que os custos de se criar novas unidades da Fede
ração que possibilitem o aproveitamento melhor
das imensas reservas, dos imensos potenciais de
riquezas que esta Nação tem. Se pudéssemos,
o quanto antes, criar o Estado de Tocantins, certa
mente do Nordeste iriam muitos migrantes, que
encontrariam melhores condições de vida, me
lhores oportunidades, que se realizariam mais ra
pidamente e ajudariam mais ao País do que vindo
para as periferias das grandes cidades

Veja V.Ex"que os Estados Unidos têm menos
cidades com população acima de urnrnílhâo de
habitantes do-que o Brasil. E por quê? E resultado
da sua divisão político-administrativa racional,
moderna. Temos que realmente criar uma outra
situação. Mas fico muito satisfeito em ouvir a sua
palestra, porque vi sair realmente uma manifes
tação de gente arejada, de gente que acredita
neste Pais, não de gente conservadora, irnobílista,
que quer deixar as coisas como estão para ver
como ficam. Até quando vamos aceitar este esta
do de coisas, de uma máquina emperrada de
pessoas que não querem permitir abertura de es
paço para a participação dessas levas de migran
tes, de setores emergentes deste País? Até quando
vamos ter de tolerar todos esses problemas? Va
mos permitir que uma revolução, uma guerra civil,
venha resolver esse problema, quando podemos
perfeitamente resolvê-lo reformando, adotando
certas medidas, ajustando-nos à realidade, às difi
culdades? Realmente estou muito confiante em
que a sua passagem pelo Ministério do Interior
é valiosíssima, é muito importante para moderni
zarmos a administração pública brasileira e con
seguirmos conquistas imensas; que essas regiões
vazias consigam ser melhor assistidas. O nosso
Nordeste - sou um cearense, filho de pemambu
canos, e não deixo nunca de me ligar à minha
terra, às minhas origens, embora esteja hoje ao
Centro-Oeste. Fico felizcom isto. Mas vá pergun
tar ao representante de Goiás que luta pela críação
do Estado de Tocantins sobre a Comissão de
Redivisão Territorial. Ora, este era um compro
misso e eu fiz, confesso hoje a loucura, uma greve
de fome, e não foi de mentirinha, foi um ato que
não sei como explicar, de que não me arrependo,
mas não o faria de novo, e tão grave, porque
foi verdadeiro. O Presidente José Sarney, preocu
pado, pediu ao Ministro Ronaldo Costa Couto que
me telefonasse e assegurasse a instalação daque
la comissão, dando-me o direito de indicar um
membro; posteriormente, aceitou um outro mem
bro que também é amigo nosso. O Ministro fez
reiterados cornprorníssos de, em primeiro lugar,
estudar todos os aspectos da proposta de criação
do Estado de Tocantins, e pelo que sei, essa CO_I,
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missão está paralisada há mais de um ano. Foi
um compromisso feito pelo Ministro Ronaldo
Costa Couto, e acredito muito nele, um rapaz bri
lhante, pessoa que conheço há muito tempo, co
mo também conheço seu irmão, Hélcio Costa
Couto, homens dignos, capazes, que estão tam
bém solidárioscom todos os "mudancistas", com
todos os que querem descentralizar,que querem
modernizar este País.

Então, essa comissão está desativada,pelo que
eu sei. E há alguns de seus ilustres membros
- não vou citar nomes, não para não compro
metê-los, porque na administração de um ho
mem como V. Ex" o camarada que trabalha e
quer realmente "puxar o carro" de qualquer jeito,
será ajudado e não punido, mas porque não con
vém citar - que na realidade querem trabalhar
nesse sentido, mas não têm como fazê-lo.

Então, a minha pergunta é esta: V. Ex" vai ter
condições de ativar essa comissão? Porque, na
realidade,a Constituintevaiprocurar fixar critérios,
mas como todo colegiado sofre influências de
todos os lados, se tivermos uma comissão lá,
funcionando plenamente, pode até apoiar-nos.

A Constituinte, como o Congresso - V. Ex"
sabe, como integrante dele - é pobre em termos
de estrutura, de apoio. Chega ao ponto de o nosso
Vice-Presidente fazerum apelo dramático em bus
ca de apoio, para que melhor possamos desen
volveros nossos trabalhos, que serão concluídos
dentro de poucos dias. O meu parecer terá que
ser dado dentro de onze dias. Faltam, realmente,
condições. Estamos clamando ao IBGE, e ele cer
tamente indicará pessoas, assessores para outra
Constituinte, certamente, porque para esta não
tem jeito mais. Então, é com relação a adminis
tração pública que ficamos revoltados. Afinal de
contas, tem que haver uma integração entre ór
gãos do Executivo,Legislativo e Judiciário. O Pais
é nosso. Se o barco afundar, pereceremos todos.
Tem que haver essa consciência. Há realmente
condições de V. Ex" ativar a Comissão de Redi
visão Territorial? Outro ponto, a comissão fome
ceu-me alguns dados a respeito da criação do
Estado de Tocantins. Mas,sei que não chegamos
à conclusão desses estudos.

Uma outra coisa que gostaria de colocar para
V. Ex" Vamos continuar tendo Rondônia como
integrante da área do Centro-Oeste do Brasil,
quando esse Estado é da área amazônica? Vamos
ter condições de continuar com essas grandes
regiões, com as áreas de juridição das agências
de desenvolvimento superpondo-se umas às ou
tras? Uma atrapalhando a outra?ASudeco atrapa
lha a Sudam. E é um enguiço, porque uma atribui
uma determinada tarefa a uma outra, que dizque
não é sua tarefa, mas sim da outra. Esse parale
lismo,essa superposição, precisamos darumjeito
nessa situação. O Pais tem cinco regiões: Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Acho que
os limites dessas regiões deveriam ser definidos
de uma vez por todas, para traçarmos as políticas
necessárias ao seu desenvoMmento. Está na hora
de fazerisso pela Constituinte.Poderia o Ministério
de V. Ex" dar-nos condições - já que o IBGE
está tão distante, e é uma tarefa dele - de traba
lhar para acertarmos essas questões? Por que
não fazerisso?V.Ex' é jovem, arejado e dinâmico.
Não existequestão partidária. Não sou do partido
de V. Ex", não sou da Aliança Democrática. .v.

Ex" está de moral erguida, porque sem o partido
de V. Ex' não haveria governo nem de PMDB
nem de PFL nem de Aliança Democrática. V.Ex"
dentro de muito pouco tempo superará obstá
culos que já não existem mais. O nosso Presidente
é do PMDB e fez um dos maiores elogios a V.
Ex' O que existe é a vontade de ter no poder
homens que tenham contribuído para a eleição,
para a constituição do governo que aí está 
e eu não contribuí, era adversário e continuo sen
do, embora não seja inimigo,sou amigo de todos,
sou independente. Se por uma questão nacional
for recomendável que eu esteja ao lado do Presi
dente José Sarney, que é meu amigo pessoal,
com imenso prazer, como já disse a ele, lá estarei.
Tenho apoiado inúmeras iniciativas dele não as
pessoas, mas a sua atuação no governo, porque
é o meu dever. Tenho que ser obrigatoriamente
fiscal. O povo me deu esse papel. Perdi as elei
ções, vou atuar como fiscal, é o papel que me
cabe. E vou fazer com patriotismo, se Deus me
permitir.

Quanto às regiões, também contribuí um pou
co para a criação dessa região geoeconômica
de Brasilia. Mas ela não atendeu aos seus objeti
vos. Queríamos, naturalmente, que fossem dadas
condições aos Municípiosbaianos e mineiros des
sa região geoeconômica de Brasíliapara que as
suas populações se fixassemali,não viessem para
Brasília, nesse êxodo tremendo, aumentando o
processo de inchação da periferiade Brasília, que
está num afavelamento terrível. Não é hora de
tomarmos determinadas providências para que
seja colocado um paradeiro nesse processo de
atração que Brasília exerce? Porque exatamente
esses Municípios não têm absolutamente nada,
não têm água tratada, canalizada, não têm ener
gia, não tem Posto de saúde, não mas têm médi
cos, enfermeiros, nada. Por que não tomar provi
dências a respeito dessa situação para apoiar es
ses brasileiros de lá e os daqui, que não terão
que dividir os seus equipamentos sociais e as
oportunidades no campo de trabalho e em outros
setores com esses brasileiros que lá estão e que
lá têm oportunidade? Basta que haja condições
de assistência.

Eram essas as perguntas que eu gostaria de
fazera V. Ex" Desculpe-me a veemência. Quando
falo com uma pessoa que sei que é sincera, fran
ca, que tem vontade de acertar, procuro também
jogar as questões logo na mesa, mas o faço com
todo respeito, com toda admiração que merece
o jovem Ministro, a quem felicito pela brilhante
exposição mais uma vez.

O SR. MINISTRO JOAOOIM FRANCISCO CA
VALCANTI - Caro ConstituinteSiqueira Campos,
V. Ex", na realidade, deu um depoimento abran
gente e, sobretudo, de um idealista, que chegou,
como V. Ex", afirmou, ao extremo de ir a uma
greve de fome para obter a consecução dos objeti
vos que estava perseguindo. Respeito essa atitude
e vejo que ela nasceu das suas convicções, da
necessidade de uma redivisão territorial, neces
sidade esta que já debatemos amplamente aqui
e chegamos à conclusão de que a Assembléia
Nacional Constituinte soberanamente irá definir
critériospara que esta redivisão territorialocorra.

Ouvi também atentamente as observações de
V. Ex" com relação à Comissão de RedivisãoTerri
torial, comissão esta que o MinistroCosta Couto,

na ocasião primeira em que conversávamos sobre
o Ministério, fez questão de se referir a este fato,
dizendo, inclusive, que V. Ex" seria um cobrador
implacável do resultado dos trabalhos desta Co
missão. Mas,no inícioda minha explanação, refe
nome ao que seria um pouco de ousadia de vir
aqui, praticamente no primeiro dia em que assu
mo o Ministério, discutir com os companheiros.
E esta ousadia não seria tanta a ponto de discutir
com V. Ex" os trabalhos desta comissão, que V.
Ex" conhece tão bem e vem acompanhando o
seu trabalho. Transfiro essa discussão da Comis
são de Redivisão Territorial para uma conversa
no Ministério, uma análise conjunta com os mem
bros da Comissão, para que possamos discutir
o estágio atual dos trabalhos dessa comissão. S0
licitei, inclusive, quando vim para cá, que fossem
remetidos à Subcomissão determinados elemen
tos não ainda conclusivos,mas serviriamde subsí
dios para seu conhecimento.

Creio que isso deve ter ocorrido, mas esses
elementos devem ser complementados por vários
outros, e, sobretudo, complementados por uma
troca de opiniões entre V. Ex" e o Ministro do
Interior, para que possamos analisar de forma
exaustiva e ágil a questão da criação do Estado
do Tocantins.

Estou à disposição de V.Ex" para essa questão
específica e que diz respeito diretamente à atua
ção parlamentar de V. Ex" e aos compromissos
assumidos na praça pública e que são do conheci
mento não só de V. Ex', mas do País.

Em segundo lugar, V. Ex' coloca a questão
do paralelismo e da superposição de atribuições
a que nos referimos, inclusivecomo fruto de dis
torção do nosso sistema federativo. Creioque es
sa deve ser uma questão que deve preocupar
a todos nós, e é o momento oportuno de tocar
nela. Quantas ações são superpostas? Quantos
trabalhos poderiam ser realizados a custos bem
menores e não o são em razão da superposição
de órgãos e das ações paralelas? Creio - e disse
anteriormente ao Constituinte Fernando Gomes
- que não encontraremos, uma solução de curto
prazo,em trinta,ou sessenta dias mas poderemos
agilizar as medidas com relação a essas questões,
ao tempo em que esses subsídios fornecidos po
derão servir de embasamento para a formulação
de normas constitucionais duradouras para a so
lução da questão.

A questão da atração por Brasília, que é a mes
ma por Recife, pelo Rio de Janeiro, São Paulo,
a migração das zonas rurais para as grandes cida
des constitui, inegavelmente, um dos maiores
problemas do País, porque, em curto prazo, não
vejo solução imediata para que essa tendência
de migração do campo para a cidade seja barrada.
Vejo, ao mesmo tempo, solução para o problema.
Não sou dos pessimistas que indicam o problema
e não a solução. Hásolução com a reforma agrária
e com a solução da questão urbana. Asmigrações
podem até e deverão continuar no sentido do
campo para a cidade, mas não para as grandes
cidades. O impedimento deverá ocorrer a nível
dos distritos e das cidades de pequeno e médio
porte e, em última hipótese, essa atração, que
tem sido permanente em todas as fases do nosso
desenvolvimento e especialmente nas fases mais
recentes, poderá encontrar obstáculos que criem
condições de trabalho no campo, através da redis-
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tribuição de terras e de uma política agrícola
abrangente, que possa fixar o homem não no
campo, na sua casa isolada na maioria das vezes,
quando sabemos que apenas 4% da população
dos Estados Unidos vive efetivamente no campo
e que, no Brasil, esse percentual situa-se em tomo
de 30%, mas com uma tendência acelerada de
que essa migração prossiga.

Agradeço as referências que V.Ex"fez a minha
pessoa e na renovação desse diálogo, no encontro
de toda a equipe do Ministério do Interior com
meus companheiros Constituintes, nessa perma
nência do diálogo, da união, do reconhecimento
de que, mesmo acima de Aliança Democrática,
que V. Ex" não integra, creio que, no reconhe
cimento dessa troca de opiniões, dessa crítica
sadia, diria mesmo da necessidade às vezes da
contundência na colocação dos problemas, por
que a contundência, a colocação realista e a obje
tividade despertam em nós, administradores, po
tenciais que desconhecíamos.

O resultado desse debate foialtamente enrique
cedor para meu primeiro dia como Ministro do
Interior. Se pude contar com a colaboração de
todos que ínteqram esta Subcomissão nesta pri
meira aproximação, tenho certeza de que haverá
uma mulnplícaçãodesses esforços e nossos pro
gramas poderão ser executados, as correções po
derão ser feitas e, sobretudo, na permanência do
diálogo e do entendimento, haveremos de cons
truir o presente dentro da eficiência, da seriedade
e da agilidade. e o futuro, que pertence aos Consti
tuintes em termos de elaboração de uma Consti
tuição, que assegure a continuidade dessas con
quistas.

Agradeço, portanto, a V. Ex" a interferência e
os pontos objetivos colocados com muita profun
didade e oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Nobre Constituinte e eminente Ministro Joaquim
Francisco Cavalcante, estamos chegando ao tér
mino dos nossos trabalhos. Desejo sincera e calo
rosamente agradecer a V. Ex" não só pelo fato
de ter vindo a esta Subcomissão, mas porque
o fez com presteza e excepcional boa vontade.

Além desses agradecimentos, desejo parabe
nizá-lo pela brílhanté exposição cmo que nos brin
dou hoje aqui. Foi uma aula de um homem públi
co eminente, culto, que conhece os problemas
do nosso País, especialmente os da nossa região
nordestina. Com esses agradecimentos, congra
tulo-me com V. Ex' em nome de Subcomissão.
V. Ex' hoje, sem dúvida alguma, enriqueceu nos
sos trabalhos, trouxe uma contribuição valiosís
sima não só para esta Subcomissão, mas para
a Comissão da Organização do Estado, e, por
que não dizer, as palavras estão aí, ficam nos
Anais não só para daqui um, dois ou três meses,
mas para aqueles estudiosos e historiadores que,
futuramente, se debruçarem sobre os trabalhos
da nossa Assembléia Nacional Constituinte.

Encerrando, quero ainda desejar a V. Ex', como
homem público brasileiro empenhado na solução
dos grandes problemas regionais e nacionais, o
êxito nas anvídades que ora inicia à frente de uma
importante pasta ministerial.

V. Ex" pode ficar certo de que todos nós aqui
estamos vivamente empenhados e dedicados, so
bretudo nós, desta Subcomissão, em defender
o fortalecimento da Federação. Queremos uma

Federação autêntica, real, com Estados cuja auto
nomia seja verdadeiramente respeitada. Lutamos,
hoje, dentro desse enfoque a que V.Ex' também
se referiu. Não é apenas o problema importan
tíssimo e formal da reconstitucionalização do País,
das garantias democráticas, da defesa dos direitos
dos cidadãos, do respeito à liberdade e à digni
dade humana, mas lutamos sobretudo contra es
ses grandes desníveis e essas desigualdades re
gionais e sociais. O Nordeste, região a que V.
Ex', muitos aqui presentes e eu pertencemos, so
fre duplamente as conseqüências do desnível re
gional e social.

Pode V.Ex"ficar certo de que, vindo aqui hoje,
demonstrou não apenas o espírito público do Mi
nistro, mas o espírito público do Constituinte que
é. Estamos empenhados e, juntos, em todas as
trincheiras, nós, homens públicos, haveremos de
corresponder aos anseios deste País, imprimindo
novos rumos à Nação brasileira que nosso povo
tanto reclama e a que tanto tem direito.

Mmhas congratulações e meus agradecimen
tos, Sr. Ministro. Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar os trabalhos desta Subcomissão e con
voco uma reunião para amanhã, às dez horas,
quando também teremos a satisfação e a honra
de ouvir o depoimento de S. Ex' o Mimstro da
Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto.

Estão encerrados os nossos trabalhos.

ATADA 12' REUNIÃO ORDINÁRIA
(8' REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBUCA)

Às dez horas e trinta mmutos do dia seis de
maio de um mil novecentos e oitenta e sete, reu
niu-se a Subcomissão dos Estados sob a presi
dência do Constituinte Senador Chagas Rodri
gues. Compareceram os Constituintes: Chagas
Rodrigues, Presidente; Valmir Campelo, Primeiro
Vice-Presidente; Fernando Gomes, Segundo-Vi
ce-Presidente; Siqueira Campos, Relator; Renato
Bernardi, Guilherme Palmeira, Paulo Roberto, Del
Bosco Amaral, DaviAlvesSilva, HilárioBraun, Ro
naldo Carvalho, Carlos Cardinal, Fernando Velas
co, Amilcar Moreira e o Suplente Naphtali Alves.
Havendo número regimental foi declarada aberta
a reunião. Estiveram presentes também os Cons
tituintes: Francisco Carneiro, Felipe Mendes, Nes
tor Duarte, AníbalBarcelos, Furtado Leite, Edésio
Frias e Mendes Botelho. O Constituinte Paulo Ro
berto pediu que fosse dispensada a leitura da ata
por terem sido distribuídas cópias para os mem
bros com antecedência. Colocada em discussão
e em votação a Ata foi aprovada. A secretária
fez a leitura do expediente. O Senhor Presidente
passou a palavra ao Senhor Ministro da Justiça,
Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto, que discorreu
sobre o tema: "Autonomia dos Estados". Encer
rada a palestra do Senhor Ministro,passou-se aos
debates, com a participação dos Constituintes:
Del Bosco Amaral, Davi Alves Silva e Guilherme
Palmeira. O Constituinte Siqueira Campos, Rela
tor, usou da palavra para se desculpar com o
Senhor Ministro da Justiça por não estar em Ara
guaína quando da estada de Sua Excelência na
quela cidade goiana, enalteceu e agradeceu a pre
sença e as palavras do Senhor Ministro.O Senhor
Presidente dingiu-se ao Senhor Ministro dizendo
ter sido uma honra a presença de Sua Excelência
no plenário desta Subcomissão e agradeceu pela
palavra profunda, escorreita e admirável do ora-

dor. Nada mais havendo a tratar, às doze horas
e trinta e cinco minutos foi encerrada a reunião.
E, para constar, eu, Maria Inês de Bessa Lms,
Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente. - Chagas
Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número regimental e sob a proteção
de Deus, declaro abertos os trabalhos da Subco
missão dos Estados. A SI"" Secretária procederá
à leitura da ata da reunião anterior.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex' tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO 
Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da
ata.

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

Leitura do Expediente

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, minhas senhoras e meus se
nhores, hoje temos a honra de receber, nesta Sub
comissão dos Estados, o Sr. Ministro da Justiça,
Paulo Brossard de Souza Pinto. Éum nome nacio
nal, que dispensa qualquer apresentação. Depu
tado Federal, fez política no seu Estado, onde
foi Secretário, Senador, e hoje Ilustra nossa vida
pública como Ministro da Justiça. De modo que
é uma grande honra para nós receber S. Ex' nesta
Subcomissão. Somos desde já gratos a S. Ex"
pela presteza e pela gentileza com que nos aten
deu.

O tema desta reunião será "Autonomia dos Esta
dos". É um tema complexo, e o ilustre expositor
terá absoluta liberdade para localizar o aspecto
que considerar merecedor de maíor ênfase.

Esclareço aos Srs. Constituintes que nosso visi
tante irá falar durante aproximadamente trinta mi
nutos. A seguir, cada um dos Srs. Constituintes
terá cinco minutos para suas interpelações.

Neste momento, com muita honra, concedo
a palavra ao Sr. Ministro Paulo Brossard.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, tendo tido a honra
de ser Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul.
é sempre com prazer que volto a esta Casa. E
o prazer aumenta quando vejo presidir esta Sub
comissão um velho e querido amigo, companhei
ro de muitas lutas, o nobre Senador Chagas Rodri
gues.

A questão em exame por esta Subcomissão
é das mais amplas e, seguramente, das mais im
portantes. Há questões que podem não ser regula
das pela Constituição, mas a relação entre União
e Estados, o traço do Estado federal e dos Estados
autônomos, isto é matéria intrinsecamente consti
tucional. A Constituição não pode deixar de cuidar
desse aspecto. Sobre esse assunto, entendo que
a questão interessa mais ser examinada à luz da
nossa História do que à luz de teorias, à luz de
doutrinas, até porque algumas teorias foram inspi
radas pela realidade dos países de onde os autores
eram naturais. Por isso mesmo, sua amplitude
ficava condicionada à própria realidade histórica,
Inspiradora do escritor, do jurista. A teoria Iiterána
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a teoria federativa de um jurista do porte de Labau,
por exemplo, não tem correspondência com a
situação brasileira. Tinha correspondência com
a situação alemã, ao tempo em que ele a escreveu.
Não tinha e não tem correspondência com o qua
dro brasileiro. De modo que, como a obra do
legislador deve ter um caráter prático, um caráter
objetivo - o legislador não é um doutrinário -,
quer me parecer que devemos partir da nossa
realidade.

Como sabem V.Ex" a Federação foiintroduzida
no Brasil com a República, em 1889. Caminha,
pois, para o seu centenário. Dentro de dois anos,
estaremos a comemorar o centenário da Federa
ção. E eu gostaria de lembrar desde logo que
o cinqüentenário da Federação transcorreu em
pleno Estado Novo, quando de Federação tinha
mos apenas a palavra. Este é um dado um tanto
chocante, mas, afinal de contas, é um dado da
nossa História.

Sabem V. Ex'" que a idéia federativa é antiga
no Brasil. Ao longo do século passado, vários
movimentos revolucionários que se verificaram,
até a consolidação do Império, até o período de
paz do Segundo Império,quase todos eles tiveram
inspiração federalista. O Manifesto Republicano
de 1870 defende largamente a Federação, dizen
do, inclusive, que a geografia, antes da idéia fede
rativa, tinha justificado a federação, ou justificava
a federação no nosso País. Realmente num país
com as dimensões do Brasil,é preciso reconhecer
que a geografia, antes de qualquer teoria, como
que impõe a adoção de um Estado federal.

Sabe-se, de outro lado, que uma das cuasa
motoras da adoção da República fOI exatamente
a resistência à adoção da federação, ainda sob
o Império. No Parlamento, nesta Casa, encon
tram-se projetos vários, desde a Regência até a
última década do Império, propondo a adoção
da monarquia parlamentar. O último desses pro
jetos foi de Joaquim Nabuco. Rui Barbosa, cujo
esplendor intelectual ia atingindo proporções no
táveis ainda antes da República, logo depois da
Abolição,vitoriosa esta, lança-se à campanha pela
Federação, resumindo seu ponto de vista com
aquela frase tão conhecida: "Federação com a
Coroa, se lhe for propícia; contra a Coroa, se ela
lhe for adversa". E Joaquim Nabuco, da tribuna
da Câmara dos Deputados, haveria de dizer que
a bandeira da Federação tinha escapado das suas
mãos, para passar às mãos do Sr. Rui Barbosa,
que, por sinal, não era Deputado ao tempo, mas
jornalista. E pelo jornal fazia campanha pela fede
ração. Diziaque haviauma diferença entre ambos,
que ele, Nabuco, era monarquista, enquanto que
Rui, no fundo, era republicano. E o prórprio Rui
vai dizer, mais de uma vez, que só aderiu à Repú
blica quando se convenceu de que a monarquia
resistia e era adversa à Federação.

É conhecido o episódio com Ouro Preto, quan
do se organizou o gabinete de 9 de junho de
1889. Ouro Preto convidou Rui Barbosa para ser
o Ministro do Império. Convidou uma, duas, três,
quatro, cinco vezes, e Rui sempre colocava esse
problema, ou seja, se o Gabinete punha a federa
ção no seu programa de Governo. E, como Ouro
Preto não quisesse fazê-lo, embora prometesse
dar um passo no sentido da descentralização, que
prepararia a futura adoção da Federação, Ruinão
aceitou o cargo de Ministro, que lhe foi insistente-

mente oferecido pelo chefe liberalmineiro. Decla
radamente, só aceitou a República e ingressou
no movimento republicano, mas já em novembro
- meia dúzia de dias antes do 15 de novembro
- sob esse fundamento: "Nunca advoguei a Re-
pública. Só a aceitei quando me convenci de que
a monarquia resistia à idéia federativa".

Adotada a República,adotada a Federação com
a República, o que se deu? Vamos convir, com
toda objetividade, que a prática federativa - prá
tica da vida autônoma dos Estados - especial
mente nos primeiros anos da República, foi algo
simplesmente desastrado e desastroso. Por tais
ou quais razões, a verdade é que a idéia federativa,
e a organização do Estado federativo ensejou a
criação e a consolidação de oligarquias que have
riam de durar e permanecer até 1930, até a Revo
lução de 1930. Algumas se tomaram famosas,
exatamente pelos requintes que atingiram. Mas,
mesmo antes disso, nos primerios anos da vida
republicana e da prática da federação, ela foi ver
dadeiramente lamentável.

Eu trouxe o livrode Amaro Cavalcanti,intitulado
"Do Regime Federativo". Amaro Cavalcanti, co
mo sabem V. Ex", foi Senador Constituinte pelo
Rio Grande do Norte. Homem de grande valor
intelectual, autor de alguns livros de Direito ainda
hoje notáveis, foi Ministro da Justiça, Ministro do
Supremo Tribunal Federal, entre outras funções
que veio a exercer. Esse livrode Amaro Cavalcanti
foi publicado em 1900, exatamente quando a Re
pública completava dez anos. Ele tem algumas
observações aqui que são extraordinárias. Aliás,
o capítulo finaldo livroé sobre os grandes abusos
do Poder Federal e os grandes abusos dos Pode
res estaduais. Ele, republicano da propaganda,
que já então fora Senador Constituinte, Ministro
da Justiça, a esse tempo era Ministrodo Supremo
Tribunal Federal. A propósito, apenas para dar
um exemplo - esses fatos vão ficando perdidos
na memória - era comum que a Justiça dos
Estados, que a magistratura estadual, de quando
em quando, fosse limpa. Rigorosamente falando,
passava-se uma esponja. Coisa que hoje nos pare
ce um sacrilégio, alguma coisa absolutamente
impensável. Quem admitiria hoje que um gover
nador demitisse os juizes do seu Estado, a come
çar pelo Juiz do Tribunal de Justiça? No entanto,
isso foi praticado repetidamente, através de expe
dientes vários. Assim, por exemplo, diz ele aqui:
"Foi votada...

Temos Deputado do Ceará na Casa?

O SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELO 
Sou um cearense que representa Brasília.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Está
bem. O cearense é universal.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Dois
cearenses por Brasília e um por Goiás.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Três
Deputados cearenses que não representam o
Ceará. Então, tenho a impressão de que precisa
remos revisar isso, porque o Ceará está com um
número elevado de deputados na Casa, está com
uma representação maior do que a legal...

Eu falava na Lei rr 54, de 1899, do Estado
do Ceará, revogando igualmente a Constituição,
na parte em que estabeleceu antigüidade absoluta
para os acessos dos magistrados, dispondo que
as nomeações para Juízes de Direito pudessem

ser feitas livremente pelo Presidente do Estado,
dentre Juízes Substitutos e Promotores de Justiça.
Nomeação livrepelo Presidente do Estado.

Em outros Estados, o meio empregado pelos
governos para descartar-se de magistrados é du
plo. Ora é uma reforma constitucional, ou uma
lei ordinária, que autoriza o Poder Executivo a
aposentá-los ou a demiti-los, ora é uma lei ou
um simples decreto do Poder Executivo, que
manda reorganizar a magistratura. E, na sua exe
cução, o Governo aproveita os magistrados que
lhe apraz e rejeita os demais. O primeiro processo
foi adotado, dentre outros, pelos Estados do Rio
Grande do Norte, em 1898, de Alagoas; em 1895,
de Sergipe, em 1895, e ainda uma série de decre
tos, todos eles de 1895 - da Paraíba, do Amazo
nas, etc.

O segundo processo foi o preferido pelo Piauí
- Decreto rr 27, de 1892 - e por alguns outros
que deixamos de citar.

No Estado do Pará, a coisa se tem passado
de um modo que merece reparo especial: a pri
meira nomeação de um Magistrado do Pará, de
pois que este entrou no gozo de sua autonomia,
foi efetuada pelo Governador eleito em 15 de no
vembro de 1891. Em 29 de novembro do mesmo
ano, aquele Governador foi deposto, mas a junta
governativa nada fez quanto à magistratura. De
pois de promulgada a segunda Constituição, de
1892, e a lei de 15 de maio do mesmo ano,
que reorganizou a Justiça do Estado, o segundo
Governador eleito preencheu de novo todos os
cargos judiciários, de oficio e de justiça. Todos.
Em 1894, após debelada a revolução, o Vice-Go
vernador em exercício aposentou, por ato de 8
de maio, todos os desembargadores - o Tríbunal
inteiro - e um Juiz de Direito, com os venci
mentos que lhes competissem, contando-se-lhes
a antiguidade somente a partir da organização
definitiva, ou seja, 1892. Pelo mesmo ato, foi tam
bém expulso do quadro da magistratura um Juiz
de Direito.Em 1896, foram regularizadas - está
em itálico - aquelas aposentadorias, isto é, a
nova lei estabeleceu regras para o cálculo da anti
guidade. Atualmente, vigora a Lein°392, de 1899,
cujo art. 178 dispõe:

"A remoção por motivos de conveniência
política - quer dizer, a garantia da mamoví
bilidade - terá lugar quando a conservação
do Juiz da Comarca for incompatível com
a administração da Justiça ou com a ordem
pública,"

Chamo a atenção para o fato de que este autor
não era um monarquista impenitente, que esti
vesse em dissídio com a República. Ao contrário,
era um propagandista da República.Ao contrário,
era um propagandista da República. Fora Sena
dor, fora Ministro da Justiça, era, então, Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Menciono apenas
esse dado porque o inventário dos abusos come
tidos à sombra da autonomia local realmente de
mandaria longo tempo. E me fixei apenas em
um ponto, no setor da Justiça, para mostrar exata
mente como a autonomia foi mal-compreendida
e mal exercida, nos anos iniciaisdo governo repu
blicano e do Estado federativo.

Já falei nas oligarquias que se criaram e se
consolidaram em muitos Estados. Poderia lem
brar que, no Governo ao Mal.Hermes da Fonseca,
houve aquele fenômeno das chamdas deposi
ções, quando muitos governadores e olIgarquias
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foram despejados dos governos que mantinham
desde o início da República -, portanto, já há
mais de 20 anos - em Estados importantes, co
mo Pernambuco e Ceará. Até o Estado de São
Paulo chegou a ser ameaçado, e a ameaça não
progrediu exatamente porque em São Paulo já
existiauma organização relativamente forte, capaz
de defender sua autonomia. Mas até o Estado
de São Paulo teve sua situação ameaçada.

Esse é um dos dados da nossa experiência
federativa durante a República Velha, especial
mente nos seus primeiros anos.

Quanto ao problema da intervenção federal,
Rui Barbosa escreveu, no último dos seus livros,
a propósito ela intervenção na Bahia, que dois
institutos sobremaneira tinham dado margem aos
maiores abusos: a intervenção federal e o Estado
de sítio. É verdade que a Constituição de 1891,
no seu famoso art. 60

, que regulava a intervenção
federal, enunciava apenas as hipóteses em que
era possível a intervenção, sem discriminar como
se processaria, qual o poder competente para de
cretá-la Dizia apenas: "O Govemo federal não
intervirá nos Estados, salvo para, etc". Então se
discutia: o que é Govemo federal? É o Poder Exe
cutivo? É só o Poder Executivo? Ou o Govemo
aí está num sentído amplo, que envolve o Legis
lativoe também o Judiciário, conforme os casos?
Isso deu margem a enormes controvérsias. Em
um caso, do Mato Grosso, por exemplo, Rui Bar
bosa sustentou, no Senado, que não cabia a no
meação do interventor. Dez anos mais tarde, no
caso do Amazonas, ele apresenta, como Senador,
projeto decretando a intervenção no Estado do
Amazonas e nomeando o Interventor. Então se
diz: contradição, Contradição coisa alguma. As
situações é que eram diferentes. Hoje abrimos
o texto constitucional- aliás, desde 1934 - que
discrimina, inc:lusive, quais as hipóteses em que
compete ao Poder Executivo a interferência do
Legislativo, a requisição do Judiciário. E está lá
um artigo qUE~ diz o seguinte: "O Presidente da
República nomeará o Interventor, sendo necessá
rio..." Não sendo necessário, não nomeia. Há de
terminadas situações em que há necessidade de
nomear. Mas até isto se discutiu, se a figura do
interventor era legítima ou não, quando é evidente
que, desejado o fim, estão autorizados os meios
adequados para se chegar a esse fim.

Outro setor, outro segmento da administração
que deu mergern a abusos extraordinários foi o
que se relacionava com a administração finan
ceira. Os Estados tinham autonomia para con
tratar empréstimos extemos, independentemente
do Poder Central. E houve Estados que fizeram
loucuras em matéria de endividamento extemo.
Tendo-se em vista que os Estados-Membros não
têm soberania e, portanto, não têm personalidade
no mundo do DireitoInternacional, que a persona
lidade é apenas da União, a União terminava sen
do chamada a responder pelas estroinices fínan
ceiras de Estados, sendo que, em alguns casos,
o valor real do empréstimo parece que pouco
chegava ao Estado contratante. Ficava pelo cami
nho. Os excessos, os abusos, as anomalias foram
de tal monta que, já nos primeiros anos deste
século, no Governo Rodrigues Alves, este Presi
dente dirigiu mensagem ao Congresso Nacional,
.é!!vitrando a elaboração de uma lei que condicio-

nasse os empréstimos extemos à presença, à par
ticipação, à manifestação do Govemo federal. A
idéia não está muito clara, mas, em todo o caso,
o fundamento é este.

Nesta Câmara, foi apresentado mais deum pro
jeto, propondo, inclusive, a formulação em lei do
princípio segundo o qual a União não respondia
por qualquer empréstimo externo feito por Estado
à sua revelia. Essa legislação não prosperou. Ale
gava-se, por exemplo, o ponto de vista de Rodri
gues Alves de que seria inconstitucional, porque
feria a autonomia dos Estados. Averdade, porém,
é que o problema, já nos primeiros anos do regi
me - nos dez anos seguintes -, tinha tomado
dimensão tal e atingido gravidade tamanha que
pelo menos um Presidente da República e vários
parlamentares, por iniciativaprópria, procuravam
encontrar uma fórmula que contivesse essa liber
dade de que gozavam os Estados, ou que era
praticada por eles.

Sabem V.Ex'" que, depois da República Velha,
a contratação de empréstimos extemos por Esta
dos e por municípios ficou condicionada ao voto
do Senado - Câmara que representa a Federa
ção. Este é outro dado que é preciso considerar,
quando a Assembléia Nacional Constituinte tem
a preocupação de reedificar a estrutura constitu
cional do Brasil.

Outro dado que me parece interessante: a
Constituição de 1891 concedeu aos Estados uma
faixade competência bem maior do que a Consti
tuição de 1934 e as que se lhe seguiram. Uma
das competências que os Estados tinham era,
por exemplo, de legislar sobre processo. A União
legislava sobre direito substantivo - Direito Civil,
Comercial, Penal-, os Estados legislavam sobre
Direito Processual, etc. Como os Estados exerce
ram essa competência? Os que a exerceram o
fizeram do modo mais acanhado. Muitos deles
continuaram a ter sua administração da justiça
regida pelo velho Regulamento na 737, de 1850.
Foram poucos os Estados que elaboraram seus
Códigos: na Bahia, seu autor foi Eduardo Espí
nola. Nos últimos anos da República Velha,o Dis
trito Federal - na época, o Rio de Janeiro -,
o Rio Grande do Sul, São Paulo. Não sei se tam
bém Pernambuco chegou a ter seu Código 
.parece-rne que sim. De qualquer forma, a posse
de urna competência que se considerava impor
tante, exatamente para que fossem respeitadas
as peculiaridades locais, quase não foi usada.
Mesmo os Estados que vieram a fazer seus Códi
gos foram extremamente obedientes ao modelo
imperial do Regulamento na 737, quando não da
Leina221 - lei federal- que organizou a Justiça
Federal. Temos aqui um caso concreto, em que
a posse de uma competência larga, praticamente,
não foi utilizada. E, quando utilizada, ela o foi
não de forma a inovar, a renovar, mas pratica
mente a repetir.

Apartir da Constituição de 1934, a competência
dos Estados foi aparada em vários pontos, inclu
sive nessa matéria legislativa.Com o Estado Novo,
verificou-se uma centralização excessiva e abu
siva, extremamente severa, tanto assim que, com
a Constituição de 1964, a despeito de restabelecer
os padõres federativos, a prática federativa ficou
muito e muito marcada pela experiência centrali
zadora do Estado Novo.

Eu me recordo da legislação, por exemplo, refe
rente à faixa de fronteira. O Rio Grande do Sul
sofreu enormemente os efeitos dessa legislação.
As limitações e os entraves criados em geral _
mais particularmente para um estrangeiro resi
dente na faixa da fronteira - chegavam até o
ridiculo, o grotesco. Dependiam de autorização
do Presidente da República. Não eram do Ministro
de Estado ou do Delegado do Ministério no Esta
do. Eram, nem mais, nem menos, do Presidente,
como se o Presidente pudesse ocupar-se de coi
sas dessa natureza, autorizar a ampliação, a cons
trução de um banheiro, de um sanitário, em um
estabelecimento fabril de propriedade de um es
trangeiro, que poderia ser uruguaio, português
ou de qualquer outra nacionalidade. Essa idéia
atrofiadora do sentimento local chegou à exaspe
ração. E eu digo que, a despeito de a Constituição
de 1946 ter restaurado as regras fundamentais
do Estado federativo, com toda aquela legislação
que vinha de trás - e, mais do que a legislação,
a mentalidade -, continuou extremamente limi
tado o exercício. Não por falta do poder legal,
mas por falta do exercício deste poder por parte
dos Estados.

Meu mestre Josaphat Marinho, na sua tese de
concurso sobre os poderes remanescentes na Fe
deração brasileira, sustenta que os poderes rema
nescentes deveriam ser da União, não dos Esta
dos, como são desde a primeira Constituição re
publicana. Entendo, data venia, que o brilhante
constitucionalista baiano, antigo membro não
desta, mas de outra Casa, deixa de considerar
que, em verdade, a ampliação dos poderes fede
rais foi-se dando, no Brasil, a cada crise institu
cional, a cada Constituição que tem sido feita,
de modo que, em verdade, os poderes residuais
que permanecem em poder dos Estados são lar
gamente compensados pelos poderes que ex
pressamente vieram a ser conferidos à União.
Agora, quer me parecer também que o Brasil
mudou, como os Estados Unidos mudaram. É
claro que os Estados Unidos continuam com sua
Constituição bicentenária, mas também é verdade
que com base em duas ou três cláusulas da velha
Constituição, sendo uma delas sobre comércio
interestadual e a outra, o devido processo legal.
São duas palavras aqui, duas palavras ali. Com
base nessas cláusulas, os poderes da União se
ampliaram em proporções não suspeitadas pelos
Constituintes de Filadélfia. E, desde o momento
em que a economia dos Estados Unidos se tomou
nacional, transbordando dos limites locais, dos
limites estaduais, o poder da União chegou até
lá e, através da cláusula que dá à União compe
tência para regular o comércio interestadual, que
é um comércio nacional, essa ampliação de deu
sem alterar uma linha, uma palavra, uma vírgula
da Constituição de Filadélfia.

Mutatis mutandIs, eu diria que, no Brasil, à
medida que a economia nacional se expande,
à medida que deixou de haver efetivamente eco
nomias locais para haver um mercado nacional
- e tenho a impressão de que é um dado incon
testável -, também os poderes da União, que
rendo ou não, se ampliaram. O poder do Govemo
federal, inevitavelmente, acompanha os proble
mas nacionais. É como que a sombra deles. E
os problemas que eram locais passaram a ser
nacionais.
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Creio que este é um dado que não se deve
perder de Vista quando se tem de elaborar esse
capítulo da lei constitucional. Por falar nisso, te
mos uma tendência de os municípios transferirem
para os Estados seus serviços e os Estados os
transferirem para a União. No Rio Grande do Sul,
que naturalmente conheço mais e melhor que
os outros Estados, os municípios tinham seus
serviços públicos organizados há cinqüenta, oi
tenta, noventa anos. Serviço de água, serviço de
esgoto, serviço de eletricidade, serviço telefônico,
todos esses serviços eram municipais, desempe
nhados diretamente ou através de concessão,
mas municipais. É evidente que o serviço de eletri
cidade, digamos, passou os lindes do município
e se estadualizou. E a estadualização do serviço
público de fornecimento de energia elétrica se
deu, no Rio Grande do Sul, a partir da década
de 40, diria mais, de 50. No setor da telefonia,
os progressos foram tão grandes, que seria um
retrocesso imaginar um serviço telefônico muni
cipal. Hoje ele é mundial. Pega-se um telefone
e se faz uma ligação para Hong Kong, indepen
dente de qualquer intermediação. De modo que
o progresso também se encarrega de mudar de
terminados conceitos.

Quando se discutia a Constituição estadual de
1935, no Rio Grande do Sul, ao se discutir o
problema da autonomia municipal, ou seja, tudo
quanto dissesse respeito ao seu peculiar interesse,
havia quem pretendesse definir o que era "pecu
liar interesse". E Maurício Cardoso objetou: "Esse
é um conceito que se forma consuetudinariamen
te. Existe, no Rio Grande do Sul, uma lei de 1895
que diz quais são os tributos etc., os serviços mu
nicipais e estaduais. Mas esse conceito é mutável.
É formado pelo nosso Direito consuetudinário".
Agora, imaginem V. Ex'" se a Constituição fosse
definir o que era "peculiar interesse". Fica depen
dendo de mil fatores, inclusive metajurídicos, eco
nômicos, científicos, tecnológicos. Hoje, no Rio
Grande do Sul, só existe uma cidade que ainda
conserva uma companhia telefônica sua. É a ve
lha cidade de Pelotas. Tinha duas companhias
telefônicas. Hoje, conserva uma. O resto forma
um serviço estadual. E esse serviço estadual está
interligado ao serviço federal. De um lado, assisti
mos, por exemplo, à transferência dos serviços
de águas e esgotos para o Estado; serviços seus,
instalados e pagos; os municípios a transferirem
gratuitamente para o Estado alguma coisa que
fazia parte da sua administração.

De outro I~do, os Estados têm a tendência de
transferir para a União os seus serviços. Muitas
vezes, a União não quer, mas é até forçada a
recebê-los. Vou dar apenas um exemplo. E per
doem que eu dê exemplos do meu Estado, mas
é natural que assim o faça.

Existia no RioGrande do Sul uma universidade,
fundada em 1934, com base em uma série de
escolas superiores que vinham do final do século
passado, começo deste século, fundadas todas
elas como escolas livres, influência do positivis
mo. Era a Faculdade livre de Medicina, Facul
dade livre de Direito,Escola Livrede Engenharia.
Essas escolas foram fundadas por iniciativaparti
cular, embora sob certo estímulo do Governo do
Estado, mas nada de Governo do Estado. Eram
escolas livres. Trinta e cinco anos depois, já em
1934,,foram oficializadas, no sentido de que se
tomaram entes públicos, passaram a integrar o

serviço público do Estado sob o laço que as unia
à Universidade de Porto Alegre. Pois bem, em
1947, quando da reorganização constitucional do
Estado, após a Constituição de 1946, uma das
primeiras idéias foi transferir a universidade do
Estado para a União - universidade que, digo
de passagem, não tinha sido feita pelo Estado,
mas pelo sacrífício, pelo devotamento, pelo traba
lho de homens ilustres, já, então, de duas gera
ções. Hoje, o Rio Grande do Sul, em matéria de
ensino superior, não tem nada, nada. Proliferaram
outras entidades, já bastante federalizadas. E as
que não são federalizadas aspiram a sê-lo. Todas
elas querem ser federalizadas. Os motivos não
preciso decliná-los.

Então, assistimos, em verdade, a esse fenô
meno: o município a transferir seus serviços para
o Estado, o Estado a transferir seus serviços para
a União. Quer dizer, há uma tendência centrali
zadora, à margem da lei, mas sancionada pelos
costumes. E a União se converte nessa imensa
organização, exageradamente grande, com en
cargos até hoje crescentes - e não vejo sinal,
a menos que alguma coisa venha a ser feita pela
Constituinte, de que seja quebrado esse ritmo.

E, agora, vamos convir, como os Estados têm
usado a sua autonomia? Como os Estados têm
usado a competência constitucional que lhes é
assegurada pela Constituição federal? Não sei se
erro, mas tenho a impressão de que, se fizésse
mos um levantamento na legislação de todos os
Estados, haveríamos de verificar e concluir que
os Estados se ocupam precipuamente não do
serviço publico, mas dos servidores públicos. A
legislação do pessoal - pode ser que incorra
em erro -, tenho a impressão, absorveria ou re
presentaria a maior cota na massa legislativa dos
nossos Estados. Em alguns deles, esse fenômeno
atingiu proporções verdadeiramente catastrófi
cas. E aí é o caso de se dizer: a começar pelo
meu Estado.

Creio que ontem esteve aqui o Governador do
Rio Grande do Sul. Eu estava numa outra Subco
missão no Senado, por isso não vim ouvi-lo. Não
sei se chegou a traduzir toda a realidade que está
enfrentando neste momento. ~ ~

Sr. Presidente, ao traçar, ouretraçar, as linhas
da organização do Estado brasileiro - Estado
no seu sentido amplo, Governo federal, Governo
dos Estados, Governo dos Municípios -, acho
que temos de olhar para a nossa experiência antes
e acima olhar, digamos assim, para as exposições
doutrinárias sobre a Federação, sobre a autono
mia dos Estados, sobre o Poder.

João Mangabeira, por ocasião da elaboração
da Constituição de 1934, dizia que "a Federação
não era um conceito universal". Exatamente por
que, a qualquer inovação apresentada, logo vi
nham os representantes da mentalidade domi
nante na República Velha e diziam: "Isso ofende
a autonomia dos Estados, é contra a Federação".
E ele, então, respondia que a Federação não era
um conceito universal, não era como o metro
de irídio guardado em Paris, que representava
uma relação fixa e determinada, tal e qual; que
havia federações, que não havia federação. Real
mente, há federações. Não há, propriamente, uma
federação.

Tenho para mim, Sr. Presidente, que precisa
mos meditar sobre nossa experiência, que não

é pequena, não é desprezível, é uma experiência
praticamente centenária, que tem tido altos e bai
xos, num e noutro sentido, mas que deve fornecer
os materiais mais importantes e úteis para o legis
lador traduzir em fórmulas adequadas à nossa
realidade, à nossa experiência. O velho Holmes
diziaque "o Direito não é lógico, o Direito é expe
riência". É com esta frase que ele inicia o seu
livro clássico sobre Common Law. Anos mais
tarde, ele haveria de dizer, na Suprema Corte,
que uma página da História vale mais do que
um volume de lógica. É com base na nossa Histó
ria, na nossa experiência, nos nossos erros, se
quiserem, nos nossos desvios, nas nossas quedas,
que devemos ter a maior das inspirações, no to
cante a um tema que, efetivamente, é dos mais
importantes da lei fundamental de uma Nação.

Sr. Presidente, desculpe-me ter transcendido
aqui o horário. Dou por encerrada a exposição.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Como todos pudemos ver e ouvir, o nosso Minis
tro nos deu mais uma aula, com sua experiência
de professor, de ex-parlamentar e, agora, de Mi
nistro.

Passaremos à fase em que os Srs. Constituintes
inscritos e os que não estiverem inscritos poderão
solicitar qualquer esclarecimento ao nosso ilustre
visitante. Todos temos saudade, aqui, do nosso
Ministro.Tivea honra de ser seu colega, já naquele
tempo discípulo, ainda lá no Rio de Janeiro, e
aqui também, em Brasília. De modo que, se foi
um grande Deputado, foi um Senador maior ain
da e, hoje, sem nenhum favor, é um dos grandes
Ministros da Justiça da História da República, da
História do Império, de toda a nossa História.

Ouviremos o nobre Constituinte Del Bosco
Amaral.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados,
Sr. Relator, Srs. Constituintes e demais presentes,
eu diziaao nobre Constituinte Guilherme Palmeira
que hoje iríamos aprender. E estava certo. A íntelí
gência robusta do Sr. Ministro, aqui, nos trouxe
uma série de ensinamentos, e um quadro foi pin
tado com cores sombrias sobre as desditas da
Federação, desde o seu inicio.

Sr. Ministro, alertei a Presidência desta Subco
missão dos Estados e este tomou as providências
cabiveis e tentou sensibilizar os demais membros
da Comissão da Organização do Estado, no sen
tido de que - hoje tenho a frase exata; não a
possuía àquele dia - esta Subcomissão é o estu
do das raízes, dos erros. E vemos, desde a luz
vermelha da televisão, até o próprio interesse da
imprensa, uma corrida fantástica atrás deste Regi
mento, mal organizado - que, lamentavelmente,
também votei, em que algumas Subcomissões
falam a respeito de conseqüênclas, fundamen
talmente da desorganização do Estado. Estão lá,
com a casa cheia, como se diz na linguagem
artística, ouvindo os que falam de conseqüências
atuais e talvez ainda futuras da desorganização
do Estado. Nossas reuniões só não são mingua
das, frias e pequenas, porque o Sr. Relator e o
Sr. Presidente desta Subcomissão, bem como o
Presidente da Comissão temática, têm diligen
ciado no sentido de que figuras, compareçam
aqui. Mas absolutamente certos - repito - de
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que cometemos um erro palmar, quando náo
demos à Comissão exponenciais da organização
do Estado e a suas Subcomissões papel quase
idêntico ao da Comissão de Sistematização. Há
Subcorníssões, aí, funcionando, e que deveriam
ser apêndices deste trabalho. Há Subcomissões
que não deveriam trazer médicos de pronto-so
corro para analisar conseqüências; deveriam tra
zer doutores que falassem das raízes dos proble
mas. Porque, no meu entender - anotei frase
por frase e vou guardá-Ias para meus arquivos
- a geografia justificava a Federação. Basta voltar
os olhos para o mapa da nossa Federação para
provar o desajuste imenso, até geográfico, princi
palmente na contraposição da geografia com as
condições sócio-econômicas de cada unidade da
Federação. É um despautério. Vê-se um Estado
de São Paulo, por exemplo, com 256 mil quilôme
tros quadrados e com 30 milhões de habitantes,
rico E'pobre ao mesmo tempo e vê-se um Amazo
nas gigantesco com todos aqueles problemas;
vê-se um Rio Grande do Sul, temperado, mas
com os problemas de raiztrazidos hoje pelo Minis
tro Paulo Brossard,

Disse mesmo S. Ex"- e quero ser corrigido,
se isso não foi aqui enunciado - que em todas
as crises institucionais e, fundamentalmente,
quando se elaboram novas Constituições, a desi
gualdade de tratamento, em relação à Federação,
ao invés de diminuir, amplia-se. Cada vez mais
se fortalece a União, em outras palavras, e cada
vez mais se enfraquecem as unidades da Federa
ção. Isto foi dito em outros termos, mas entendi
dessa forma.

O endividamento externo dos Estados é provo
cado pelo abuso dos governadores. Aqui, na Co
missão Temática, Ministro Brossard, alguns con
ferencistas e ,alguns debatedores estavam todos
frenéticos pela maior liberdade dos Estados. E
eu lembrava que, muitas vezes, o Estado pode
ser o feitor do município; muitas vezes o próprio
governador, pelo abuso por não conhecer nem
a realidade nacional, nem a realidade sócio-eco
nômica do seu Estado, toma-se um tirano pior
do que a própria União.

Até acho que fiquei sob suspeição por desejar
o fortalecimento da União, em detrimento dos
Estados-membros da Federação. Estou, ao final
do trabalho desta Subcomissão, somente um
pouco confuso do que estava nos dias iniciais
quando levantei a premissa de que os nossos
trabalhos foram, digamos assim, por crassa igno
rância histórica, propositadamente esvaziados.
Acho também que houve um erro fundamental:
figuras como ()MinistroPaulo Brossard não deve
riam ter vindo fechar o ciclo de debates e, sim,
iniciá..lo. Se assim tivéssemos feito, talvez neste
momento estivéssemos pedindo ao Sr. Ulysses
Guimarães, àqueles que querem a Constituinte
com prazos -- como se fosse a construção de
uma casa, em que se pode pôr um tijolo em
cima do outro" mas sem ver se os alicerces estão
firmes - aos apressados que querem o título
de "Constitucionalistas do ano", para reconside
rarem os prazos. Poderíamos, talvez com lições
como esta, ter-nos conscientizado de que esta
mos começando tudo pelo lado errado.

Mas, Sr. Ministro, como nem tudo é perfeito
e nem V.'E:Jf, ai quem tanto admiro, talento pode
ter tanto, a ponto de tirar minhas dúvidas, ao me
nos até agora, digo que o depoiemto de V. EX'

foi robusto, em termos de talento, de cultura, mas
pessimista no que se refere às cores pintadas
do passado. Faço uma pergunta, que é genérica
e que inclusive escrevi: Sr. Ministro,qual o conse
lho que V.Ex' daria, qual o voto que V.Ex' daria,
qual o relatório que V.Ex"escreveria, qual a opi
nião, em palavras sucintas, que daria a um Consti
tuinte confuso, mas convicto de que esta Consti
tuição vai indo muito mal? Qual o conselho fmal
para remediar o mal que aí está posto, para que
a tenhamos o menos defeituosa possível?

É óbvio que é uma pergunta que demandaria
vários dias para responder, mas, com seu talento,
V.Ex" certamente a responderá em minutos.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD- Meu
caro Constituinte Del Bosco Amaral, as questões
simples são as mais difíceis de responder. E esta
é uma questão semples. Mas, exatamente por ser
simples, oferece algumas dificuldades.

À primeira delas eu responderia dizendo que
a lei pode muito, mas não pode tudo. A lei não
pode modificar, por exemplo, senão ao longo de
muitos anos. Afinalde contas, a leitambém exerce
uma influência modificativa.A lei não pode rnodí
fidcar rapidamente a psicologia de um povo. Vou
lembrar uma passagem registrada por Nabuco,
em "Minha Formação". Falando a respeito do
seu mestre, o Barão de Tauthoeus, um alemão
que se patriou no Brasil, depois da malsucedida
Revolução Uberal de 1848, na Alemanha, e que
foiprofessor de D. Pedro 11, foi professor de Nabu
co, foi professor de grego de Machado de Assis,
Rui Barbosa e Capistrano de Abreu, fazia esta
observação - reparem bem, feita por um estran
geiro - "Os assuntos locais, os assuntos do mu
nicípio interessam menos que os assuntos da pro
víncia, e os assuntos da província interessam me
nos que os assuntos nacionais". Então, dizia ele
que isso é a negação do seJf-govemment.

Se a observação é verdadeira - e perece-me
que não está muito errada - temos um compo
nente social, evidentemente herdado da civiliza
ção lusitana - não seria de outra - que, a des
peíto da geografia, exerce sua influência e bate
à porta todo o dia. Se esta observação era feita
no século passado, há mais de cem anos, quer
me parecer que não perdeu pelo menos parte
da sua atualidade, agravada, evidentemente, pelas
desigualdades sociais, econômicas e culturais do
nosso País. Afinal de contas, o Brasil tem dentro
de si regiões extremamente pobres e tem a nação
mais rica da América Latina, exatamente aquela
que o Constituinte Del Bosco Amaral representa
e que é o Estado de São Paulo.

Agora, tenho a impressão de que haveria neces
sidade de estabelecer determinados limites quan
to aos gastos públicos dos estados com um senti
do, de certa forma, pedagógico. É claro que as
necessidades de um estado mudam, e mudam
razoalvemente. De modo que não é possível pre
tender fazer uma camisa-de-força. Uma Consti
tuição deve ter uma duração razoável, deve esta
belecer determinados serviços como tipicamente
locais. No Ministérioestou aprendendo que a pro
pósito de tudo recorre-se ao Governo Federal.
Se eu não tivesse determinados escrúpulos fede
rativos ou federalistas, atendendo a requisições
e requerimentos, já teria entrado na vida íntima
dos estados de uma forma incalculável. Tenho
de resistir àssolicitações. E quando digo que não

é de minha competência fazer certas coisas sinto
que desagrado à pessoa.

Há, efetivamente, uma tendência para buscar
na Corte a solução do problema do município.
Àsvezes, chego a achar graça. E olho pelos cantos
da sala, atrás da figura do Marquês de Pombal.
Digo: "Pombal está presente; deixou impressão
digital:'

Acho que os estados - alguns deles, pelo me
nos - têm serviços que não deveriam ter. Já
tivemos, praticamente, exércitos estaduais. Minas
Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul já tiveram
exércitos. Quando o Constituinte de 1934 estabe
leceu determinadas regras em relação às polícias
militares e ao governo federal tinha presentes es
sas realidades.

Agora, acho que o problema é difícil. Não é
um problema legislativo.E muito mais um proble
ma político, de mentalidade, de psicologia social.
Já faz alguns anos...Mas, hoje, por exemplo, está
generalizada a tendência da construção de obras,
mas obras visíveis. Bom administrador é aquele
que fazobras, ainda que não calcule o preço delas.
Como se as obras públicas não tivessem preço
e como se alguém não devesse pagá-Ias! Obras
sobre obras, quanto maiores e quanto mais mo
numentais, quanto mais visíveis,melhor!

O problema do endividamento dos estados, em
grande parte, tem sua explicação aí. Compreendo
que uma pessoa que é eleita queria, realmente,
corresponder aos votos recebidos fazendo a me
lhor administração possível. Coisa interessante 
vêem-se, hoje, muitas obras, mas cuja duração
não é significativa.

Vou fazer uma confissão que me é penosa,
porque ela me humilha. Se os senhores forem
ao Rio Grande do Sul, irão verificarque os melho
res prédios escolares existentes lá têm 40 anos,
alguns 50 anos - outros têm até mais, quando
o serviço público - afinal de contas, o ensino
exige, para sua instalação, todo um serviço públi
co - quando as próprias exigências sociais, no
tocante ao ensino, não tinham a intensidade que
têm hoje, via-se o problema do ensino sob um
prisma de duração - alguma coisa que durasse
mais do que uma geração. Já faz algum tempo
que vivemos muito mais sob a impressão do quo
tidiano, do dia-a-dia, que da continuidade.

É verdade que estamos, penso eu, com um
problema que não vamos encontrar, em outros
países, muitos símiles, e que constitui um desafio
para nós: a população brasileira tem crescido em
ritmo tal que o serviço público não acompanha
a demanda. No caso de São Paulo, quantas pes
soas, diz-se, chegam àquela cidade diária, sema
nal, mensal e anualmente? Aquela cidade cresce
de uma maneira estupenda, com gente vinda não
de todo do País, mas de todo o mundo.

É outra experiência que estou tendo: o
número de pedidos de permanência é algo como
eu não imaginava. O que chega ao Ministério da
Justiça é, simplesmente, impressionante! E isso
sem falar naqueles que entram clandestinamente
e depois ficam vivendo à sombra, dos quais não
se sabe o número exato. Tomemos, por exemplo,
o caso de Rondônia. Dizia-me nosso querido ex
deputado, hoje Governador, Jerônimo Santana,
que a população daquele Estado cresceu 16%.,
Não há serviço público que possa acompanhar
esse ritmo de crescimento!
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Quando olho, por exemplo, para a França, para
a Alemanha, para a Suécia, para a Inglaterra, e
verlflco a população desses países em 1900,
1910, 1920, 1930, 1940 e 1980, constato que
a realidade é outra: os serviços públicos são feitos
para as necessidades do país e para durar pelo
menos uma geração - em verdade, duram mais.
Agora, num Brasil cuja população cresce dessa
forma, o problema não está na lei, mas em outras
medidas, deriva de outras vertentes que não são
as jurídicas, e constitui, efetivamente, um desafio
brutal para as pessoas que têm a responsabilidade
de governar.

Esta região, o Oeste do Brasil, que durante sé
culos esteve mais ou menos adormecida - era
impressionante a carência de transportes, pelas
distâncias intermináveis - acordou. A construção
de Brasília foi a grande responsável por essa revo
lução, que realmente permitiu que metade do Bra
sil, que estava guardada, saisse do armário, saísse
da sombra e entrasse a participar da vida nacional,
com um ritmo acelerado e com grande intensi
dade. As migrações hoje existentes no Brasil co
meçam no Rio Grande do Sul e vão terminar
em Rondônia e em Roraima, realizando novas
bandeiras, diferentes dos paulistas, mas, em ver
dade, são novos bandeirantes, que vão rasgando
esse território, não respeitando limites de qualquer
natureza.

Acho que essas realidades é que nos criam
as grandes perplexidades Amanhã, pretendo ir
ao norte de Goiás, a Araguaína, para lá instalar
a segunda Vara Agrária - a primeira foi instalada
na Bahia. Quando, no ano passado, o noticiário
sobre violências me levou a visitar aquela região,
foi com o propósito de ver se compreendia a
realidade. Era uma realidade nova para mim, pois
sou de outro ponto, muito distante. Queria ver
com os meus olhos, queria ouvir com os meus
ouvidos, para ver se conseguia entender. E tenho
a pretensão de dizer que entendi. O Governador
:1ader Barbalho disse-me que há 20 anos a cidade
de Marabá tinha dois mil habitantes e agora tem
duzentos mil. Isto, no curso de uma geração. Dis
se-me ainda que tinha havido uma reunião no
Rotary Clube e não havia pessoas de uma mesma
cidade. Fui a Imperatriz e, depois, relatava-me o
Presidente Sarney: "Conheci Imperatriz há 24
anos, tinha mil e poucos habitantes era uma praça
e uma rua". Depois, bem, hoje se estima em tre
zentos mil habitantes e população da cidade de
Imperatriz.

Quer dizer, não há serviço público que acom
panhe este fenômeno. O raciocímo que eu fazia
era o seguinte: aqui não existem avós porque não
houve tempo ainda, por muito que haja filhos.

Estes são dados efetivamente perturbadores.
Porque são fenômenos sociais nossos e que deri
vam de causas que não respeitam as leis. O cresci
mento populacional é uma das causas que dístor
cem e retorcem, fazendo do Brasil de hoje um
Brasil muito diferente, profundamente diferente
daquele Brasil que era, digamos assim, objeto
das análises, das preocupações das constituintes
de 1946. E, afinal de contas, de 1946 a 1987
são apenas 40 anos - já não falo da Constituinte
de 91.

No meu modo de ver, seria necessário um es
forço de racionalização nos serviços públicos, de
modo que houvesse serviços superpostos. Porque

o Brasil não é um país rico; o Brasil não pode
dar-se ao luxo de ter dois, três sistemas de serviços
públicos, ou paralelos, ou superpostos, um, às
vezes, fazendo concorrência com outros. Sobreria
mais ao Estado se ele se desinteressasse por cer
tos setores, deixando-os aos municípios ou'dei
xando-os à União e, da mesma forma, a União
em relação a Estados e Municípios. Acho que
a administração pública brasileira é uma adminis
tração de um país rico. E o Brasil não é um pais
rico! A carência de recursos, de capitais para em
preendimentos fundamentais, é conhecida uni
versalmente.

Em que medida o legislador Constituinte pode
fazer isso? É a grande interrogação. Só pode fazer
em parte; em parte, ele não pode fazê-lo. Se me
perguntar o Deputado se em maior ou em menor
parte, eu não saberia responder. Evidentemente,
o legislador, mesmo constituinte, mesmo tendo
os poderes próprios e nàturais de um poder Cons
tituinte, não pode mudar determinadas realidades.

Um dos temas que deram margem a largos
e eruditos debates foi a soberania da Constituinte.
Ninguém nega a soberania da Constituinte. Mas
a soberania da Constituinte está jungida a deter
minadas realidades muito vulgares. Eu não pode
ria pretender que a Constituinte fixasse no rio da
Prata as fronteiras meridionais do Brasil. Poderia
fazê-lo? Não. É o mesmo que - embora isto
não passasse na cabeça de ninguém - mas ima
gine-se que alguém quisesse excluir o Rio Grande
do Sul da comunhão nacional. A Assembléia
Constituinte é soberana, mas não pode botar o
Rio Grande do Sul para fora da União. Mas, não
pode por quê? Não pode porque existem sáculos
de História, de comunhão nacional. Na mesma
forma se, amanhã, um amante da cultura clássica
resolvesse dizer que o idioma nacional seria o
grego. A Constituinte é soberana, mas não pode
fazer os brasileiros aprenderem o grego, ou me
lhor, cumprir a lei falando grego no dia seguinte
à promulgação da Constituição.

São essas terríveis realidades que chumbam
os pés e, às vezes, as asas e a imagmação do
legislador, mesmo sendo soberano.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos ouvir agora o ilustre Constituinte Davi Al
ves da Silva.

O SR. CONSTITUINTE DAVID ALVES DA SIL
VA- Sr. Presidente, Sr. Ministro Paulo Brossard.
Desejo fazer uma pequena indagação ao Sr. Mi
nistro e, em seguida, pedir permissão para retirar
me, pois viajo para o Maranhão às 14 horas.

Sr. Ministro, ouvi atentamente o pronunciamen
to de V. Ex' e confesso até ter-me convencido
de algumas coisas. Apreciaria saber de V. Ex" se
concorda com um velho ditado que existe ao lon
go da vida nacional. Dizem os mais antigos que
quem canta não assovia ao mesmo tempo; se
está cantando não pode estar assobiando. Deste
modo, gostaria de conhecer o pensamento de
V. Ex" sobre o fato de, no momento em que a
Assembléia Nacional Constituinte está elaboran
do a nova Carta Magna para este Pais, tentar-se
desencadear eleições diretas para presidente da
República. Acha V. Ex' que uma eleição direta
para presidente da República agora iria atropelar
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te? As duas coisas funcionando ao mesmo tempo,

a nova Constituição Federal poderia parecer com
a atual?

Gostaria, ainda, de saber se seu Ministério tem
alguma posição firmada sobre a incorporação da
Divisão de Polícia Rodoviária Federal ao Ministério
da Justiça. Defendo a tese da incorporação da
Divisão da Polícia Federal ao Ministério da Justiça.

O SR. MINISTROPAULOBROSSARD- Depu
tado, acho que efetivamente um dos dramas 
não do legrslador - do administrador contem
porâneo é que todos os assuntos são urgentes.
Então, é preciso cantar e assoviar ao mesmo tem
po. O que não é fácil. Este é realmente um outro
dado.

Hoje é difíciluma pessoa pensar a longo prazo;
é difícil a um governante projetar a longo prazo.
Tudo tem de ser feito ontem, e há realmente uma
ânsia generalizada. Suponho que muitas pessoas
esperavam - isso está passando e é preciso que
passe - que a Asembléia Nacional Constituinte
tivesse poderes milagrosos. Esperava-se tudo da
Constituinte. Cansei de dizer que a Constituinte
é uma Assembléia como outra qualquer, os eleito
res são os mesmos, os eleitos também são os
mesmos. Haverá sábios e haverá não-sábios. De
modo que é preciso não esperar aquilo que a
Constituinte, naturalmente, logicamente, não po
de dar. Mas muita gente esperava que a Consti
tuinte fosse, afinal de contas... Seria uma nova
época, Cristo ficaria pequeno diante da obra que
há de ser feita pela Constituinte. É uma ilusão,
e é ilusão até pérfida, porque vai, depois, causar
decepções terríveis. "Mas, então, era isto? Não
fez..." Enfim, todas as lamentações possíveis virão
- o que é ruim. É uma decorrência dos tempos
que estamos vivendo. Os problemas são tantos,
tão agudos, os reclamos tão numerosos, que um
homem de governo dificilmente pode projetar
obras para o decênio seguinte. E se exige dele
que faça tudo aqui e agora! Acho que é uma
febre - vamos dizer assim - que estamos viven
do.

Em segundo lugar, temos o problema das elei
ções. Embora não seja propriamente matéria
constitucional, acho que seria um contra-senso
fazê-Ias agora. Mas, outro dia, um ilustre amigo
meu pretendia que se realizassem no ano próxi
mo, eleições para vereadores, prefeitos, deputa
dos estaduais, governadores, constituintes, depu
tados e senadores federais e presidente da Repú
blica. Eu lhe disse: "Mas, em primeiro lugar, va
mos por partes. Vamos deixar os municípios de
lado. Deputados estaduais e governadores? Mas
eles foram eleitos ontem! Qual é a utilidade social
de se renovar uma eleição um ano depois? E
o Congresso que foi eleito agora? Deixemos o
presidente de lado. Mas e o Congresso que foi
eleito agora? Vamos cancelar os mandatos popu
lares, para fazer uma eleição no ano que vem,
porque alguém disse que é preciso fazê-Ia? Passa
a ser dogma? Bem, no ano da Constituinte, há
muitas incertezas. Ainda ontem eu conversando
com um colaborador a respeito de determinado
projeto, e dizia a ele que temos de esperar a Cons
tituinte, ver como ela vai ser, porque conforme
for, o projeto pode ter a sua atualidade ou pode
ficar superado. Então, vamos esperar e, promul
gada a Constituição, vamos dar andamento com
base naquilo que tiver sido resolvido.

De modo que este é um ano, paradoxalmente,
em que o próprio Govenro fica com certas limita-
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ções, Não digo a administração rotineira, porque
esta prossegue, mas há determinadas medidas,
há determinadas providências que ficam condi
cionadas ao que a Assembléia vier a decidir. Pare
ce-me, francamente, de uma inconveniência, as
sim, gritante uma antecipação nesse sentido.

Chamaria atenção para isso. Deputados e Se
nadores foram eleitos ontem, não têm meio ano
de mandato. Imaginem mais do que isso. Um
ano de eleição é um ano de paralisação. Pode
o Pais ficar parado, com seus problemas internos
e externos? Acho, francamente, que não seria uma
solução sábia

Agora, quanto ao segundo problema, o da Poli
cia Rodoviária, respondo aârmatívamente, "Algu
mas pessoas imaginam, também, que a transfe
rência da Policia Rodoviária para o Minsitério da
Justiça seria sua incorporação à Policia Federal.
Não! Seria a transferência, mas como Policia Ro
doviária,porque suas atribuições, suas finaldiades
são totalmente diferentes. Estudos nesse sentido
estão sendo realizados, exatamente para que essa
transferência venha a consumar-se, acredito, este
ano.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Dou a palavra ao nobre Constituinte Guilherme
Palmeira.

O SR. COI'lSmUINTE GUILHERME PALMEI
RA - Sr. Presidente, Sr. Minsitro,nunca é demais
externar aquilo que se sente, que se pensa, e eu
não poderia deixar de igualmente externar minha
admiração diante do que conseguimos captar da
clareza, da inteligênca do ex-Senador e hoje Minis
tro Paulo Brossard. Realmente, seu depoimento
nos será útil na elaboração do capítulo relativo
ao Estado.

Não quero alongar-me, mas gostaria de dar
também um depoimento, como ex-Govemador
de Estado que sou, sobre as doficuldades que
sofrem os governantes estaduais. Esse centra
lismo administrativo, especialmente em decorrên
cia do govemo autoritário de 1964, levou-nos a
situações calamítosas e aflitivas.

Cem muita propriedade, o Constituinte Del
Bosco Amarel falou sobre o problema do endivi
damento externo dos estados, um problema sério,
não só para estes como para a União. Não tenho
a menor dúvida de que a maioria dos governantes
foilevada a lutar por empréstimos externos devido
à faltade recursos internos. Eu, por exemplo, em
três anos de governo, consegui 30 milhões de
d6lares para CI estado. Não apliquei umdólar que
não fosse em infra-estrutura. Mas, é claro que
há necessidade de controle. Não só os Estados
como também os municípios necessitam investir
em sua infra-estrutura. E, quando nela investimos,
quando investimos na educação e na saúde,
quando construímos postos de saúde, hospitais,
escolas, evidentemente oneramos a folha de pa
gamento do Estado. O custeio dessas unidades
é uma fortuna, e o Estado sozinho não tem recur
sos. Eu dizia ao nobre Constituinte Del Bosco
Amaral que construí cem escolas, mas para colo
cá-lasem fundonamento é preciso contratar, no
mínímo, dez mil pessoas, ou seja, mil pessoas
por escola, numa avaliação por baixo. E o Estado,
com seus parcos recursos, não tem condição de
arcar com esse ônus que, na verdade, seria um
investimento para presente e para o futuro.

São situações lamentáveis que temos de discu
tir em outra oportunidade. Mas é preciso que os

estados se beneficiem com uma reforma tribu
tária, com urna nova distribuição da renda reco
lhida pela União.

O Sr. MinistroPaulo Brossard referiu muito bem
que no decorrer da República não tivemos o fun
cionamento, como os livros e os tratados dizem,
da Federação em nosso País. Acho que jamais
- concordo com S. Ex' - isso vai ocorrer em
sua plenitude. O importante, porém, é que fixa
mos pontos em que os Estados possam ter sua
autonomia reconhecida. Por certo, o Sr. Ministro
continuará recebendo, diariamente, dos diversos
segmentos da sociedade brasileira, dos diversos
Estados, pedidos de interferência da União, às
vezes por imaginarem que esta seja a última ins
tância para resolver determinados problemas. Isso
é natural. Mas a lei precisa definir parâmetros'para
que 05 governantes estaduais e municipais pos
sam atuar com desenvoltura.

Ocorre-me, então, Sr. Ministro, indagar se a
atuação, por exemplo, da nossa Comissão da Or
ganização do Estado não significa correr um pou
co à frente e com prazos exíguos, já que não
definimos ainda nosso sistema de Governo. Se
nós, amanhã, adotarmos o sistema parlamenta
rista, para o qual parece haver uma tendência
preponderante por parte dos Srs. Constituintes,
nosso tipo de organização não tem de ser explicito
na Constituição. De qualquer maneira, se perma
necermos no sistema presidencialista, teremos de
aperfeiçoar o que hoje temos. Acho que estamos,
apressadamente, em função dos prazos do nosso
Regimento, colocando a carroça adiante dos bois.
Porque, se tivermos de defini-lo, vamos ter de
apresentar à Comissão de Sistematização várias
opções: o presidencialismo, o parlamentarismo,
ou, mesmo, a monarquia - há propostas neste
sentido, inclusive.

Era o que eu gostaria de observar, além de,
mais uma vez, congratular-me com V.Ex' pela
brilhante exposição.

o SR. MINISTRO PAULOBROSSARD- Obri
gado, Constituinte Guilherme Palmeira. Acho que
a presença de antigos governadores no Congres
so Constituinte é de excepcional importância, por
que, realmente, há certas coisas que, como diria
o nosso Camões, não se aprendem na fantasia,
mas lutando, pelejando. A passagem por um go
verno de Estado acumula conhecimentos, expe
riências, que dificilmente se obtêm apenas na lei
tura dos tratados. Acho que a presença de ho
mens como o Senador Palmeira, que exerceu o
governo da sua terra, como a de outros ex-gover
nadores, é muito importante.

Lendo os Anais da Constituinte de 46, verifiquei
que, de quando em quando, o Presidente Arthur
Bemardes, que era Deputado Constituinte, dava
o seu depoimento, dizia da sua experiência. E,
invariavelmente, seu depoimento era recebido
com acatamento, com respeito, exatamente por
que era de um homem que havia vivido uma
outra realidade. Acho isso sobremodo importante.

A tendência, realmente, a menos que se mu
dem totalmente 05 hábitos e 05 princípios, a me
nos que o Estado deixe de ter a presença que
tem na sociedade, é a de que esse problema da
despesa pública seja inevitável.Agora, a propósito
disso, entendo que, embora se fale muito em livre
iniciativa,em economia de mercado, em verdade
o desejo oculto do brasileiro médio é que o Estado
resolva todos 05 problemas sociais e pessoais.

De modo que, a menos que haja uma mudança
nesse pensamento, que se manifesta todo dia,
este é urn problema que não encontrará solução.
Agora, o que me parece também é que essa deci
sões devem ser tomadas, digamos assim, mos
trando o preço. Vamos fazer tal obra. Esta obra
custa tanto. Quem é que vai pagar este preço?
Pois a impressão que se tem é a de que dinheiro
público não tem preço, como também não tem
pai, nem mãe e não tem fim - especialmente
não tem fim. E, infelizmente, tem fim.

Mas o Constituinte Guilherme Palmeira sabe
que essas tentações são realmente extraordiná
rias. Outro dia perdoe-me a Comissão se eu trou
xer um exemplo assim menos formal, mas, em
todo o caso, é um fato ocorrido ontem num res
taurante, na cidade de Porto Seguro, na Bahia,
houve um desentendimento entre a casa e seus
clientes. O resultado é que andaram voando pra
tos, garrafas etc. Sabe o nobre Constituinte que
eu recebi um pedido para intervir nesse assunto?
O Ministroda Justiça deveria intervirnesse assun
to. (Risos) Não digo mais nada. Não posso. Mas
chegou um pedido. E vou dizer-lhe mais: não
foi uma pessoa menos expressiva que me fez
chegar o probleI1Ja, não!

Mas a questão da hierarquia das necessidades,
a questão da hierarquia dos investimentos, é que
realmente é difícil. Porque há uma tendência: te
dos querem a solução de todos 05 problemas,
ao mesmo tempo. Esta suponho que seja a gran·
de díâculdade de um administrador. Depois, se
considerarmos o crescimento populacional e um
normal e inevitávelcrescimento das necessidades
sociais, então temos o problema colocado em
termos superlativos e quase superiores à capaci
dade normal de investimento, de aplicação. Evi
dentemente, a lei constitucional não pode resolver
este problema, até porque, se a conjuntura, hoje,
é uma, amanhã será outra e é natural que seja
assim.

De modo que seria extremamente perigoso que
se colocassem na lei constítudonal determinadas
regras que terão atualidade hoje, terão oportu
nidade hoje, mas que amanhã podem ser absolu
tamente inoportunas e inconvenientes. Embora
seja urna tentação, acho que é preciso ter presente
que as realidades mudam, e mudam, às vezes,
com muita rapidez, e aquilo que hoje se apresenta
como imperativo amanhã será urna velharia intei
ramente desprezível. Agora, se tivéssemos urna
máquina de devassar o futuro, talvez fosse menos
dificil e menos inquietante na hora de uma de
cisão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Ouvimos todos os Srs. Constituintes inscritos, de
modo que, agora, passo a palavra ao nobre Cons
tituinte e ilustre Relator da Subcomissão, Depu
tado Siqueira Campos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, nobres Colegas, eminente Ministro Paulo
Brossard, inicialmente desejo manifestar a V.Ex'
as minhas desculpas pelo fato de, sendo o depu
tado mais votado em Araguaína e em toda aquela
região, não poder estar presente lá para receber
V.Ex" dado o trabalho em que estamos ocupados
nesta Subcomissão. Ja começamos a elaborar
um projeto de Constituição e os prazos, como
sabe V.Ex", são curtos. Não dá efetivamente para
eu ir lá. Desejo que V. Ex" tenha uma viagem
feliz e seja muito bem sucedido na sua perrna-
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a idéia de autonomia, imediatamente entra em
combustão.

O SR. MINISTRO PAULOBROSSARD - Em
termos municipais.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Porque há Estados que são indivisíveis por
sua própria formação e tradição. Estou preocu
pado com essa resposta: só municipais.

O SR. MINISTRO PAULOBROSSARD - Pelo
menos é a minha experiência. Lançada a idéia
da emancipação de um distrito, costumo dizer
que nem Deus, Nosso Senhor, é capaz de detê-la.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -A inter
venção do Relator era exatamente para dizer isso.
O Estado do RioGrande do Sul é único em cultu
ra, em economia. E em um Estado com pouco
mais de duzentos e quarenta mil quilômetros qua
drados, de conformação geográfica magnífica,
não me parece que haja razões ...

O SR. MINISTRO PAULOBROSSARD- Ape
nas,como falei tanto do RioGrande e como estou
encerrando, daí a alusão. Entendi perfeitamente.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, o Relator apenas quer agradecer ao Sr.
Ministro e dizer li S. Ex-que a exposição foi aqui
feita com o brilhantismo de sempre. O Ministro
Paulo Brossard é um dos mais notáveis brasileiros
de todos os tempos, de uma inteligência brilhante.
Ele, sempre de improviso, nos traz contribuições
de tal nível que não podem efetivamente deixar
de ser bastante analisadas e aproveitadas. Quem
quer que analise qualquer trabalho, qualquer ma
nifestação de S. Ex- não pode deixar de encontrar
inovações, citações das mais importantes. O pa
pei nosso, aqui, vai ser exatamente este: debruçar
mo-nos nessas contribuições que foram ofere
cidas, especialmente por V.Ex-, para ver se conse
guimos elaborar um texto que possa ser levado
ao plenário da Subcomissão, ao plenário da Co
missão de Sistematização e ao plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, e possa ele ser rece
bido como um texto que atenda às expectativas
e corresponda às aspirções e necessidades do
nosso povo. -

De forma que desejo agradecer a V. Ex', Sr.
Ministro, dizendo que efetivamente hoje recebe
mos uma contribuição muito valiosa, que certa
mente será inserida, em grande parte, no novo
texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Sr. Ministro Paulo Brossard, a esta altura temos
poucas palavras a proferir. Quero, uma vez mais,
agradecer a V.Ex- por ter vindo aqui e ter proferido
a brilhante, a escorreita, a sólida, a fundamentada
exposição com que todos nós ficamos encan
tados. Isso não é surpresa. Todos já o admirá
vamos. V. Ex-já é considerado um dos grandes
tribunos não só da fase republicana - eu mesmo
tenho a satisfação de ter discursos que V. Ex'
gentilmente me enviava, lá, em minha estante,
ao lado de obras de outros tribunos, inclusive
o aqui mencionado, o grande pernambucano, o
nosso abolicionista, o grande homem público que
foi Joaquim Nabuco, além de Rui e outros. De
modo que agradecemos calorosamente a V. Ex
sua exposição.

Vou apenas fazer eco. V. Ex' ouviu a manifes
tação. Esta Subcomissão está de parabéns. Con-

gratulo-me com todos os companheiros pela
,magnífica aula que tivemos oportunidade de ouvir
hoje de V.Ex'

Voufazer aqui uma confissão ligeira:anteontem
fui dormir às 3 h da madrugada. Ontem foi um
dia cheio, tivemos a oportunidade de ouvir o Go
vemador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon,
e três Procuradores de Estado. A tarde tivemos
a oportunidade de ouvir o novo Ministro do Inte
rior, em substituição ao anterior, que tinha sido
convidado e gentilmente quis vir aqui, o ex-Pre
feito de Recife, Constituinte Joaquim Francisco
Cavalcanti. Confesso que não dormi um minuto,
porque trabalhei das 10h às 20h 30min presidindo
e não tive tempo de redigir algumas sugestões
ou uma modesta colaboração. E a minha esposa
me perguntou: "Você vai presidir esta? Você não
vai dormir lá?". Não, disse-lhe, porque, entre ou
tras razões, vamos ouvir o Ministro Paulo Bros
sard.

De modo que estamos aqui todos encantados.
Receba nossos agradecimentos, Sr. Ministro. Po
de V.Exfícar certo de que o que pronunciou aqui
não será útil apenas a nós, mas será incorporado
aos anais desta Subcomissão, e, vale dizer, aos
anais da Comissão Temática e da Constituinte.
Amanhã nossos historiadores neles irão se debru
çar, neles farão suas análises, suas pesquisas e
irão conferir a V. Ex- novos louros. Nosso País
realmente é este país que todos conhecemos.
E hoje nossa grande luta, além da redemocra
tizçaão e da reconstitucionalização, que são da
maior importância, é no sentido de diminuir as
disparidades, os desníveis regionais e sociais, que
em algumas áreas se confundem, pois se apre
sentam de modo bastante agudo em algumas
regiões do nosso País. Estamos aqui dispostos
a fazer o máximo em favor/da Federação." em
favorda autonomia dos Estados e dos municípios.

Graças a Deus não temos mais aqueles episó
dios a que V. Ex" se referiu, mas outros, talvez
em menor dimensão. Fico consternado quando
vejo essas grandes levas de pessoas se deslo
cando do Rio Grande do Sul e do Piaui para Goiás,
para o Maranhão. O Piauí tem a terceira colônia
aqui no Distrito Federal. A tal ponto que foi uma
luta convencer meu amigo Pompeu de Souza de
que eu não devia ser candidato pelo Distrito Fede
ral, onde fIZ política durante os dez anos em que
estive com meus direitos políticos suspensos. Ti
nha assumido um compromisso comigo mesmo
de só voltar ao Estado que eu havia governado
com meus direitos políticos readquiridos. E houve
quem dissesse: "Espere até o fim do século!"
Mas, graças a Deus, só esperei dez anos.

De modo que, se essas populações de deslo
cam, criam novos problemas em novas áreas,
mas vêm também, às vezes, trazer sangue novo,
trabalho e energia para essas regiões. Problemas,
no entanto, que seriam ainda mais agudos nas
áreas de origem.

Sr. Ministro, receba, portanto, nossas congratu
lações, nossos agradecimentos. Quero também
agradecer aos Srs. Constituintes, aos da Comis
são e aos outros que aqui nos honraram com
sua presença. Vamos todos continuar trabalhan
do.

A colaboração de V.Ex', Sr. Ministro, é valiosa
e não se vai reduzir a essas palestras, a essas
exposições tão úteis e valiosas que V. Ex- fez para
satisfação de todos nós. V.Ex- continuará colabo
rando, como Ministro da J';JStÍça, como cidadão,

como homem público, e isso é da maior impor
tância para a Assembléia Nacional Constituinte.
Confiamos no futuro do nosso Pais. Nossa Fede
ração está transpondo obstáculos, nosso povo
está cada vez mais consciente e nosso País, sobe
rano, há de, em clima de liberdade, enveredar
pelos novos caminhos de uma verdadeira justiça
social.

Muito obrigado. Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA

DE GOVERNO

Subcomissão do Poder
Executivo

ATADA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA
REAUZADA EM30-4-87

Às dez horas e quinze minutos do dia trinta
de abril de mil novecentos e oitenta e sete, em
sala própria do Anexo Il da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão do Poder Executivo
para uma reunião de audiência pública, com a
presença dos Senhores Miguel Seabra Fagundes
e João Amazonas. Compareceram os Senhores
Constituintes: Albérico Filho - Presidente; Vival
do Barbosa; Eduardo Bonfim, Gumercindo Milho
mem, Paulo Roberto Cunha, Aldo Arantes, Ha
roldo Uma, José Fogaça, Edmilson Valentim,Car
los Alberto, Bonifácio de Andrada, Jorge Hage,
Acival Gomes, Erico Pegoraro, Lídice da Mata,
AloysioTeixeira,JutahyJúnior, Henrique Eduardo
Alves, Humberto Souto, U1durico Pinto, Nelson
Carneiro, Genebaldo Correia, Nelson Jobim, Ce
sar Cals Neto, Agassiz Almeida, Expedito Macha
do e Michel Temer. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, fez
uma breve apresentação dos convidados, conce
dendo, a seguir, a palavra ao Sr. Miguel Seabra
Fagundes, passando, em seguida, a Presidência
ao Sr. Vice-Presidente Constituinte VivaldoBarbo
sa. Após a exposição, o Sr. Presidente em exer
cício concedeu a palavra ao Sr. João Amazonas.
Terminada a fase de exposição, após breve inter
pelação aos conferencistas, o Sr. Presidente em
exercício passou a palavra ao primeiro inscrito,
Senador José Fogaça (Relator). (O Sr. Presidente
Albérico Filho reassume a Presidência). Debate
ram, ainda, os Senhores Constituintes: Bonifácio
de Andrada, Jutahy Júnior, Jorge Hage e Agassiz
ndo mais quem quisesse fazer uso. da palavra,
o Sr. Presidente agradeceu a presença dos convi
dados, lembrou aos presentes a próxima reunião
desta Subcomissão a realizar-se no dia quatro
de maio, às dezessete horas, com a presença do
Sr. Franco Montoro, ex-Governador de São Paulo,
e encerrou a reunião às treze horas e trinta e
cinco minutos. As notas gravadas, depois de tra
duzidas, passarão a integrar a presente ata. E,
para constar, eu lole Lazzarini, Secretária, lavrei
a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Haven
do número reqímental., declaro aberta a presente
reunião.

Convido os Srs. Miguel Seabra Fagundes e
João Amazonas para comporem a Mesa.
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nêncía, embora curta, porque seus afazeres não
permitem -- e também o que fará lá não requer
um longo tempo - ,mas desejaríamos que V.
Ex"permanecesse mais naquela cidade que está
atualmente num tumulto generalizado. Não em
função do problema da terra. Araguaína leva a
fama de ser área violenta em razão da violência
existenteno Pará. Lá existem, efetivamente, gran
des fAzendas em formação, grandes proprietários
de terras, um grande número de trabalhadores
abandonados à própria sorte e que, às vezes, são
levados ao sonho de obter um pedaço dessas
terras. Fazem uma posse em terrenos já titulados,
por falta de orientação, ou em outros que não
são titulados., mas para os quais já há requeri
mentos etc. Enfim,há toda aquela confusão. Há
situações justas, outras injustas, mas que sempre
levam o pobre, o trabalhador, o migrante do Nor
deste, que a~i chega com as mais vivas espe
ranças, a um quadro que, realmente, lhe é muito
desfavorável, sempre com muitos prejuízose cas
tigos que sofre na própria pele, porque não tem
a quem recorrer. Mas o tumulto hoje existente
em Araguaín,a, acrescido da situação atual da pre
feitura - o prefeito titular foi assassinado por
motivos políticos, não por problemas de terra,
e o vice-prefeitoque assumiu - infelizmentede
sagrada toda a comunidade. Não sei o que está
acontecendo, não entro no mérito. No momento
estou com 0'5 meus deputados estaduais lá, mas
não tenho ainda um relatório daquela situação.
Mas é bem possível que, como todo mundo
aprendeu a recorrer ao governo central, V. Ex"
receba pedidos de ajuda - parece-me que de
toda a comunidade - para tirar o prefeito. Eu
não fariaesse!pedido, nem falariamal do prefeito,
pois não tenho conhecimento dos fatos, que são
muito recentes, devido ao trabalho que temos
aqui. Sei que o próprio Governador do Estado
entregou o problema para a Câmara, mas fez
sérias restrições, também, ao prefeito. Há uma
série de problemas. Faço votos, porém, de que
a cicllade, pelo menos, se una no momento em
que vai receber um dos maiores homens deste
País, brasileirointeressado na solução dos proble
mas e que vai à nossa cidade para instalar um
instrumento da paz, que é necessário, de fato,
na região.

Tendo certeza de que Araguaínavaidemonstrar
que não é uma cidade violenta,daqui para a frente;
queos conflitoslá,com essa Varada JustiçaAgrá
ria.viio ter mais rápida solução, para que se possa
dar lima demonstração de que o município de
Araguaína e toda aquela área constituem, real
mente, uma região de progresso, que já vem
consl.ribuindo para o País com a enorme quanti
dade de alimentos que produz. Já mandamos
para o Nordeste centenas de milhares de bois
gordos, por ano; já produzimos quase dois mi
lhões e meio de toneladas de grãos no norte de
Goiás,graças à experiênciarecebida do agricultor
gaúcho, o maior agricultordo País,que nos ajuda,
hoje, a produzir o arroz e a soja, e graças ao
esforço do nosso povo, que acompanha, com
interesse, essa ação dos agricultores vindos da
terra de V. Ex', do Rio Grande do Sul, captando
e recebendo essas experiências, tecnologia e de
termínação na exploração da terra. Eu gostaria
muito de esta!' presente, para aplaudir V. Ex"nessa
ação em favor do nosso povo.

Sr. Ministro, V. Ex"teceu considerações diversas
sobre os problemas que nos afligem, de cresci-

mento desmesurado de determinadas cidades,
de distorções que ocorrem em razão de fenôme
nos sociais, oriunda, exatamente, do crescimento
da nossa população. Indago de V. Ex"se isto não
seria também ocasionado pela falta de uma me
lhor divisão político-administrativa. Já não está
em tempo de fazermos as mudanças? E se já
está em tempo de fazê-Ias, o que acho que nin
guém questiona, a mais importante, a que iria
dar bases para as outras, não seria a mudança
do nosso mapa geopolítico,criando-se novas uni
dades da Federação, para melhor redistribuirnos
sa população pelo nosso território,criando novos
pólos alternativos? Se Brasília, na expressão de
V. Ex""tiroudo armário" metade da nossa popula
ção, a criação de mais uns dez ou doze estados
-emuitos sociólogos, geógrafos, enfim,estudio
sos, desde José Bonifácio,têm, ao longo do tem
po, apresentado propostas - não iria tirar do
armário outra grande quantidade de brasileiros?
Citotambém, a propósito, a situação de desorien
tação em que se encontram levas de migrantes,
que se deslocam sem saber para onde ir, sem
rumo, sofrendo. É comum vermos famílias intei
ras, com crianças que ainda se alimentam no
peito matemo, nas rodoviárias, a pé pelas estra
das. Assistimosa isso, contristados, considerando
uma afronta, até, à nossa condição de povo civili
zado. Não acha V. Ex" que temos de, com certa
urgência, examinar esse problema?

Na verdade, há propostas neste sentido que
no momento ainda são inviáveis. Ora porque há
um vazio demográfico, ora porque há conflitos,
há contestações a determinados projetos de
emancipação. Mas existem situações plenamente
consensuais, como é o caso do Estado do Tocan
tins. Veja V. Ex" que, na Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás, os quarenta e um deputados
que a compõem manifestaram-se, perante o Pre
sidente UlyssesGuimarães, pela criação do Esta
do do Tocantins, pelo desmembramento da Re
gião Amazônica de Goiás, para constituir esse
Estado. O Governador do Estado abriu a nossa
reunião de audiência pública e fez um dos mais
bonitos discursos, uma das mais belas orações
que já ouvi na minha vida, um hino de louvor
e de amor ao povo nortense, pregando sua eman
cipação, como o nosso Presidente e toda a Comis
são assistiu, há poucos dias, em Goiânia, com
manifestações de todos os líderes partidários, Va
mos receber uma emenda, assinada por quase
cem mil pessoas, a esse respeito.

Não é hora de adotar essas providências?Ade
mais, o Presidente José Sarney assumiu um com
promisso público, dizendo que atribuía à Consti
tuinte o papel de iniciar o processo de divisão
territorial do País e de criaro Estado de Tocantins.
Todos os líderes partidários, aqui, do PMDB e
do PFL,têm-se manifestado neste sentido. O Se
nado Federal, que V. Ex" integrou, aprovou um
dos projetos, em cima de um veto presidencial,
e apresentado por cinqüenta e oito Senadores
- até pelo Presidente do Senado Federal - por
unanimidade.

Já não é tempo, portanto, de acatar a criação
do Estado do Tocantins e de começar a redivisão
territorial, tomando este País um país moderno,
ajudando a descentralizar? Um dos problemas da
Federação é o da concentração. Acho que novos
Estados ajudariam a fortalecer os outros, porque
levariam, talvez a uma quebra do Poder Central,
tão acusado de interferirem tudo.

Na medida-em que criássemos mais Estados,
também propiciaríamos um número maior de
preocupações, o que colaboraria, inclusive, para
desviar essa atenção concentracionista da admi
nistração federal.

O que acha V. Ex'?

O SR.MINISTRO PAULO BROSSARD-Nobre
Deputado Siqueira Campos, agradeço suas pala
vras e gostaria realmente que estivéssemos na
sua terra para ser testemunha de um diálogo que
considero importante para a região, que é a insta
lação de uma vara agrária naquele ponto do terri
tório nacional.

Mas, relativamente ao problema que menciona.
acho que realmente a questão da divisãoterritorial
no Brasilé um problema herdado da:forma como
o País foi colonizado, uma forma empírica, sem
qualquer planejamento e que resultou neste for
midável território nacional. em que há Estados
realmente pequenos, como Alagoas,Sergipe, Rio
Grande do Norte, e Estados imensos, continen
tais,como o Amazonas,MatoGrosso,agora dividi
do, e o Pará. O próprio Estado de Goiás é grande.
Até aqui praticamente prevaleceu o sentimento
Jocalista; os Estados não queriam perder seu de
senho históricoe resistiam,portanto. Masacredito
que, com o desenvoMmento do País, a tendência
seja para a sua divisão mais racional. Parece-me
que o caso de seu Estado é um daqueles que
esta realidade se apresenta de uma forma mais
viva e convincente. Claro que fugindo de alguns
excessos, que se dão especialmente quando se
trata de criação de Municípios, já que, lançada
uma idéia de emancipação de uma coletividade,
ninguém segura. Depois, então, vêm as queixas.
Não têm dinheiro, às vezes, para comprar uma
máquina para fazer uma obra pública. Mas já a
aspiração emancipacionista é extraordinária,tem
uma força, uma energia vital efetivamente rara.
Dos Estados criados depois da organização repu
blicana, alguns deles ainda hoje apresentam ca
rências muito significativas.

De modo que eu lhe diriaque a mim me parece
que a redivisãoterritorialdo País é uma idéia que
encontrará seu desenvolvimento progressivo ao
longo do tempo. Dia mais, dia menos, ela se irá
processando. É preciso formar Estados que te
nham efetivamente vitalidade bastante para ter
um governo próprio. Sei que o norte do Estado
de Goiás, que tem aspirações de ser emancipado
- já tem até nome, o nascitura já está com o
nome escolhido-é uma região onde o desenvol
vimento tem sido mais intenso, mais veloze mais
generalizado.Não tenho dúvidas de que a tendên
cia natural será esta, a da divisão dos grandes
Estados para a criação de dois ou mais Estados
em algum deles. Agora, quero que V. Ex' olhe
para o Amazonas, por exemplo. Não posso dizer
que em breve tempo lá se dará uma divisão,por
que se trata de uma vasta região, mas a sua popu
lação é escassa, seja por um motivoou por outro.
A verdade é que a densidade demográfica do
Estado do Amazonas ainda é muito baixa.

É preciso, portanto, verificar, caso a caso, as
várias realidades.Já que faleitanto no RioGrande
do Sul, deixem-no como está. Vamos mantê-lo
assim como ele se apresenta.

O SR.CONSTITUINTE DELBOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, não entendi uma
resposta do Sr. Ministro. S. Ex"disse que, lançada
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EstaSubcomissão reúne-se hoje para uma au
diência pública, com a presença dos Srs. Miguel
Seabra Fagundes e João Amazonas.

São os seguintes os currículos dos expositores:

(leitura de currícules),

Comunico aos participantes desta audiência
que está à disposição dos Srs. Constituintes o
livrode inscrições para interpelar, após a palestra,
os Srs. conferencistas.

Com a palavra o Dr. Miguel Seabra Fagundes.

o SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES- Srs.
Constituintes, aqui estou para falar sobre o Poder
Executivo, sob seus vários ângulos.

Todos sabemos que, quando se trata de uma
nova Constituição, o presente se inspira no passa
do, o que não exclui que a imaginação veja o
futuro.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
licença aos presentes, aos Srs. Constituintes, aos
Srs. Conferencistas para ausentar-me, porque te
nho um compromisso com o Deputado Cid Car
valho, para tratar assunto do meu Estado, o Mara
nhão. Convido o Deputado Vivaldo Barbosa para
assumir a presidência dos trabalhos durante mi
nha ausência.

O SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES - Um
grande problema em relação ao Poder Executivo,
em nosso País, tem sido, dentro do regime presi
dencialista, adotado até hoje, o da dimensão do
poder exercido pelo Presidente da República.Sob
a Constituição de 1891, tivemos alguns presiden
tes que foram verdadeiros ditadores no quadro
politico do País: o Presidente Artur Bemardes e
o Presidente Washington Luiz.

O Presidente Washington Luiztentou esmagar
a Paraiba apenas porque este Estado não aceitava
o seu candidato à sucessão presidencial; agiu co
mo um verdadeiro ditador no exercicio da Presi
dência.

O Presidente ArturBemardes governou durante
quatro anos o País em estado de sítio, também
com a mão de ferro dos ditadores.

O Presidente Getúlio Vargas jamais se acostu
mou às limitações do poder na breve vigência
da Constituição de 1934. Contava-me o Dr. Levi
Carneiro algo que ouvira do Presidente Vargas,
muito Iípico do seu temperamento, que se reve
laria mais tarde com o golpe de 1937. O Dr. Levi
Cameiro era o Consultor-Geral da República, no
Governo do' Presidente Vargas. Promulgada a
Constituição de 1934, o Presidente ter-lhe-ia dito:
"Dr, Levi, não sei como poderei exercer o poder,
porque estava acostumado a escrever em papel
sem pauta, e agora querem que eu escreva em
papel pautado". Desta forma ficava demonstrada
a inconformidade com as dimensões restritas do
poder, por parte do Presidente da República.

Durante a vigência da Constituição de 1946,
o País teve dias admiráveis de vivência demo
crática, com a alternância dos partidos no poder,
através de eleições, e nenhum presidente parece
ter-se arrogado poderes ditatoriais.

Mas, logo em 1967/69, rebentaria a mesma
vocação do nosso presidencialismo para o domí
nio do Poder Executivo. Isso evidencia como prin
cipal problema, numa visão desses dois poderes,
o da contenção do Poder Executivo, cuja hiper
trofia podemos considerar um mal da vocação
política brasileira. Os dois caminhos dessa con-

tenção seriam: o parlamentarismo, em que não
há lugar fácil para as demasias do comandante
do poder- que no caso seria o primeiro-ministro,
ficando o Presidente como figura apenas, ou qua
se decorativa - ou o presidencialismo modifi
cado em profundidade.

Com relação ao parlamentarismo, idéia que ho
je apaixona ou empolga muitos setores que estu
dam os problemas políticos do País, teríamos que
pensar na estabilidade dos gabinetes, tendo em
vista o que ocorreu na França antes de 1958,
e acontece na Itália de hoje. Mas a instabilidade
dos gabinetes nesses países foi episódica e não
significa, a não ser numa visão unilateral,a preca
riedade do poder ou da autoridade através do
poder. A Itália, por exemplo, que já passou um,
dois até três meses sem ter gabinete, é um país
admiravelmente governado, dentro de toda a
anarquia vocacional do temperamento italiano.
A Itáliaé um dos países de maior viço econômico
na Europa, com todo esse quadro, porque há
uma burocracia instalada, que governa o país,
e há uma elite política, que programa o governo.
Então, o país está em condições de suportar as
hesitações da composição de um novo gabinete.
Independentemente da duração desses gabine
tes, o país caminha bem. Inclusive a Itália dá um
exemplo admirável ao Brasil de que o terrorismo
pode ser combatido sem tortura e sem qualquer
excesso de repressão. É um país sob o guante
de um terrorismo terrível, que não achou neces
sário sair da ordem jurídica nem para enfrentar
a máfia - e aqui está chegando a época disso
- nem para reprimir o que no Brasil o Governo
considerava terrorismo politico e, a meu ver, nãt>
era; seria mais o desespero político de não kc1Ver
caminhos legais para altemância no poder,

Pois bem, esta é a situação da Itália, exemplo
que podemos seguir.

AAlemanha tem grande estabilidade sob o regi
me parlamentar; a França, hoje, a tem; também,
a Espanha está estável sob o mesmo regime.
Enfim, o regime parlamentar é compatível com
a estabilidade do governo, e um dos critérios para
a estabilidade dos gabinetes seria só permitir a
sua queda, digamos, por dois terços dos votos
do Parlamento, uma maioria dificil de se lograr.

Mas me parece que poderíamos pensar, tam
bém, em um regime presidencial, atenuado pela
participação relevante do Congresso na dinâmica
do poder. Tenho para mim que, permanecendo
o regime presidencial, poder-se-á adotar duas
normas de grande importância: primeiro, toda no
meação de ministro ficará sujeita a aprovação
do Parlamento; segundo, o Parlamento poderá
destituir ministros. Ele não destítuíríao governo,
o gabinete, mas ministros. Quando um ministro
- e o ministro é uma expressão do governo 
praticasse uma politica incompativel com o senti
mento nacional, expresso na sua representação,
ele seria, possivelmente por um quorum também
qualificado, destituído, e o Governo lhe daria um
substituto, a que significaria que se teria rendido
-enem poderia deixar de render-se a um critério
político, do Parlamento, da Nação.

Nos Estados Unidos, não me lembro se, todos
os ministros são aprovados pelo Senado, mas
sei que alguns o são, inclusive o Secretário de
Estado. Então, este procedimento não é nenhuma
~ovação no plano do regime presidencial. Mas
se e~ duas sugestões representassem inova-

ções, e inovações drásticas, isso não teria impor
tância alguma, pois o regime presidencialista dife
re de um pais para outro. Portanto, não precisa
mos ficar nos contendo, toda a vida, dentro da
mediocridade do que existe e não funciona. É
preciso ter a coragem de inovar e de correr o
risco de a inovação não dar certo. O que não
é possivel é manter tudo como está, por receio
das inovações. Acho que chegou o grande mo
mento de o Brasil fazer coisas novas através da
Assembléia Nacional Constituinte e de resgatar
perante o povo as omissões e pelas quais até
hoje a classe política responde.

Quero dizer, num parêntese, que tenho na
maior conta a classe política e acredito que o
que se fazpara desvalorizá-Iano Brasilé um traba
lho malicioso, incompativel com o interesse do
País, e sõ corresponde aos interesses dos grupos
que fazem esse trabalho, porque, de modo geral,
a classe política brasileira é correta e produtiva.
Não digo que seja inovadora - ficou implícito
no que afirmei - nem que esteja à altura da
grandeza, da dimensão dos problemas da Nação,
mas ela é válida.

Costumo dizer, para valorização do Congresso
brasileiro perante os que me ouvem - não aqui,
porque não seria necessérío fazê-lo - que, na
quadra do regime autoritário, o Congresso Nacio
nal teve atitudes da maior importância, que de
monstraram a coragem e a dignidade da classe
política. Por exemplo, recusou-se a co-participar
do AI-2 e a aprovara emenda sobre a reforma
do Poder Judiciário. Em todos esses momentos,
a classe política correu o risco do recesso no
Congresso, mas preferiu a dignidade de não co
participar do regime autoritário. Então, há que
se esperar alguma coisa do Congresso Nacional.
Neste bosquejo da matéria, eu diria que, a perdu
rar o presidencialismo, ele teria que ser ~ustado

a controles do Legislativo,que tirassem do Presi
dente da República o domínio total que ele tem
hoje sobre a programação e a gestão do Govemo.

Mas estou falando do Poder Executivo e peço
permissão para projetar o meu pensamento a ou
tros ângulos. Acho que é muito importante a de
mocratização do poder no Brasil, isto é, a partici
pação do povo mais diretamente nos quadros
do Governo. Também nesse aspecto, ter-se-ia
que inovar.

Sabemos que os órgãos de representação, le
gislativos e executivos, distanciam-se hoje da rea
lização de interesses que estão no sentimento do
povo, não por um propósito de oposição a esses
sentimentos, mas porque a própria mecânica de
funcionamento dos poderes não tem ajudado nis
so. Dou um exemplo. Não sou contra o vereador.
Acho que caminhar no sentido de desvalorizar
as câmaras municipais é algo impróprio. Mas a
verdade é que a vereança tornou-se um emprego.
As câmaras de vereadores não são hoje o que
foram as intendências numa época muito remota
do País, em que seus ocupantes eram pessoas
muito preocupadas com os problemas locais, na
da ganhando para tratar desses problemas. Hoje.
não. Hoje,a vereança é um emprego, e esta situa
ção envolve uma série de conseqüências nega
tivas.

Acho que um dos caminhos para a democra
tização do Poder Executivo estaria na instituição,
em vários setores de conselhos - depois darei
exemplos que podem ilustrar melhor o meu pen
samento - que não fossem compostos com
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maioria de representantes do Poder Executivo,
pois isso as desvalorizainteiramente como instru
mento de acesso do povo à realização das suas
idéias e pretensões, Um conselho nomeado pelo
Executivo,como hoje há tantos, não é senão um
instrumento do Executivo,que destitui a qualquer
momento quem discorda dele.Enfim,não resolve
nada, senão homologa o que seja um pensamen
to virtual ou manifesto da cúpula do Poder Exe
cutivo.

Dever-se-iam estruturar - depois vou indicar
exemplos - conselhos compostos de represen
tantes tirados da sociedade civil, em vários seto
res.

Pele exemplo, um conselho das comunicações
teria representantes do empresariado, da área sin
dical, da área liberal e da área artística. Enfim,
haveria representantes de váriasáreas, que seriam
indicados por suas categorias, nunca pelo Gover
no. Este poderia formalizá-lo baixando atos de
investidura,mas seriam obrigados a investiraque
les que fOSSEm indicados. Os conselhos seriam
independentes nas suas composições e delibera
ções. Assim, ao se manifestarem sobre os proble
mas que lhes seriam afetos, manifestar-se-iam
sem querer saber se o Govemo estava ou não
de acordo. Em casos de problemas de urbanismo,
dar-se-ia a mesma coisa: viriam os integrantes
da classe dos arquitetos, dos engenheiros, das
associações de moradores e, assim por diante,
sempre em maioria. O Governo teria sua repre
sentação, mas seria menor, para que não fosse
capaz de dominar o conselho.

No plano doas comunicações, por exemplo, eví
taríarnos que hoje fossem monopólio de fato e
que <:115 empresas que detêm os canais de comuni
cação- faloem comurucação de um modo geral
mas ;agoraestou-me referindo a canais de televi
são E~ rádio -- ficassem à mercê das sanções,
dos aborrecimentos e das marcações de setores
do Governo, não conformados com suas orienta
ções. Até porque, nesse campo, tem havido uma
distorção imperdoável da vida brasileira, pois
quando a Constituição de 1946 permite a censura
a espetáculos públicos - já sustentei isso em
mais de um trabalho - não atinge o pensamento
politico,pois ele não se manifesta em espetáculos
públicos. Estes são espetáculos diversionais. Um
comício não é espetáculo público no sentido da
Constituição. O orador que chega à tribuna e fala
não está no exercício da atividade que se carac
terizacomo espetáculo público.Esse é outro cam
po. Portanto, pensamento político escapa à cen
sura na televisão e no ráclio. Tem havido sempre
no Brasil, mas é uma demasia. Sustentei esse
ponto de vista num artigo que escrevi há muitos
anos: "Liberdade de rádio e de televisão".

No Governo Juscelino Kubitschek, foi vedado
o acesso de Carlos Lacerda à televisão. Embora
eu estivesse separado dele por muitas posições,
tendo sido até agressivamente tratado por ele
quando fui Ministroda Justiça, achei que era um
absurdo vedar-lhe o uso dos microfones e das
câmaras de televisão e escrevi, então, o referido
artigo. sustentando a tese, naturalmente de uma
forma mais longa, de que o pensamento político
não poderia ser censurado. Eu não falava em
nome dele, mas em tese.

Outro conselho que me parece deveria haver
é o Conselho de Censura. Esta não pode deixar
de existir. É uma covardia de muitos curvar-se
diante da agressividade dos patrulheiros de anti-

censura, para dizer que a censura agride a liber
dade de pensamento. Não; a censura não pode
existir em relação à obra artística ou ao pensa
mento político,mas, para defesa dos bons costu
mes, qualquer sociedade digna precisa de uma
censura. A sociedade tem parâmetros que ela
considera respeitáveis. Por que a grande massa
da sociedade, a famíliado País- não a traclicional
família mineira, mas a de toda comunhão brasi
leira - que tem o seu pensamento hostil a certas
posições morais, vai permitir que, em nome de
uma liberdade que é apenas de um grupo peque
no, desejoso de ganhar dinheiro à custa das de
masias, como acontece no cinema, se agride a
moral pública? Só para dizer que não se censura
coisa alguma';) Censura-se. Por que hei de passar
pelo cinema, como acontece no Rio de .Janeiro,
e ver na sua porta o nome de película extrema
mente indecoroso, tanto que não está por extenso,
mas por iniciaisaqui e ali,se isso fere o sentimento
de toda a coletividade? Ninguém quer que sua
filha olhe para aquilo e lhe pergunte o que quer
dizer, pois não está grafado em toda sua nitidez.
É um desaforo que, para algumas pessoas ganha
rem dinheiro com filmes pornográficos, não haja
censura. Ela tem que existir, sim.

O mal da censura é que ela é policial. Ela não
tem que ser policial, mas exercida por um conse
lho em que a sociedade é que irá dizer se aquilo
a fere ou não.

O Conselho de Censura teria membros vindos
de vários setores da sociedade, a exemplo do
que faleihá pouco, que julgariam. A censura não
seria rotineira, mas haveria um meio de levar ao
conselho os casos que alguém impugnasse. Es
tou-me referindo a espetáculo de cinema, a can
ções, pois há algumas extremamente imorais e
que não pegaram porque a sociedade as repeliu.
Com isso, não se está censurando a arte, nem
o bom gosto, nem a criatividade dos grandes
compositores da canção brasileira, mas, apenas
uns aproveitadores dos sentimentos menores de
uma camada também menor da sociedade. Esse
conselho examínaría o espetáculo e decidiria por
sua liberação.

Quero reportar-me, por exemplo, para especi
ficar melhor o meu pensamento, à censura, que
tanto se comentou, à exibição de um filme 
não me lembro se ~r ato do próprio Presidente
da Repúblíca c-s- ~. as forças católicas impug
navafn. Acho que a censura, para defender certos
princípios que são fundamentais para o sentimen
to religioso, é válida, sim. Por que não censurar
um filme que, amanhã, venha a dizer que Alan
Kardec era um ébrio, se ele não o era? Por que
não censurar um filme que, amanhã, mostre Lu
tero como um invertidosexual? Devem ser censu
rados porque ferem o sentimento religioso dos
protestantes e dos espíritas. O mesmo se diz do
sentimento religioso dos católicos, pois o senti
mento religioso é fundamental na grande massa
da sociedade. Permitir que ele seja ferido, erga
omnes, para servir a um grupo que reivindica
a liberdade de dizer tudo o que quer? Não. Nesse
caso, teríamos que ser mais lógicos e admitir que
alguém andasse inteiramente despido na rua. Se
ria o máximo da liberdade. Hoje,já se anda mais
ou menos assim, mas ainda há alguma coisa a
fazer, pois seria a liberdade de andar como se
quiser. Não há limites.

Uma sociedade tem os limites dos seus parâ
metros naturais. Daí a passar à demasia de usar

a censura com uma segunda finalidade, cabe ao
Judiciário corrigir, e precisamos, também, ino
vá-lo, para que seja, no Brasil, o que 2.32 ser:
um poder ao qual compareçamos e do qual rece
bemos a prestação a que temos direito, de ime
diato, e com a coragem que está faltando. Acho
também necessário o conselho de ecologia, e
de urbanismo. No dia em que houver um conse
lho de urbanismo nas cidades brasileiras. pelo
menos nas de certas dimensões, o gabarito das
cidades passará a ser uma coisa séria, e não como
é hoje, um agora e, daqui a cinco ou seis anos,
outro, se aparecer alguém com tanta influência
que consiga elevá-lo em vários andares, defor
mando as cidades, como acontece no Rio de Ja
neiro, que tem, na Avenida Atlântica, o Othon
Palace, um caixão plantado numa bela avenida,
por influência evidentemente de um grupo pode
roso que conseguiu fazer ali, contra o gabarito
de toda a avenida, um prédio horroroso. Daídizer
Oscar Niemeyer que o Othon Palace só írnplo
dindo, mas isso não é fácil.

O mesmo digo com relação à ecologia, que
é agredida a todo momento. Estou-me referindo
ao Rio de Janeiro porque é onde moro e tenho
mais noção das coisas. Lá,vez por outra, querem
colocar uma árvore abaixo - o brasileíro não
tem amor à árvore - para fazer um edifício.Essa
é a ambição de lucro do construtor, que quer
derrubar uma árvore belíssima, que o bairro co
nhece há não sei quantos anos. Apela-se para
o Governo, este cria muita dificuldade - não me
refiro ao atual, mas a qualquer governo - e às
vezes proíbe, outras vezes, não. Um conselho de
ecologia, um conselho de defesa do meio am
biente, vetaria e não se faria mesmo. Seria uma
maneira de democratizar o poder pela presença
do povo na decisão dos seus interesses maiores.
Os interesses imediatos, do dia-a-dia,embora seja
de se chamar o povo não-somente na defesa des
ses, mas de todos, no decorrer da vida. Acho
que assim a democratização se faria por outra
maneira: pelo plebiscito, instituído como instru
mento constitucional de consulta ao povo, a pro
pósito de certos problemas, como o aborto, por
exemplo, como se está fazendo na Itália. O povo
diriase o aprova ou não. Poderia dar outros exem
plos, mas esse é mais gritante. Em muitos casos,
impor-se-ia o referendo; depois de votada a lei
pelo Congresso, o povo diria se estava de acordo
com o resultado a que os parlamentares chega
ram. Poder-se-ia dizer que os parlamentares fo
ram eleitos para elaborar as leis e têm delegação
para isso. Sim, mas não faz mal algum que evite
mos, através desses processo~, dessas triagens,
que os erros se consumem. E o mesmo caso
dos recursos no Poder Judiciário. O juiz de pri
meira instância é um homem digno, decente. Ele
dá a sua sentença, mas há muitos juízes para
verificarse aquela sentença deve ser confirmada.

Encerrando essas considerações, das quais
trouxe apenas um esquema, quero dizero seguin
te: primeiro, acho que é preciso inovar com cora
gem; segundo, que a Constituição dever ser minu
ciosa.

Meteu-se na cabeça de muitos que a Consti
tuição só deve tratar da organização dos poderes
e dos direitos fundamentais. Isso é uma enormi
dade. Eram assim as primeiras Constituições nor
te-americanas e francesas, por exemplo. Mas de
pois o princípio foi ficando relegado. Depois da
guerra de 1914, em que houve a grande modifí-
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cação do DireitoConstitucional no mundo inteiro
- modificação que ainda não parou - as Consti
tuições passaram a conter muitas outras disposi
ções, que não tratavam apenas da organização
dos poderes e das declarações de direito. Por
que isso? Hoje, isso está nas mais modernas
Constituições: de Portugal, da Espanha, a Consti
tuição iugoslava é extremamente minuciosa, e as
sim por diante.

Mas por essa passagem do sintético para o
analítico. Porque deve figurar na Constituição tudo
que mereça ter estabilidade, como norma, tran
qüilidade social, para o bem-estar da sociedade.
Então, se é preciso dizer que as sentençasjudiciais
devem ser fundamentadas, que a Constituição
o diga, se há países - no nosso já acontece
isso - em que as sentenças judiciais não são
fundamentadas. O SupremoTribunal, quando jul
ga questão de relevância, dispensa-se de funda
mentar.

Se é preciso dizer que as sessões dos tribunais
devem ser públicas, que se diga isso. O Supremo
Tribunal Federal julga as questões federais de
relevância a portas fechadas. Depois de a questão
ter sido julgada em primeira instância, a portas
abertas, em apelação e em embargos, da mesma
forma, ao ser julgada no Supremo, fecham-se
as portas para o julgamento. Por quê? E preciso
que venha a lei e diga. Isso já está na Constituição
da [táIia,que passou pelo fascismo; na da Vene
zuela, que também deve ter passado por situações
semelhantes com Perez Jirnenez; na da Espanha,
que viveu o regime de Franco. Aqui passamos
as mesmas situações com os militares, pois o
autoritarismo contagía. Então, o Supremo se con
tagiou com o autoritarismo e decidiu fechar as
portas quando julgar certas questões. Para que
não se generalize o costume de julgar escondido,
vamos dizer na Constituição que se deve julgar
para todo mundo ver. A Constituição tem que
dizer minúcias desse jaez, que deveriam estar na
leide processo, no regimento das cortes. Por quê?
Porque dizendo isso, estará servindo ao povo. Eu
poderia dar um mundo de exemplos, até aparen
temente exóticos, mas VQU ficar por aqui.

Já que estou falando em Poder Executivo, per
doem-me extravasar um pouco os meus senti
mentos para dizer que iniciativas que questionam
os vencimentos dos chamados marajás estão es
barrando na alegação atrevida do direito adqui
rido. Na Assembléia Nacional Constituinte, não
devo opinar sobre se~ direito adquirido ou não.

São minúcias, e naturalmente cada caso tem
as suas. Mas chegou uma grande ocasião de,
nas disposições transitórias, acabar com tudo is
so, pois diante da Assembléia Nacional Consti
tuinte não há direito adquirido.

As disposições transitórias diriam que ninguém
pode perceber mais do que tantos salários míni
mos, ou que ninguém pode perceber mais do
que um terço do que percebe o Presidente da
República. Estou dando vagamente a idéia, mas
acho que chegou o momento de, disposições
transitórias da Constituição varrer esses abusos,
que são um acinte a um povo miserável, cujo
salário mínimo é de mil e poucos cruzados. Se
não dissesse isso, não diria um tanto do que sinto,
e preciso terminar o que estou dizendo de acordo
com meus sentimentos.

Muitoobrigado a V.Ex'"pelo convite que muito
me honrou. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa)-Muito
agradecido a V.S' Todos nos sentimos honrados
com a palestra do MinistroSeabra Fagundes.

Com a palavra o Dr. João Amazonas.

O SR.JOÃO AMAZONAS - Quero agradecer,
antes de mais nada, o convite com o qual fui
honrado para exprimir a maneira de pensar da
organização que represento nesta Subcomissão,
a mais importante, no meu modo de ver, para
a elaboração da nova Carta Magna.

Acabamos de ouvir uma brilhante exposição
do MinistroSeabra Fagundes, acerca de questões
atuais e de grande importância. Penso que os
Constituintes de 1987 têm uma tarefa muito mais
importante do que tiveram os de outras épocas.
Assim o considero porque me parece que o povo
brasileiro, que tem quase cem anos de vida repu
blicana, adquiriu determinada experiência, e, se
nos faltava a consciência política, jurídica e até
cultural das questões fundamentais do ordena
mento da sociedade brasileira, a partir de 1891,
particularmente nas duas a três últimas décadas,
observa-se um amadurecimento razoáveldo povo
brasileiro, das suas forças políticas, dos seus seto
res culturais. A Nação brasileira adquire a cons
ciência, cada vez maior, das necessidades do de
senvolvimento social do seu país. E ao adquirir
essa consciência, coloca na ordem do dia a neces
sidade de reformular e de repensar o Brasil, com
quase cem anos de vida republicana. Não se trata,
como nas Constituintes anteriores, de adotar sim
plesmente a tradição e estabelecer uma ou outra
norma atinente a determinada mudança no qua
dro políticonacional. Pensoque a tarefa dos Cons
tituintes de hoje é mais profunda, porque cabe
a eles enfrentar um desafio da História,que exige
não somente o esforço criativodaqueles que rece
beram o mandato do povo, como também a parti
cipação da maioria da sociedade brasileira.

Se examinarmos esse processo histórico - é
sempre muito importante fazê-lo num momento
como este, porque esse exame nos dá indicações
muito preciosas para avaliarmos o presente 
é indiscutível que chegaremos à conclusão de
que, em noventa e cinco anos de vida republicana,
na qual se estabeleceu o sistema presidencialista,
nosso País viveu, do ponto de vista da adminis
tração político-administrativa, uma vida bastante
tumultuada.

Nesse período longo, sem dúvida alguma, na
vida de um povo, podemos dizer que somente
dois Govemos cumpriram seus mandatos de ma
neira normal: o de Campos Sales, que durou qua
tro anos, e o de Juscelino Kubitschek, que durou
cinco. São nove anos, em noventa e cinco de
vida republicana. Nossa experiência histórica nes
se sentido demonstra o tumulto criado no nosso
País, no que diz respeito à sua direção política,
social, cultural e econômica. O Brasil talvez seja
o país que registra o maior número de golpes
militares na história constitucional de todos os
povos. Não tivemos tranqüilidade, nesses noventa
e cinco anos de vida política, para meditar, partin
do dos interesses do Brasil e com o pensamento
brasileiro, sobre as questões que dizem respeito
ao nosso País.

Os govemos e a sociedade civil tiveram que
enfrentar comoções constantes, que alteravam,
a cada momento, o quadro político. E o pior:
após cada tumulto, não nascia um sistema mais
avançado, uma reafirmação, uma consolidação

da democracia e da liberdade na Nação. V1VÍaI11os
sempre, nesse processo tumultuado, uma ma
neira de evitar que a sociedade brasileira encon
trasse seus próprios caminhos.

Na realidade, ao instituir-se a República, estabe
leceu-se um sistema presidencialista que não se
adaptava à realidade do nosso País. Creio que
o presidencialismo, que tem por berço os Estados
Unidos, é um sistema de govemo bastante original
e criativono que diz respeito àquele país, porque
os norte-americanos procuraram a melhor fórmu
la de organizar a sociedade, constitucional e politi
camente, a partir da realidade ali existente.

Os Estados Unidos constituíam-se de treze co
lônias inglesas autônomas, no período de 1607
a 1682, que, no processo do seu desenvolvimento
histórico, em que fatores econômicos represen
taram um papel preeminente, depois de haverem
realizado uma guerra de independência, sentiam
necessidade da unificação do seu país. Essa unifi
cação encontrava no regime presidencialista a
melhor expressão do desejo da nação americana.

Penso que a federação surgiu nos Estados Uni
dos não como uma decretação legislativa, mas
como uma necessidade objetiva da realidade exis
tente naquele país, e essa realidade indicava que
embrionariamente a independência dos poderes
se fazia sentir, porque eles existiam nas treze colô
nias. De modo que, ao surgir nos Estados Unidos,
o presidencialismo tem a demarcação muito bem
delimitada dos três poderes: Judiciário, Legislativo
e Executivo. Essa tradição, que vem desde as
treze colônias, desde o sistema confederado 
que teve que passar para o sistema federado, para
dar unidade política aos Estados Unidos - esse
sistema evoluiu sempre respeitando, em certa
medida, a separação dos poderes. É por isso que
vemos, na história norte-americana, o grande pa
peI que tem a alta Corte de Justiça. Também
se pode ver o papel que exerce o Legislativo e
o grande respeito do povo norte-americano pela
Constituição de 1776.

Ora, Srs. Constituintes, no Brasil, o processo
foi totalmente diferente, e creio que a nossa falta
de cultura política na época - porque o País
é jovem, e não temos vergonha de dizê-lo, um
país em formação, talvezpor debilidades culturais,
ou por falta de maior conscientização política, de
melhor compreensão dos instrumentos que com
põem a nossa realidade - não fez mais do que
copiar o processo existente nos Estados Unidos,
e essa cópia tem sido nociva à realidade brasileira.

Acho, com todo o respeito por aqueles que
defendem as idéias presidencialistas, que um exa
me mais aprofundado desse sistema no Brasil
mostra que ele é absolutamente inadequado à
realidade do nosso País. Aqui não existiam treze
colônias inglesas, mas um país unitário, sob domí
nio português, e com outras características espe-:
ciais.

Penso, assim, que a instituição do presiden
cialismo no Brasil,copiando a fórmula norte-ame
ricana, decretou, desde o início, que esse poder
do presidencialismo baseia-se nos três poderes
independentes e harmônicos entre si. É preciso
que tenhamos perdido toda a noção da critica
histórica, para dizer que, algum dia, no nosso País,
existiram três poderes independentes e harmô
nicos entre si. O presidencialismo, na realidade,
é uma monarquia disfarçada, é a criação do regi
me autocrítico e, dentro desse sistema, predo-
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minou sempre - não podia deixar de ser aSSIm
- o Poder Executivo.

!'lo Brasil, nem o Judiciário nem o Legislativo
tiveram em tempo algum, na História do País,
o papel de expressão maior na condução da Na
ção brasileira. Penso portanto que essa separação
de poderes é simplesmente um mito, uma ficção
em nosso País; uma espécie de corolário para
dar certa tintura, dita democrática, às instituições
brasileiras.

É: evidente que esse sistema presidencialista,
assim ínstítuído no Brasil, correspondia aos sinte
resses econômicos das velhas oligarquias que
existiam em nosso País e eram na realidade, as
classes dominantes. Oligarquias que tinham ex
pressão maior I19S Estados de São Paulo e Minas
Gerais, - não é por acaso que essas duas oligar
quias se revezaram no Poder durante quase ses
senta ou setenta anos.

Penso que esse processo, o sistema peculiar
ao nosso País; é que no Brasil o presidencialismo
foi montado e desenvolveu-se sob a égide do
militarismo, que é também um poder e que se
transformou, através do processo histórico brasi
leíro, num superpoder. O militarismo perturbou
mesmo essa cópia exótica que havíamos adotado
do sistema norte-americano. São tantas as inter
venções e pressões militares sobre o poder consti
tuído no Brasil, que podemos dizer que é muito
pequeno o espaço, nesses noventa e cinco anos
de vida republicana, em que a presença do milita
rismo não se fez sentir pesadamente na nossa
Pátria.

Aqui faço uma ressalva: nós, os comunistas,
em !;Jeral, somos vistos como elementos de com
bate às Forças Armadas como instituição. Devo
dizer que esse não é nosso pensamento. Pare
ce-nos que toda sociedade organizada necessita
das Forças Armadas, para preservação da sobe
ranía e da independência do País, num mundo
em que os parâmetros econômicos, sociais e cuí
turais são muito distintos. Todo país independente
necessita das Forças Armadas. Por outro lado,
é preciso delimitar seu papel, porque, além do
mais, é um poder armado diante de uma socie
dade civildesarmada. Esse poder, essa instituição,
deve dedicar-se à função principal de defesa das
fronteiras nacionais, porque, se chega um mo
mento crucial em que essa independência seja
posta em jogo, a sociedade organizada apela para
esses serviços, para essas instituições, criados
com esse objetivo.

Ocorre que a desvirtuação das Forças Armadas
operou-se no Brasil sob a concepção do milita
rismo, que não é propriamente decorrência das
Forças Armadas, mas uma concepção política
combatida, detectada com muita justiça por Rui
Barbosa, desde os anos iniciais da República, e
particularmente na campanha civilista de 1910.
Esse fator também foiimportante em toda a Histó
ria do nosso País - e temos, no passado recente,
vinte e um anos de governo autocrático, milita
rista, na nossa terra, para atestar que o sistema
implantado no Brasil precisa efetivamente ser re
pensado.

Adquirimos como povo, como nação, a cons
ciência dos nossos problemas e, por isso, existem
essa inquietude, que sentimos em todo o País,
e esses movimentos que transcendem a esfera
das classes políticas propriamente ditas e ganham
dimensões de grandes massas. Assim foi, por
exemplo, a c:ampanha pelas "diretas já" - cuja

substância, na realidade, era a luta contra o siste
ma militarista - que mobilizou quase a totalidade
dos brasileiros, que foram às praças públicas ma
nifestar sua vontade de ver terminado um sistema
injusto, adotado pela força em nosso País

Penso, Srs. Constituintes, que é hora de com
preendermos esse processo de avanço da cons
ciência nacional, e esse é hoje o grande desafio
histórico. Precisamos ser capazes de vencer essa
defasagem entre instituições caducas, retrógra
das e incompatíveis com o progresso social. Parti
mos dessa consciência nacional para dar ao Bra
sil, através da sua reformulação constitucional,
novos sistemas, rumos, e nova adaptação à reali
dade nacional. Seria simplesmente um desastre
- que não duraria muito tempo, más seria um
desastre - se fôssemos promulgar uma Consti
tuição, como dizAfonso Arinos, de simples regras
contentoras do progresso social. Porque passar
a limpo as constituições antigas deste País, parti
cularmente essa última, que se mantém em vigor,
seria o mesmo que estabelecer as regras destina
das a evitar aquilo que a realidade vem impomdo
com grande esforço no nosso País. Afonso Arinos
diz que, quando isso sucede - concordo com
ele - só há dois caminhos, um deles é a solução
revolucionária, para destruir essas normas con
tendoras e buscar o caminho do esforço social.
Diz ele também que a perda de liberdade por
algum tempo mais é devida à vitória das forças
conservadoras e retrográdas.

Penso, por isso, que a tarefa dos Constituintes,
hoje, e em particular a desta Subcomissão 
porque ela aborda a questão importante da Cons
tituição dos poderes e do sistema de governo,
essencial e determinante de toda a carta que se
vai redigir - é a de discutir as questões de fundo
que se relacionam com esse problema.

Nossa opinião nesse particular é de que o Brasil
não pode continuar sob o regime presidencialista,
que conhecemos há noventa e cinco anos. O
Brasil não pode continuar com esse regime, por
que ele é totalmente inadaptado ao País e con
traria a própria realidade nacional, hoje mais pro
fundamente que em qualquer outro período da
história.

Penso, Srs. Constituintes, que esse sistema não
pode continuar dominando no Brasil. Podemos
pensar em excluir dele talvez suas arestas mais
contundentes de autoritarismo. Podemos tentar
delimitar em alguma medida sua função de Poder
Executivo único, dominante no País. Mas tudo
isso, no meu modo de ver, não seria senão um
remendo superficial, porque não iríamos à causa
fundamental da instituição desse sistema que
conduz, que cna, que desenvolve e em que se
apóiam todas as instituições brasileiras.

Penso que, vendo com espírito crítico essa
questão histórica, somos obrigados a pensar em
que novas instituições, em que sistema de gover
no e em que maneiras de constituição do poder
enfrentar-se-iam os problemas do nosso País.
Não sou dos que acreditam na necessidade de
copiar modelos estrangeiros. A cópia de modelos
estrangeiros é sempre um atestado de incapa
cidade daquele que copia, porque a cópia não
cabe em lugares onde o modelo realmente não
nasceu. Acho que devemos pensar no Brasil em
termos dos nossos problemas brasileiros, da nos
sa realidade brasileira, e temos que procurar aqui
a fórmula nossa de constituição de uma socie
dade modema, democrática e progressista.

A democracia, que tem como substrato o pro
blema da liberdade, é o grande instrumento edu
cador do povo e a grande força transformadora,
em certa medida, da sociedade nos seus proces
sos evolutivos.

Essa liberdade e essa democracia no nosso
País tampouco existem. Sou apenas, digamos as
sim, de uma geração das mais antigas que subsis
tem hoje, mas posso dizer que, em cinqüenta
e dois anos de militância política, conheci poucos
hiatos de liberdade em nossa terra. A liberdade
é limitada. O povo brasileiro é oprimido e nunca
gozou efetivamente de liberdade, de democracia,
daquilo que pode colocar em suas mãos o destino
da sua Pátria. Sempre foidirigido de maneira elitis
ta e por cúpulas que se consideram as sábias
direções do Pais e desprezam, na realidade, a
grande massa da população brasileira, essa sim,
a dona efetiva do País. Penso, Srs. Constituintes,
que nesse sentido fizemos uma proposição.

Ainda, citando Afonso Arinos, gostaria de dizer
que só conhecemos três formas de sistema de
governo: presidencialista, parlamentarista e cole
giado. Acho que, do ponto de vista da sociedade
burguesa, da sociedade capitalista, essa caracte
rização é correta. Se eu não defendo o sistema
presidencialista e se me parece que não é o caso
de governo colegiado em nosso País, tenho que
pensar num governo que tenha características,
ou pelo menos esteja dentro desse grupo de idéias
parlamentaristas, sem com isso ser uma simples
reprodução do parlamentarismo clássico, ou
mesmo do parlamentarismo mesclado, misto,
que surge em alguns países. Nesse sentido 
e fizemos uma proposição nesse terreno, defen
dendo, portanto, dentro desse grupo caracteri
zado por Afondo Arinos, o sistema parlamentarista
- apresentamos uma nova forma de constituição
do poder no Brasil.

Achamos que era necessário criar um governo
de co-responsabilidade. O qlle significa isso? Sig
nifica, antes de mais nada, que, apesar de no
Brasil dizermos que existem três Poderes, o Poder
Legislativo não se sente, de maneira alguma, res
ponsável pelo comando do País e limita-se, quan
do muito, à elaboração de leis, grande parte das
quais vem do Poder Executivo. O Poder Legis
lativo não é poder no Brasil. O Poder Legislativo
no Brasil tem sido um poder - se isso se chama
poder - menor.

Srs. Constituintes, nossa proposta é no sentido
de que o Brasil deve criar um governo de co-res-

. ponsabilidade entre o Executivo e o Legislativo,
em que a Presidência da República e o Congresso
Nacional, assumam a direção político-adminis
trativa do País, conjuntamente. Isso seria feito atra
vés de um governo de co-responsabilidade, cons
tituído pela Presidência da República, expressan
do o Poder Executivo, e pelo Poder Legislativo.
Acho que devíamos atribuir essa função de gover
no do País também ao Legislativo. É preciso en
contrar o caminho para isso, e nossa formação,
em grande parte, trata de destacar essa questão.
Penso que um governo de co-responsabilidade
seria a melhor maneira de se procurar o equilíbrio
entre as forças políticas e permitir uma durabi
lidade maior e a maneira mais consolidada de
instituições democráticas na nossa terra.

Não teria tempo, nem seria razoável cansar a
Subcomissão e os presentes, argumentando e
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fundamentando a proposição que faço. Voudistri
buir cópias, mais adiante, da minha proposição.
Também não penso que ela seja a melhor, nem
que seja a mais eficiente. Considero que, nesta
necessidade de repensar o Brasil e de encontrar
a formulação brasileira das suas instituições de
mocráticas, minha proposição é simplesmente
uma contribuição nesse terreno, nada mais do
que isso.

Portanto, não me vou ater a uma exposição
mais detalhada a esse respeito. Sem dúvida, um
governo de co-responsabilidade não somente li
mitaria em boa parte os poderes do Presidente
da República, como determinaria que no Brasil
ele fosse eleito diretamente pelo povo. Esta é uma
aspiração da nossa gente: que o Presidente da
República seja eleito diretamente e com um man
dato determinado que, pensamos, deveria ser de
quatro anos.

Acho também que é necessário fazeruma refor
mulação do próprio Congresso Nacional; estabe
lecer certos parâmetros de atividade, certas nor
mas de atuação, que permitam e dêem ao Con
gresso Nacional a incumbência de também admi
nistrar, conjuntamente com a Presidência da Re
pública, o País.

Não vou, portanto, ater-me a detalhes nesta
questão. Quero simplesmente responder a argu
mentos contrários, em geral, à mudança do siste
ma presidencialista.

Procura-se dizer, meus amigos, que não pode
mos mudar o sistema de governo porque não
existem partidos consolidados em nosso País. De
110 observar que o presidencialismo nunca per
mitiu uma consolidação de partidos políticos nes
ta terra. O Brasil é um grande cemitério de siglas
e legendas partidárias. Tivemos dezenas delas,
que surgiram e morreram, passaram na esteira
do tempo. Nenhum partido consolidou-se no Bra
sil como expressão definitiva de uma instituição
política respeitável do sistema presidencialista.
Por isso, argumentar que é preciso ter partidos
consolidados para mudar o sistema de governo,
parece-me, uma questão pouco aceitável.

Ao contrário, sou da opinião de que o único
sistema que pode consolidar os partidos políticos
é precisamente o parlamentarista, porque só atra
vés deste sistema os partidos adquirem expres
sões na vida política; somente no parlamenta
rismo eles podem jogar um papel de maior signifi
cação, e seus programas, suas diretivas, suas
orientações começam a ganhar raízes no seio
da sociedade.

O argumento de que não se pode implantar
um sistema se não existem partidos consolidados,
a Históriao desmente. Por exemplo, tivemos mais
de cinquenta anos de ditadura em Portugal. Que
partidos consolidados existiam em Portugal? E
na Espanha tivemos quarenta anos de franquís
mo. Que partidos existiam consolidados na Espa
nha? Apesar disso, quando se derrubou a ditadu
ra, iniciaram-se tanto em Portugal quanto na Es
panha, governos de características parlamentares.

Também devo dizer que quando o parlamen
tarismo surge como forma de governo, os parti
dos nascem na mesma oportunidade, criam-se
juntamente com ele, consolidam-se, fortalecem
se e ganham dimensões dentro da sociedade polí
tica na qual atuam. Por isso, esse argumento de
que não há partidos consolidados não é válido

. para o nosso caso.

Também se diz que o parlamentarismo vai de
terminar no Brasilcrises repetidas. Parece-me que
falam de corda em casa de enforcado, porque
em noventa e cinco anos de vida republicana este
País não fez outra coisa senão enfrentar crises
após crises. Essa é a realidade do nosso País.
E estamos continuando a enfrentá-las. Acho que
as crises são inevitáveis, porque decorrem não
propriamente do sistema de governo; são outras
as injunções que determinam as crises. E penso
que o sistema parlamentarista é muito mais ade
quado à solução e ao encaminhamento das crises
do que o sistema rígido do presidencialismo.

Ainda mais: do ponto de vista da orientação
- e sabemos bem da experiência, em nossa terra,
às vésperas das eleições; dos programas, das dire
tivas,dos discursos-os candidatos à Presidência
da República são representantes de uma monar
quia disfarçada que existe no nosso Pais e prome
tem mundos e fundos. Mas logo no primeiro dia
em que assumem o poder dizem: "Sou o Gover
no, aqui quem manda sou eu". Esquecem-se dos
programas, das diretivas e do fundamentaI, que
são as grandes massas que os elegeram.

Por isso, esse sistema não pode, sem dúvida
alguma, perdurar. Acho inadequado um governo
presidencialista no Brasil, hoje, que fuja dos inte
resses nacionais - e creio, que há Presidentes
da República que se afastam dos programas que
apresentaram e muitas vezes incursionam por
campos estranhos aos interesses da Pátria. Basta
lembrar que a nossa Pátria, com um governo pre
sidencialista, adquiriu esse ônus criminoso de
uma dívida até hoje não muito bem avaliada. Co
meteu um crime, na realidade, contra a soberania
e a independência nacional. Os presidencialistas
podem cometer toda sorte de desatinos, e o povo
não tem condições de fazer valer a sua vontade,
porque neste sistema de governo o povo teria
que esperar todo o exercício do mandato do Presi
dente da República, na esperança de eleger um
outro cidadão que enfrentasse melhor as ques
tões nacionais. O Presidencialismo é, portanto,
rígido; é um sistema incompatível com a demo
cracia, com a participação do povo na vida política
do País.

Por isso, o sistema parlamentarista, neste senti
do, é muito mais dúctíl, é muito mais factível,
permite e facilita que um governo que foge às
promessas que fez ao eleitorado, que foge aos
seus programas, que foge às suas diretivas de
poder, seja destituído e substituído por outro, sem

. qualquer terremoto político.
Neste País só se destitui governo em terremoto,

não propriamente político,mas militar.Só se con
segue no regime presidencialista substituir o go
verno através da intervenção armada no País. Pen
so que a democracia, que a Nação vigilante,cons
ciente, tem o direito, a qualquer momento, de
fazervaler a sua vontade e condenar um governo
que se tenha afastado das diretivas fundamentais
a que se propôs; o povo tem esse direito.

Por isso, penso que a maneira mais fácil de
enfrentar e resolver as crises nacionais é através
de um sistema parlamentarista de govemo;jamais
de um regime presidencialista. Por último, ouço
muito, dizerem: "Mas tivemos que usar o sistema
parlamentarista em 1961, e no que deu? Não
funcionou. O regime parlamentarista teve que ser
substituído e voltamos ao presidencialismo".

Acho que esse argumento não tem fundamento
algum porque toda a Nação brasileira sabe 
e a classe política também - que o parlamen
tarismo de 1961 foi criado artificialmente,conjun
turalmente, como solução de compromisso para
uma crise política importante, e que ia ter vivência
muito pequena. Foi desta forma que se instituiu
o chamado parlamentarismo no Brasil. Não foi
uma instituição criada com fins permanentes de
arraigar-se, enfim, de continuar existindo na socie
dade. Por isso, acho que o argumento do parla
mentarismo de 1961 não chega a ser um funda
mento maior para justificar a negativa da existên
cia do regime parlamentarista no Brasil.

Já avancei um pouco no tempo, para discutir
essas idéias. Estou muito mais interessado em
ouviras mais diversas opiniões que se apresentam
aqui. Mas sou um cidadão preocupado. Em que
possamos ter, nesta Constituição, um instrumen
to novo, moderno, democrático, progressista, ca
paz de dar ao País condições de levar adiante,
pelo menos na esfera jurídica e política, o avanço
social. Não tenho ilusão alguma, porque sou s0

cialista e revolucionário, de que o parlamenta
rismo vai resolver os problemas fundamentais da
nossa pátria, mas creio que como sistema de
governo, dentro do quadro vigente, permite muito
mais a educação do povo, a organização do povo,
a mobilização das massas, porque ele desperta
a consciência nacional e os deveres cívicos dos
cidadãos.

Acho que esse é um papel importante que pode
desempenhar o sistema parlamentarista na nossa
Terra. Por isso, defendo-o.

Ficam as minhas idéias e o meu desejo de
que essa Constituinte de 1987 se debruce efetiva
mente sobre os problemas da sua época - que
não são os mesmos de 1946, nem de 1934, nem
de 1891 - problemas de uma sociedade que
evoluiu,num País que cresceu, que adquiriu cons
ciência e que necessita adaptar as suas institui
ções a esta realidade nacional, muito vivae muito
exigente. É tudo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa) - Nos
sos agradecimentos também se impõem, de ma
neira muito efusiva, ao Dr. João Amazonas.

A nossa Comissão, hoje, é evidente, está enri
quecida por termos diante de nós as observações
de duas experiências de vida, de militância políti
ca, de cidadania, e de eventuais atuações na vida
pública, assim como na Históriarecente do nosso
País. O desfilar dessas experiências enriquecem,
sem dúvida, as nossas reflexões e eis nosso de
bates.

Agora passamos à fase de observações e inda
gações, por todos os Constituintes. Inicialmente
desejo alargar o ângulo das observações do Dr,
Miguel Seabra Fagundes - que se deteve na
forma apropriada das relações que devem ser
construídas entre o Executivo e o Legislativo
para não perdermos a chance de ter a experiência
de vida e profissional de S. S' também sobre as
relações entre o Executivo e o Judiciário, e, even
tualmente, entre o Legislativo e o Judiciário. E
uma questão nos angustia, a do ordenamento
adequado entre as instituições do País, pela visão
que temos da independência do Judiciário. O Ju
diciário não é um poder eleito, respaldado pelo
voto popular e cobrado por ele, como é o legis
lativo, que tem de prestar contas à população
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diretamente, e o Executivo, também eleito pelo
voto. Como a sociedade poderia exercer algum
controle, alguma observação mais de perto sobre
o Poder Judiciário? E mais: que tipo de relação
poderia existirentre o Executivo, detentor de man
dato popular, o Legislativo, também investido da
delegação pelo voto, e o Judiciário, no sentido
do controle, da observação e até da exigência
de prestação de contas ao povo das suas funções?

O SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES - Sr.
Presidente, pelo que pude depreender - e peço
a V. Ex- que me corrija se estiver equivocado 
eu teria que observar aqui duas posições. A pri
meira questão é a do acesso do povo ao Judiciá
rio, chamando-o a exercer o papel de defensor
da Constítuíção, das leis e dos direitos que nela
se abrigam. Isso, num sentido amplo, porque, na
verdade, na rotina do dia-a-dia, já é a sua missão,
e nós a conhecemos.

Tenho sido um crítico muito insistente do Poder
.Judícíârio, porque, advogado militante, vivendo
muitos problemas da advocacia, tenho tido neles
a oportunidade de observar o funcionamento do
Judiciário. Além disto, sempre me atraiu o estudo
de tudo, ou quase tudo que se tem escrito sobre
o Poder Judiciário em nosso País, e também a
observação histórica da trajetória deste poder.

Acho que seria apropriado que na Constituição
se inserissem oportunidades de apelo ao Judi
ciário muito mais freqüentes compulsivas da sua
atuação do que as que hoje existem. Dever-se-ia
abrir o leque das possibilidades de o cidadão cha
mar o Judiciário a dizer do comportamento sobre
tudo do Executivo, porque do comportamento
do Legislativoele já o diz,na apreciação da incons
titucionalidade das leis, a um nível bastante satís
fatónio quando levada a matéria ao seu conheci
mento. Mas, seria preciso também, parece-me,
permitir, sem o receio de inovar, que qualquer
cidadão pudesse suscitar, por exemplo, a inconsti
tucionalidade de uma lei, sem que essa lei disses
se diretamente com o seu direito subjetivo, senão
com o seu interesse como membro da comuni
dade. Deveria haver instrumentos previstos, assim
como é o mandado de segurança, para autorizar
o acesso ao .Iudicíárío, convocando-o a dizer da
inconstitucionalidade ou da desobediência das
leis, porque seria, então, o caso de o Poder Execu
tivo inferferir na aplicação da lei, com repercus
sões no Interesse social, no interesse, enfim, da
comunidade. A meu ver, há muito que fazer neste
particular, e não devíamos perder a ocasião, em
termos de elaboração da Carta constitucional, até
porque o Judiciário do Brasil é extremamente tí
mido no exercício das suas funções em relação
aos outros poderes, sobretudo ao Executivo. De
modo que não tem tido qualquer capacidade cria
dora.

O federalismo brasileiro, por exemplo, não en
contra parâmetro definido na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. E quando este tribunal
tem diante de 'sium caso fundamental, para definir
a importância do Estado contra o poder da União,
ele recua por tangentes. Exemplo: sob o governo
anterior ao atual, criou-se a figura esdrúxula do
prefeito pro tempere para os municípios de área
de segurança nacional. Esse problema hoje está
superado, porque o texto foi modificado. Mas que
ro dá-lo como exemplo gritante da omissão do
Judiciário. Esse prefeito era mais, nem menos,
que um prefeito que o Presidente da República

nomeava sem ter a menor competência, o mais
leve resquício de competência para fazê-lo. O que
estava escrito no texto de então era que o gover
nador nomearia os prefeitos, após submeter seus
nomes ao Presidente da República. A nomeação
era do governador. Aconteceu que, a propósito
de um município - não sei se mais de um, mas
tenho certeza de um, - o de Angra dos ReIS,
no Estado do Riode Janeiro, o governador enviou
vários nomes ao Presidente da República, que
não aceitou qualquer deles. Até aí, muito bem,
o Presidente não era obrigado a aceitar um daque
les nomes. Mas, para que não ocorresse uma
interminável indefinição, o Ministro da Justiça 
gosto muito de dizer as coisas claramente - des
serviu a ordem juridica no País, criando a versão
do prefeito pro tempere, ou seja, um prefeito
vitalício,abrigado na latinidade da expressão, para
que o governador não pudesse exercer o seu direi
to de nomear. Então, o governador foi à Suprema
Corte do País. Era um caso gritante de violação
da competência do governador, porque se estava
frustrando o seu direito e, mais do que isso, agre
dindo-o, para aplicar os princípios da federação,
uma vez que o Presidente pode não aprovar no
mes, mas jamais pode nomear prefeitos. O que
disse o Supremo Tribunal Federal, para não entrar
em choque flagrante com o todo-poderoso Presi
dente militar? Afirmou: "O governador não tem
legitimidade para impetrar a segurança". A legiti
midade seria do presidente da Câmara de Verea
dores, que era o substituto do prefeito não nomea
do, nomeado pro tempore. O substituto do pre
feito não nomeado, que dava lugar à nomeação
pro tempere. 'Ora, entra pelos olhos que um
governador de Estado - estou aludindo aos prin
cípios da federação - tem a mais completa das
legitimidades para defender a sua competência.
Portanto o SupremoTribunal Federal tinha, diante
de si, um caso em que não podia deixar de dizer,
se quisesse prestigiar minimamente que fosse a
federação no País: "O governador é competente,
porque quer exercer uma atribuição e é frustrado
no exercício dessa atribuição".

Quando cito esse exemplo, que é o mais fla
grante e chocante, quero mostrar a timidez do
Judiciário, para não dizer o comodismo, em não
enfrentar os problemas básicos da Federação, em
não proteger o Estado contra as demasias da
União. Concluo que podemos confiar - não me
refiro às pessoas - mas no Judiciário existente.

É preciso que a Constituição diga algo, para
que fique mais incisiva a possibilidade de convo
car o Judiciário a exercer suas funções.

Quando ouço falar na Corte Suprema dos Esta
dos Unidos - porque há quem cite, como grande
exemplo, a Constituição dos Estados Unidos 
penso que são pessoas que desconhecem o País
onde nasceram. A Constituição nos Estados Uni
dos é inteiramente diferente, porque quando foi
necessário cassaro mandato do Presidente Nixon,
por exemplo, reconheceu o direito de um simples
juiz investigar os segredos das suas conversas,
contando que conversas públicas. A Corte Supre
ma norte-americana reconheceu esse direito e,
com o voto daqueles que o Presidente nomeara.
Ninguém se sentiu obrigado, por gratidão, a ser
contra o país e a favor das pessoas. Então, como
podemos pretender falar em Estados Unidos, em
Corte Suprema? Aqui é diferente; o direito tem
que estar escrito e como que obrigar, claramente,
o Judiciário, a exercer suas atribuições.

Acho que se deviam criar instrumentos que
chamassem o Judiciário, para iralargando o cam
po da ação popular, ou outro nome que se desse,
prestIgiando-a, a interferir, sobretudo, na ação do
Poder Executivo, para contê-Ia em muitos dos
abusos para os quais tem inclinação em nosso
País. Conter o Legislativo seria o de menos, por
que acho que, no campo do Legislativo, o Poder
Judiciário, embora muito tímido em declarar a
inconstitucionalidade das leis, não causa tanto
mal ao País, quando não o faz, como causa quan
do se omite em relação ao Poder Executivo. Não
sei se respondi satisfatoriamente.

O SR. PRESIDENTE (Vwaldo Barbosa) - Con
cedo a palavra ao Relator da Subcomissão, Cons
tituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes, prezado Deputado,
Constituinte de 1946, João Amazonas, prezado
Ministro Miguel Seabra Fagundes, tivemos hoje,
aqui, um dos mais belos momentos desta Assem
bléia Nacional Constituinte, com dois homens que
honram sem dúvida alguma, a História do Brasil.

Mas, gostaria de chamar a atenção dos Srs.
Constituintes para aquilo que considerei, na alen
tada palestra feita pelos nossos dois ilustres convi
dados, talvez o aspecto mais importante da sua
participação. Desejo chamar a atenção dos meus
nobres pares Constituintes para o fato - per
doem-me a respeitosa alusão que faço à idade
dos expositores - de que tivemos aqui dois ido
sos e preeminentes cidadãos brasileiros que fize
ram um apelo emocionado no sentido de que
esta Assembléia Nacional Constituinte tenha a co
ragem de inovar e modernizar as instituições bra
sileiras. Vindo de homens que têm vínculos tão
profundos com a História do Brasil, e no seu pró
prio campo de luta construíram uma longa traje
tória de dignidade, vindo de homens dessa dimen
são política, isto é mais do que um apelo, repre
senta, para esta Assembléia Nacional Constituinte,
a indicação de uma direção. Precisamos ter a
coragem de inovar e modernizar as instituições
no Brasil.Esta é uma oportunidade única, e talvez
seja a última que tenhamos, neste século, para
fazer avançar este País, no sentido da democra
tização plena e da modernização efetiva das suas
instituições.

Se tivesse que resumir, sintetizar aquilo que
foi expresso nas palestras de V. S" eu diria: seu
conteúdo fundamental é o apelo ao novo, ao ca
minhar para a frente, à coragem, à disposição
de mudar. E se há algo que a Nação espera,
se há uma expectativa, hoje inegável na sociedade
brasileira, é a de mudanças.

Pela palestra do Dr, João Amazonas pudemos
perceber o quanto é importante que o movimento
operário vá buscar na interpretação científica da
Históriaas diretrizespara a sua luta, porque depois
de vinte anos de ditadura algumas lideranças sin
dicais deste País, que emergiram em meio a esse
processo, mas teimam em desconhecer a história
de lutas da classe operária, ainda se apegam à
defesa de instituições falidas, arcaicas, caducas
e hoje visivelmente em estado de desagregação.

Pela palestra do nobre Ministro Seabra Fagun
des pudemos ver que é possível democratizar e
dar um conteúdo efetivamente popular ao sistema
de Governo, à organização do poder.

Dito isso, que considerei imprescindível, passa
mos à fase das perguntas. Vou expor todas as
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minhas perguntas e dizer a quem elas são dirigi
das. Pediria que os interpelados as respondessem
em bloco.

Dr. Seabra Fagundes, S. S' fez um apelo, a
meu ver emocionado, sentido e profundo, no sen
tido de que mudemos as estruturas deste País.
A seu ver, qual o momento em que isso deve-se
dar, ou seja, qual o rito de passagem, a partir
de que momento teremos a vigência do novo?
Como se dará essa transição jurídica e política?
Não vivemos uma ruptura institucional, não esta
mos em meio a um processo revolucionário: te
mos uma Assembléia Nacional Constítuínte'e te
mos um sistema institucional, uma Constituição
em vigor. Os poderes constituídos estão aí. Há
o Presidente da República ocupando o cargo de
presidente e ainda dotado de todos os poderes
imperiais que lhe deu .a Constituição do regime
militar.Embora, é preciso reconhecer, esse Presi
dente seja quem irá para a História como aquele
que convocou, atendendo à vontade soberana do
povo, esta Assembléia Nacional Constituinte.

Mas pergunto a V. S': qual é a visão, qual é
o sentimento, qual é a percepção que tem do
momento em que se deve dar esta passagem,
através de novas eleições? Por outro lado, V S'
usou uma expressão que me pareceu bastante
interessante, porque transmite um novo conceito
de estabilidade política,que é o conceito de estabi
lidade dinâmica e provisória. Na expressão usada
por V. S' a possibilidade de um ministério se reno
var diante das novas exigências do momento polí
tico e do momento econômico. Portanto, consti
tui-se uma estabilidade dinâmica e provisória,que
não abala as instituições, não gera crises e não
leva a golpes militares. Gostaria de que V. S' se
detivesse numa análise desse conceito. Como vê
esta questão, por exemplo, da moção eledescon
fiança, da moção de censura, ou do poder do
Congresso de destituir ministros, de uma forma
um pouco mais detalhada. Estas as duas pergun
tas que faço ao nobre MinistroSeabra Fagundes.

Ao nobre Deputado Constituinte João Amazo
nas, pergunto: V. S' expôs muito claramente a
sua opção por um parlamentarismo adaptado às
condições históricas e sociais e às perspectivas
próprias do povo brasileiro. Caminhamos, creio
eu, na direção de uma renovação, de 1ma reestru
turação do sistema de governo neste País. Mas,
ainda temos um sistema federativao baseado no
poder das oligarquias. O governador do Estado,
geralmente, tt;m sido a expressão desse poder,
principalmente nos Estados mais atrasados e me
nos industrializados. Como poderá um governo
dualista, como propõe V. S' - em que o Presi
dente da República e o Primeiro-Ministro ou o
Presidente do Conselho de Ministrosexercem um
poder dividido - enfrentar o poder unipessoal
de que são dotados os governadores de Estado,
num regime federativo como o nosso? Essa é
uma questão que me preocupa, mormente por
que creio que, se vamos avançar para um novo
sistema, temos que enfrentar, também, a questão
da permanência das oligarquias.

Por fim,' a última pergunta, também dirigida
ao nobre Constituinte João Amazonas, é sobre
a criação de um governo de co-responsabilidade,
que entra diretamente na questão das compe
tências do Presidente da República e ~quele que
seria o Primeiro-Ministroou o Presídenle do Con
selho de Ministros. Peço a V. S' que se detenha

um pouco mais detalhadamente na visão que tem
dessas competências, principalmente na questão
da iniciativa do processo legislativo, na questão
do poder de veto e também na questão do orça
mento.

Pergunto isso porquê já recebi, como Relator,
a proposta do Partido Comunista do Brasil, que
está sendo apreciada e examinada, sobre a qual
daremos parecer no prazo estabelecido pelo Regi
mento Interno desta Assembléia Nacional Consti
tuinte. Mas gostaria de que V.S' fizesse essa expo
sição. Estas são as minhas perguntas. Muitoobri
gado.

O SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES- Esta
indagação, nobre Relator José Fogaça, sobre o
quando, o momento e o tempo da adoção da
nova fórmula, qualquer que ela seja, me obriga
a uma consideração que não se é cabível aqui,
mas acho que fui convocado para dizer o que
penso. Este governo, ora instalado no País, é um
governo de transição, que veio para arrumar a
casa no essencial, e passar adiante o poder.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Apenas
um aparte, se V. S' me permite.

O SR. MIGUEL SEABRAFAGUNDES- Sim.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sem inter
rompê-lo indevidamente, quero ressaltar que o
objetivo desta Subcomissão é exatamente apa
nhar a essência e a intenção mais profunda do
seu pensamento e, por isso, garantimos sempre
o direito à parcialidade e até o direito à subjeti
vidade política.

O SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES- Muito
obrigado. Pergunto então como se instalou este
Governo? Primeiro, a redemocratização não foi
propiciada ao povo brasileiro - na promessa que
ainda é - como um favor. Ocorreu porque as
multidões, nas ruas, foram tão numerosas, tão
impressionantes que assustaram e afastaram as
objeções que havia à eleição direta. A presença
do povo induziu o Poder a concordar com a mu
dança que se manifestou na votação, pelo Con
gresso. O Presidente anterior, numa breve decla
ração aos jornais, dava a impressão de que tinha
feito um favor ao País ao abrir o caminho para
a redemocratização. Ela foi conquistada pelas
multidões nas ruas, numa demonstração de força
popular como só se viu em 1930. E aqui a refe
rência do nobre Relator José Fogaça, que até
certo ponto poderia constranger-me, dá-me a for
ça de poder dizer que eu só vi a multidão na
rua, entusiasmada no seu civismo, da mesma for
ma que nas "diretas já", em 1930,quando houve
uma revolução realmente do povo.

Então, não obstante derrotada a idéia da eleição
direta no Congresso, o Presidente Tancredo Ne
ves, que era a figura maior naquela oportundiade,
na praça pública, estava eleito, estava consagrado
pelas multidões. Houve uma espécie de eleição
direta, que eu não chamaria, como dizem os rus
sos, de braços no ar, mas foi uma eleição direta
de aplausos, de vivas e de bandeiras. E a Nação
toda se curvou diante da grandeza daquele mo
mento. Tancredo Neves foi um homem consa
grado na praça pública para ser o Presidente, e
a aceitação do Colégio Eleitoral, com a sua vota
ção, foi tão-somente o caminho que muito inteli
gentemente se aceitou, porque o importante era

sair daquele impasse. Mas com a fatalidade que
desabou sobre a Nação, sucedeu ao Presidente
Tancredo Neves o Vice-Presidente,e honrado Pre
sidente José Sarney. Na verdade, pela Constitui
ção de então, que ainda é a de hoje, já modificada
nesse ponto, o Presidente José Sarney não haveria
de sucedê-lo. Eu os aviseide que V.Ex" estranha
riam as minhas idéias. Não haveria de sucedê-lo,
porque, ao contrário do que se disse, muito facil
mente, que o Vice-Presidente é Vice-Presidente
da República, e não Vice-Presidente de alguém,
no caso ele era Vice-Presidente do candidato que
não assumiu e, portanto, não se tornou vice, por
que não houve aquele Presidente de cuja assun
ção ele dependeria.

O que a Constituição dizia, na sua Emenda
n° 1, era o seguinte: "O candidato à Vice-Pre
sidência, que deverá preencher os requisitos do
art. 74, considerar-se-á eleito, em virtude da elei
ção do candidato a Presidente com ele registra
do". Então, a eleição dele é uma decorrência da
eleição do Presidente. Ele está viceralmente ligado
ao Presidente, que realmente foi aquele em quem
o colégio votou. O colégio votou no vice, mas
votou no candidato à Presidência. Ora, um Vice
Presidente, no quadro da vida brasileira, sempre
teve a sua votação autônoma: Assim foiNiloPeça
nha, que substituiu Afonso Pena; Delfim Moreira,
que substituiu Rodrigues Alves; Café Filho, que
substituiu o Presidente Vargas e João Goulart,
que substituiu o Presidente Jânio Quadros. Todos
tiveram a sua votação autônoma. O povo disse:
queremos para Vice-Presidente da República este
candidato. No caso presente, o povo disse nada,
nem o colégio também. Apenas, aprovou o candi
dato, porque o considerava eleito por essa via
superindireta, como acompanhante, na chapa de
Tancredo Neves.

Admito que o atual Presidente foi aceito por
uma conveniência política, porque o grande pro
blema era passar adiante o governo militar,e acho
que a Nação fez muito bem em aceitar a solução
que se apresentou uma vez que ela foi, do ponto
de vista político,não sendo frontalmente contrária
ao texto - porque, na verdade, não é contrária,
mas não está dentro dele - uma fórmula de
evitar novos problemas mais adiante, naquela
quadra tão delicada, sob o impacto da morte do
Presidente Tancredo Neves.

Essas razões todas mostram que o Vice-Pre
sidente, atualmente, no exercício da Presidência,
foi considerado como de transição, mais acentua
damente do que seria o próprio Presidente Tan
credo Neves. O Presidente Tancredo Neves vinha
para uma transição que se operaria ao longo do
mandato - como ele dizia - de três ou quatro
anos. Não aceitaria mais de quatro anos. Tudo
fazia crer que este outro agente investido do po
der, vinha para transferir o País à ordem constitu
cional definitiva, o mais rapidamente possível.
Ora, se assim é, acho que a fórmula adotada
pela Assembléia Nacional Constituinte - seja pre
sidencialismo com outro teor, seja a fórmula par
lamentar - indica que, logo em seguida, no máxi
mo no prazo de 6 meses, deve-se dar a mudança
de governo, com eleição adequada para isso.
Aliás, devo acrescentar que, não vejo clima para
isso não, mas estou pensando assim. Como tam
bém não via clima para a Assembléia Nacional
Constituinte.
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Em 1981, falei, em Pernambuco, num con

gresso de advogados. Dizia eu que duas condi
ções eram vitais para que o Brasil se tornasse,
de novo, um Estado de Direito:eleição direta para
Presidente da República e convocação de uma
Assembléia Constituinte. Mas, no momento em
que falava em Assembléia Constituinte - que
nesse tempo era idéia mais ou menos proibida
eu diziaque aquilo era idéia minha, mas que cabia
a cada um expressar o seu pensamento, embora
eu não acreditasse na viabilidade do que estava
externando. Acho que quanto mais breve for o
intervalo entre a adoção de um novo estatuto do
poder, para a instalação de um novo governo,
melhor, por causa das crises que um intervalo
muito prolongado pode desencadear.

Com relação à sugestão a que aludi, da queda
de ministros, em vez de queda de gabinete, have
ria as moções apresentadas no Congresso; se
gundo as fónnulas que fossem previstas de quo
111m e votadas essas moções, o Ministro estaria
automaticamente destituído;e o Presidente da Re
púbhca não teria senão que mandar um outro
nome ao Congresso para ser aprovado; não sendo
aprovado, mandaria, um segundo nome, e assim
por diante.

É desta maneira que me reporto às suas inda
gações, que muito me distinguiram.

oSR.JOÃO AMAZONAS - Procurarei respon
der, 'Omais brevemente possível, as duas pergun
tas que me foram formuladas.

Aprimeria questão dizrespeito ao sistema fede
rativo, essas oligarquias existentes no País, em
diferentes Estados. Como é que um Governo po
dería enfrentar governos oligárquicos dos Esta
dos? Tenho a impressão de que, promulgada uma
Constituição e estabelecido um novo sistema de
organização dos Poderes, essa questão vai ser
repassada, também, para todos os Estados e terri
tórios nacionais.Já em 1946, quando terminamos
a obra da Carta Magna, todos os Estados convo
caram Assembléias Constituintes e elaboraram
suas próprias Constituições. Acho que as Consti
tuições estaduais, não podem, de forma alguma,
desvincular-se do sistema criado pela Lei Maior.
Elas terão que obedecer, inevitavelmente, aquilo
que for estruturado na Carta Magna. Por isso, me
parece que haveria, também nos Estados, modifi
cações a respeito da constituição do poder; ter
se-la que encontrar outras formas, que não as
atuais, e acho que isso ajudaria, de certo modo,
a enfrentar as oligarquias existentes nos Estados.

É <evidente que a superestrutura política ajuda,
de certo, modo contribui para modificar as estru
turas atrasadas do País, mas por si mesma ela
não é um instrumento dessa modificação. Haverá
sempre necessidade de encontrar mudanças, não
somente na superestrutura, como na estrutura
econômica do País. Por isso, penso que, de qual
quer modo, um novo sistema de governo se refle
tiria nos Estados, e ele certamente ajudaria, tanto
do ponto de vista nacional como do ponto de
vista estadual, a destruir essas oligarquias esta
duais.

Neste sentido, parece-me muito oportuna a opi
nião do MinistroSeabra Fagundes, com referên
cia ao tipo de constituição que se necessita no
momento atual. S. S' se mostrava partidário das
constituições analíticas, e não sintéticas. Concor
,do com essa opinião; acho que a época que vive-

mos não é de constituições sentéticas. Certas
idéias que circulam sobre isso são desatualizadas.

Aconstituição sintética criavacondições e facili
tava a luta contra instituições retrógradas da épo
ca. A Constituição norte-americana, por exemplo,
pejo fato de ser sintética, ajudava, numa interpre
tação muito mais ampla a destruir, a influir na
eliminação das instituições retrógradas e atrasa
das. No entanto, essa Constituição sintética dos
Estados Unidos, que comemora agora duzentos
anos de existência, encontra interpretações e
adaptações que contrariam sua própria origem.
Sabemos que a Constituição Americana, tida co
mo progresista, como democrática - e o foi na
época em que se isntituiu - não impediu que
o governo dos Estados Unidos cometesse um
crime de lesa-humanidade, como foi o de atirar
bombas sobre duas cidades japonesas. Isso ultra
passa, inclusive,o âmbito da organização consti
tucional do Estado. Mas em qualquer país civiliza
do, as constituições melhor explicitadas não po
deriam permitir,de forma alguma, que um gover
no pudesse usar de processo tão bárbaro, tão
selvagem, tão contrário aos direitos humanos, à
liberdade e à democracia como foi o empregado
pelo governo norte-americano durante a guerra,
sob a constituição sintética existente no país. E
tampouco poderia fazê-lo nessa guerra bárbara
que realizou contra o Vietnã, guerra selvagem
também e guerra destruidora, ao máximo, da pes
soa humana, de todos os valores humanos. E
essa guerra foi realizada sob a égide da Consti
tuição sintética norte-americana. Por isso, pare
ce-me muito procedente a observação do Ministro
Seabra Fagundes quando diz que a época atual
é de constituições analíticas, que explicitam am
plamente as questões que precisam ser tratadas
no âmbito constitucional. Mesmo na nossa Cons
tituição está dito que o Brasil não faz guerra de
agressão e, portanto, já proíbe, inibe qualquer go
verno a, utilizando a Carta Magna, enveredar por
um terreno que levasse o País a uma situação
desatinada. Penso, por isso, que precisamos de
uma Constituição analítica. Assim são as consti
tuições atuais, em grande parte, do mundo. Acre
dito que essa Constituição, explicitando melhor
aquilo que há de novo, de moderno, de demo
crático e progressista na sociedade brasileira cria
ria condições para enfrentar esses governos oli
gárquicos que existem hoje sob o presidencia
lismo e sob essas cartas constitucionais, que me
parecem retrógradas para o tempo em que vive
mos.

A questão da competência da Presidência da
República consideramos acima. Hátodo um capí
tulo da nossa proposição sobre a competência
do Presidente da República, levando em conta
que o governo que propomos, de co-responsa
bilidade,delibera e dirige o País, com a responsa
bilidade solidária do Presidente da República e
do Congresso Nacional. Quanto à competência
do Presidente da República, ela está enumerada:
o Presidente tem o direito de indicar e demitir
o Primeiro-Ministro; o direito de aprovar as dire
trizesbásicas da política do governo; de sancionar
o Orçamento; de nomear o Procurador-Geral da
República, almirantes-de-esquadra, generais, bri
gadeiros, chefes de missões diplomáticas; de
manter relações com Estados estrangeiros; firmar
pactos, declarar guerra, celebrar paz, e, privativa
mente, as questões como sancionar, promulgar

as leis públicas, organizar o gabinete, exercer o
comando das Forças Armadas, etc. A compe
tência do Presidente da República é, no entanto,
limitada, porque toda ela depende da aprovação
do Congresso Nacional.

Por sua vez, as próprias competências do Con
gresso Nacional também estão condicionadas ao
sistema de governo instituído. Se esse governo
delibera sob a responsabilidade solidária da Presi
dência da República e do Congresso Nacional,
o Congresoo não pode fugir a essa perspectiva.
Por isso penso que o ideal seria enumerar muito
detalhadamente a questão, o que demandaria
muito tempo.

Quanto à iniciativa das leis, estabelecemos, na
nossa proposta, a seguinte ordem: elas cabem
às bancadas e aos partidos políticos;às comissões
do Congresso; a um grupo de, no mínimo, dez
deputados em co-autoria; ao Presidente da Repú
blica; ao Conselho de Ministros; às Assembléias
Legislativas, pelo voto de dois terços de seus
membros e, uma vez em cada sessão legislativa,
às associações civis e entidades representativas
de largos setores da população, desde que os
pedidos sejam subscritos por mais de trinta mil
eleitores.

No entanto, na nossa proposta, damos priori
dade à iniciativa das leis que partem do Congres
so, porque hoje há uma subversão a esse respeito.
Aquantidade de leis aprovadas no Congresso Na
cional é mínima, em relação às proposições que
vêm do Poder Executivo. E como acho que a
atribuição do Poder Legislativo, do Congresoo Na
cional, é precisamente elaborar as leis, preocu
par-se com as leis, adaptar a situação em termos
de legislação real,concreta, parece-me que a prio
ridade deve ser dada às leis oriundas do Con
gresso Nacional.Essa é a opinião básica na nossa
proposta, no que se refere à iniciativa das leis,
o que não significa que as propostas que vêm
do Conselho de Ministros e do Presidente da Re
pública também não sejam examinadas. No caso,
se elas forem realmente de importância imediata,
em regime de urgência. Esta é a nossa proposta
acerca da iniciativa das leis.

Quanto ao problema do Orçamento, proponho
que ele seja elaborado por representantes, em
igual número, do Presidente da República, do
Congresso Nacional e do Conselho de Ministros.
Penso que hoje o Congresso tem um papel abso
lutamente homologador, e nada mais. Ele não
pode influir no Orçamento da República, e este
joga um peso importante nas diretivas gerais de
governo e de desenvolvimento do País. Penso que
essa anomalia deve terminar, com a Constituição
de um conselho, de uma comissão, de elementos
provenientes da Presidência, do Conselho de Mi
nistros e do Congresso que, em conjunto, elabora
riam o Orçamento da República,a ser sancionado
pelo Presidente da República e aprovado pelo
Congresso Nacional.

Na questão de veto, coloco a questão nos se
guintes termos: ao Presidente da República com
pete privativamentevetar ou pedir reconsideração
total ou parcial de projetos de leis aprovados pelo
Congresso Nacional. Hoje a questão se coloca
de maneira muito extremada: o presidente veta,
ou não, ou veta parcialmente. Acho que o Presi
dente da República deveriapedir, em certos casos,
reconsideração total ou parcial do projeto de lei.
Não vetar, mas submetê-lo, com novas razões, .
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"'o Congresso Nacional, a apreciação de propo
sições que correspondessem, digamos assim, aos
interesses nacionais. Acho que esse seria um bom
procedimento. Ainda na questão do veto, consi
dero que só pode ser rejeitado com a participação
de dois quintos dos representantes no Congresso
Nacional; dois quintos dos parlamentares têm o
direito de rejeitar o veto do Presidente da Repú
blica.

São essas as respostas muito sinteticamente
expostas - e peço desculpas por isso - sobre
as duas perguntas que me foram dirigidas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Deputado Bonifácio de An
drada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em
primeiro lugar, quero trazer aqui a minha home
nagem aos ilustres conferencistas, Prof. Miguel
Seabra Fagundes, indiscutivelmente um dos lu
minares da cultura jurídica brasileira, que já pres
tou contribuição extraordinária ao País e que pos
sui experiência no Executivo, tendo participado
de ministério. Na pessoa do ilustre ex-Deputado
João Amazonas, em que pese algumas divergên
cias teóricas e ideológicas, quero homenagear
um antigo lutador da vida pública brasileira que,
aliás, se manifesta sempre pela sua coerência e
obstinação, superando obstáculos conhecidos ao
longo de sua carreira.

Como disse bem o Senador José Fogaça, da
palestra dos dois conferencistas, verificamos que
sobressai, em primeiro lugar, da longa experiência
que ambos possuem, a necessidade de mudança
e de inovações na nova Carta Constitucional, para
dar resposta ao dinamismo da sociedade brasi
leira, às novas realidades que surgem e se im
põem diante de nós. Mas, ao lado disso, aparece
também na palestra dos conferencistas, como
plena concordância, aquilo que sabemos e senti
mos, mas de que precisamos ter consciência: o
excesso de concentração de poder hoje existente
em Brasília, contra a Federação e contra também
a vida democrática.

Há,portanto, necessidade de inovar, e há neces
sidade urgente de quebrar essa estrutura tecno
crátíca, autoritária, essa enorme concentração de
poder existente hoje no País.

Dentro dessa linha é que quero fazer duas inda
gações ao eminente Prof. Miguel Seabra e ao ex
Deputado João Amazonas, Presidente do PC do
B.

Prof. Miguel Seabra, V. Ex' tocou na polêmica
dos conselhos administrativos dentro do Poder
Executivo. O que nos surpreende nestes conse
lhos é que eles, além de representarem uma ten
dência do Poder Executivo, às vezes representam
também uma certa subversão dentro do próprio
Poder Executivo. Vemos conselhos, como o Con
selho Monetário Nacional, o Conselho Federal de
Educação, e outros mais, elaborarem resoluções
que são às vezes conflitantes com a lei e com
os próprios decretos presidenciais. Desta forma,
transformam-se em órgãos anômalos e subver
sivos dentro do Poder Executivo, porque invadem
o Poder Legislativo e invadem a própria atribuição
do Presidente da República, na sua atribuição de
decretar.

A pergunta que faço a V. Ex' é a seguinte: como
superar esse grave problema? Seria o caso de

permitir ao Senado também a faculdade de sus
pender esses tipos de resoluções? Ou a Câmara,
ou uma comissão da Câmara e do Senado, levaria
ao Supremo Tribunal Federal a impugnação des
sas resoluções, que hoje neste País se multipli
cam. Legisla-se muito mais por resoluções do
Conselho Monetário, do Conselho federal de
Educação e de outros órgãos do que se legisla
nesta Casa e do que se baixam decretos pelo
Presidente da República. É a questão específica
que deixo a V. S'

Quanto ao ilustre Presidente João Amazonas,
quero dizer o seguinte: sobre esta concentração
de poder autoritário que hoje está estruturado em
Brasâía, o parlamentarismo não exerceria uma
função de desconcentração democrática? V. S'
disse muito bem: na América latina, o presiden
cialismo se transforma em ultrapresidencialismo
e, logo depois, num passo, se constitui num milita
rismo, ou num autoritarismo no poder. O parla
mentarismo teria também essa função de descon
centração, de democratização do poder político
brasileiro? Esta a pergunta que coloco a V. S',
dentro daquela linha de que o parlamentarismo
vai dar ao Presidente da República a função sim
bólica de ser o representante da autoridade nacio
nal, e ao Primero-Ministro, a função operacional
de comandar o Governo.

O SR. MIGUEL SEABRAFAGUNDES- Depu
tado José Bonifácio, muito me honra ter sido a
minha exposição objeto das interferências, ocor
ridas até aqui, do Constituinte José Fogaça e de
V. Ex' A minha idéia a respeito dos conselhos,
em vez de enfrentar esse problema de os conse
lhos se desvincularem da política do Governo,
até o agrava. Mas quero explicar melhor a minha
posição, porque conselhos, os há: Conselho Mo
netário Nacional, Conselho Federal de Educação
e outros. Mas o que me preocupa é que esses
conselhos são todos de nomeação do chefe do
Poder Executivo. Então o Presidente destitui qual
quer conselheiro e manda o recado que quiser
ao conselho, tanto que não se conhece só um
caso de choque entre, por exemplo, o Conselho
Monetário Nacional e a Presidência da República.

Minha idéia é que heja conselhos que democra
tizem a participação no poder, no sentido de que
o Presidente não continue todo-poderoso, embo
ra, não há dúvida, o comando geral venha dele.
Mas o comando geral, não em termos absolutos
e incontrastáveis. Por este motivo proponho que
os conselheiros sejam escolhidos, venham das
fontes populares. Por exemplo, o conselho de ur
banismo de uma cidade teria a representação das
favelas, dos moradores de bairros, dos arquitetos,
dos engenheiros e de várias outras associações
que lhe dariam força, como expressão do pensa
mento da comunidade em que ele se insere, e
cujo pensamento ele vai transmitir, vai executar.
Porque o conselho não seria só consultivo; ele
seria também deliberante. O Poder Executivo teria
nele um, dois ou três representantes, nunca a
maioria, de sorte a poder assumir as deliberações
do conselho. Essa formulação não exclui a pre
sença do Executivo. Pelo contrário, foi oportuna
mente sugerida para resolver o conflito de uma
deliberação do conselho com a política do Poder
Executivo.

Mas existe exatamente, a maior parte das vezes,
par~ não consentir na execução da política gover-

namenta!. Dou um exemplo mais miúdo, para
ficar mais fácil exprimir o meu pensamento.
Quando, numa cidade como o Rio de Janeiro,
o conselho veta a liberação do gabarito em Bota
fogo, ele o faz porque o Prefeito não deve liberar,
é interesse para cidade que não libere. Mas quan
do ele se contrapõe à política do Prefeito, o faz
em nome da população da cidade. Então não
há por que temer que o conselho contrarie a polí
tica do Poder Executivo, porque ele existe para
isso.

Haverá possivelmente casos excepcionais em
que algum órgão deva falar acima dele. E entáo
a sua idéia - que curiosamente me tinha ocorrido
antes de ouvi-lo, Q que mostra que ambos esta
mos procurando a mesma coisa - é válida no
quadro. Em certos assuntos, caberia, penso eu,
a remessa ao Senado ou à Câmara - possivel
mente para o Senado, que é mais próprio para
isso - da resolução, com o pedido de reexame,
que poderia ter a confirmação, nos Estados e
nas cidades, pelo órgão legislativo local. Então,
a decisão não seria irretratável.

Mas para isso devia ser preciso alguma coisa
a mais do que simplesmente dizer: quero que
seja submetido. Do contrário, os conselhos per
dem a força, inteiramente. Seria preciso alguma
coisa mais, e aí cabe à imaginação do legislador
minudenciar e dizer como. Acho que o legislador
constituinte não se deve constranger-não quero
dar lições - de ser minudente, porque é na rnínu
dência que se contém o arbítrio. Se tiverem o
receio de minudenciar, o preceito constitucional
fica nenhum, como tantos existem que jamais
foram executados. Essa a resposta à sua inda
gação.

O SR. JOÃO AMAZONAS - Vou responder
à pergunta do Constituinte Bonifácio de Andrada
sobre o problema dos governos de tipo parlamen
tarista. S. Ex' quer saber como se operaria a des
centralização, considerando que o sistema atual
é altamente centralizado.

Acho que o Presidente da República tem mais
poderes do que qualquer rei, no mundo de hoje,
sem exceção. Há uma centralização imensa de
poder. Entendo que aqui se trata não propria
mente de descentralização radical, mas de des
centralizar as responsabilidades. Em vez de con
centrá-las nas mãos de um monarca disfarçado,
deveríamos alargar um pouco mais a sua divisão,
estendendo a responsabilidade ao Congresso Na
cional e ao Conselho de Ministros. Além do Presi
dente da República, a responsabilidade irá, tam
bém, atingir outros setores da população, organi
zados ou desorganizados.

Por isso penso que o parlamentarismo. não ne
ga a necessidade de certa centralização. E impos
sível dirigir um país como o Brasil sem haver
um J;Ilínimo de centralização, só que esta é, ao
mesmo tempo, descentralizada, porque a respon
sabilidade é dividida e não concentrada nas mãos
de um único individuo, chamado representante
do povo, mas que faz o que bem entende.

Acho que essa divisão de responsabilidades da
ria um aspecto muito mais amplo e coletivo 
digamos assim - à direção e administração do
Pais do que num sistema, como o presidencialista,
que enfeixa brutalmente a responsabilidade nas
mãos de um único indivíduo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Jutahy Júnior.
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Acredito que hoje foi um dia histórico para a Sub
comissão do Poder Executivo, pois tivemos opor
tunidade de ouvir duas palestras de homens ilus
tres com experiência, que têm uma história de
trabalho dedicada à Nação, dentro de divisões
distintas de nossa sociedade, mas cada um, coe
rentemente buscando melhores soluções para o
nosso povo.

Desejo ainda fazer algumas indagações embo
ra basicamente secundando as palavras dos
Constituintes José Fogaça e Bonifácio de Andra
da, que impuseram muito bem a visão-síntese
dos dois conferencistas, de que esta Assembléia
Nacional Constituinte deveria direcionar-se no
sentido de mudanças que passem, basicamente
pela consolidação do processo democrático em
nosso País.Todas as idéias que pretendo defender
têm como norte essa indagação. Será que o que
estou defendendo ajuda, ou não, a consolidar a
democracia neste Pais; possibilita, ou não, maior
liberdade para nossa população?

Em relação a quase nenhuma dessas questões
ainda me coloco em sentido definitivo.Hoje mes
mo, no questionário que recebi desta Subcomis
são, havia a pergunta sobre a forma de sistema
de governo que deveríamos adotar. Respondi sim
plesmente que não aceito o presidencialismo ple
no, nem o parlamentarismo clássico. A tudo o
mais estou aberto para discutir, porque, com a
exposição do DI'. João Amazonas, ficou claro que
precisamos buscar um caminho nacional dentro
da nossa realidade. Não podemos copiar modelos
de outros países, mas que não são adequados
à nossa realidade.

O que está nítido é que o regime presiden
cialista, nos moldes atuais, é quase imperial. O
rei não tinha tanto poder quanto tem o Presidente
da República. Isso está claro, e tem sido constado
em todas as palestras e debates: o regime presi
dencialista não gerou estabilidade, nem progres
so, nem avanço, no aspecto democrático, da Na
ção. Também devemos ter a noção - quanto
a isso concordo com a proposta apresentada pelo
Partido Comunista do Brasil - de que a nossa
realidade demonstrou, principalmente com as
manífestações públicas, com a maior mobilização
popular da nossa História a preferênciapelas elei
ções diretas. Ficou claro que a população dese
java - e deseja - escolher o Presidente da Repú
blica através do voto direto.

Esses são os dois pontos centrais do meu pen
sarnento, Deve haver eleição direta para Presi
dente da República, mas, indiscutivelmente, não
podemos ter um Presidente com a força e os
poderes que o atual tem.

Faço duas perguntas aos expositores de hoje.
Aprimeira é endereçada ao DI'. Seabra Fagundes:
alguns parlamentares e juristas têm defendido
que o mandato do Presidente José Samey já está
definido, que o seu direito adquirido é no sentido
de que ele conquistou um mandato de seis anos.
A minha é a sequínte: existe esse direito adquirido
de um mandato de seis anos?

No momento em que a Assembléia Nacional
Constituinte disser que esse mandato não é de
seis anos, isso atinge também os governadores
e deputados?

Pergunta endereçada ao ex-Deputado, Presi
dente do Partido Comunista do Brasil, DI'. João
Amazonas: como adaptarmos o parlamentaris
mo, tendo o nosso País um regime federativo?

Como poderíamos ter uma realidade, a nivel fede
ral, parlamentarista, e, nos Estados, governadores
aplicando o regime presidencialista?

A segunda questão também é nesse sentido.
Não é tanto a não-formação de partidos fortes
e consolidados, mas a inexistência de uma má
quina burocrática profissional. Cada governo que
entra modifica o quadro funcional, desde o ser
venteaté o cargo mais importante da Federação.
Como podemos tratar dentro do parlamentaris
mo, essa questão? Cada novo governador modi
fica toda a estrutura, e a máquima burocrática
fica parada durante meses.

As respostas a essas duas indagações contri
buiriam, e muito - tenho certeza - para a defini
ção posterior que tomarei e para o direcionamen
to dos votos que proferirei nesta Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. MIGUEL SEABRAFAGUNDES-Agra
deço a V. Ex"a distinção da sua pergunta.

Parece-me que não há que se falar em direito
adquirido. Precisamos, antes de tudo, pensar no
que já tenho dito em várias ocasiões, inclusive
em um congresso pró-Assembléia Nacional
Constituinte, realizado em São Paulo, em 1983,
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Não podemos pensar em sair de uma situação
anômala por caminhos não anômalos. Quando
se destruiu a ordem constitucional foi possível
fazê-lo de qualquer maneira e, agora, para restau
rá-Ia, devemos cumprir o roteiro que os que a
destruíram traçaram? Não é possível. Isso seria
uma capitulação do povo diante dos que usurpa
ram o poder.

Também não se pode admitir como válido o
pensamento de que há um direito adquirido a
um mandato de seis anos, para o Presidente da
República. Então, se os militares, numa inspiração
castrense, lhe tivessem dado um mandato de dez
anos, iríamos esperar todo esse tempo? Não. No
momento em que se convocou a Assembléia Na
cional Constituinte, já por um processo anômalo
- eu dizia também que esse processo de convo
cação também tinha de ser anômalo, mas havia
quem sustentasse que não, que se teria de refor
mar a Emenda Constitucional n9 1- isso ocorreu
para que ela deliberasse sobre tudo o que julgasse
necessário. A Assembléia Nacional Constituinte
só tem sentido assim. A sua soberania é no sen
tido de que ela faz o que quiser, o que souber
e o que for compatível com o interesse nacional.
Ela não pode, por exemplo, fazer alguma coisa
que a ordem jurídica universal repila. Isso ela não
pode, porque ai já existe outra ordem, acima de
todas. Porém, tudo que for compatível com a dig
nidade humana, com os princípios gerais aos
quais o nosso Pais e todas as nações do bloco
da ONU aderiram, ela pode fazer e, mais ainda,
nas questões internas, com essa, que não dizcom
direitos humanos nem com coisa alguma.

Acho que a Assembléia Nacional Constituinte
não tem por que ficar presa a um mandato de
seis anos, como não teria de ficar presa a um
de quatro, a um de cinco etc. Ela não pode deixar
de considerar - como eu dizia em outra ocasião
nesta Casa - que a legitimidade do poder não
está completa no Brasil. O Presidente da Repú
blica está legitimado pela necessidade de haver
alguém à frente da Nação, mas, na verdade, ele
não foieleito,não obteve um voto sequer. Naquela
ocasião, o povo clamava pelas eleições diretas,

portanto, a opinião popular era contrária à eleição
pelo Colégio Eleitoral, que foi ratificada em tomo
de um nome que desgraçadamente não chegou
ao poder: Digo desgraçadamente não porque te
nha vindo o outro, que atualmemnte está no poder
- um homem digno, a quem respeito - mas
desgraçàdamente para a Nação, que estava pon
do em Tancredo Neves as suas esperanças.

Parece-me que se admitirmos que a Assem
bléia Nacional Constituinte está adstrita ao man
dato de seis anos, estaremos diminuindo-a e tiran
do dela qualquer expressão como manifestação
da vontade do povo que a elegeu para fazer uma
nova constituição para o País, que deverá come
çar a funcionar no dia seguinte ao da sua promul
gação é não daqui a quatro ou seis anos.

Quanto ao mandato dos parlamentares e dos
governadores, a situação é inteiramente diferente:
o povo os elegeu, numa eleição legítima, há pouco
tempo. Eles têm portanto mandatos legítimos,
que vieram do mesmo povo que armou o Con
gresso Nacional e, com o poder de fazer outra
constituição, elegeu seus deputados, senadores
e governadores. A situação é inteiramente dife
rente. É claro que a Assembléia Nacional Consti
tuínte.pode alterar os mandatos dos seus mem
bros, bem como'o dos governadores, mas não
vejo razão para isso, porque os aspectos políticos
não são os mesmos. A vida constitucional, a vida
nova já começou com a eleição dos membros
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do? govemadores.

O SR. JOÃO AMAZÓNAS - Obrigado a V.
Ex"pela pergunta.

Quanto a esse problema de como adaptar a
parlamentarismo no Brasil, tendo em conta o sis
tema federativo, penso que, se fizermos um exa
me.de maior profundidade nesse processo histó
rico que o Brasil viveu durante noventa e cinco
anos, iremos chegar à conclusão de que a Federa
ção, também aqui, em boa parte, foi-se constí
tuíádo num mito. Hoje,no Brasil,é difícil encontrar
resquícíos de federalismo. O govemo é de tal ma
néira unitário e centralizado que a Federação pra
ticamente desapareceu. Não temos um sistema
federativo, pois este é bastante diferente disso que
aí está. São sistemas em que as unidades da Fede
ração têm seu próprio sistema de poder; suas
Constituições são de certo modo, autônomas;
têm, além de tudo, sua justiça organizada, desde
que não contrarie o sistema geral adotado no
~ais. No Brasil, isso não existe. O que existe mes
mo é um govemo ultracentralizado e unitário.

Penso, por isso, que a adaptação do parlamen
tarismo não irá criar nenhum problema, nenhuma
dificuldade maior. Além do que, se considerarmos
(ederalismo como um problema sobretudo de au
tonomia dos Estados, que nunca foi respeitada,
acho que encontraríamos ai também um cami
nho para adptar o sistema parlamentarista, tendo
em conta essa questão histórica. Na minha opi
nião - repito - na prática, não existe federação
no Brasil.

Teremos de encontrar a maneira prática de
atender, sobretudo, à autonomia dos Estados,
porque o parlamentarismo não irá negar isso.
Acho que a Constituição dos Estados e a da União
precisam levar em conta a autonomia. Se esses
Estados não têm autonomia, como ocorre hoje,
isso é um mal para o desenvolvimento do País.
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Quanto ao fato de cada govemador modificar
a burocracia, totalmente, como evitar isso? É uma
realidade dura que o nosso Pais vive.É o cliente
Iisrno mais descarado que existe. Cada govemo
que chega afasta todos os funcionários que pode
e, às vezes, demagogicamente, alega que demitiu
quarenta, cinqüenta, duzentas mil pessoas. Po
rém, isso dura muito pouco, porque, depois, ele
vai readmitindo os seus afdhados e, no final do
mandato, os quarenta mil que demitiu se transfor
maram em sessenta mil nomeados por ele. Essa
é uma realidade existente no País. Acho que esse
problema deriva de um vício arraigado, ligado
às oligarquias, a um sitema de poder autoritário,
que só poderá ser modificado com um sistema
efetivamente democrático, com a descentraliza
ção do poder, assegurando que o funcionalismo
público - e o próprio Presidente da República
é o mais alto funcionário público - tenha estabi
lizado o seu quadro, não pela ordem de interesses
de cada govemador que chega ao poder. O gover
no, naturalmente, se apóia numa máquina cons
truída dentro de determinadas normas, que de
vem ser respeitadas. Creio que esse é um proble
ma sério em nosso Pais, e precisamos encontrar
também o caminho de barrar esse processo, que
é vergonhoso e cada vez mais acentuado em nos
sa terra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ilustres palestrantes, vou-me escusar
de repetir aqui as referências necessárias e elogio
sas aos dois ilustres brasileiros que nos honram
com sua presença. Endosso as referências já fei
tas pelos colegas que me antecederam, em pro
veito do tempo.

Quero, portanto, ir diretamente ao assunto, in
dagando dos nobres palestrantes a sua opinião
sobre os seguintes pontos relacionados com a
certa, segura e irreversível, a meu ver, implantação
do sistema parlamentarista no Brasil, pela pre
sente Assembléia Nacional Constituinte. Creio ser
essa uma tendência irreversível e acho que nos
cabe discutir, a esta altura, tão-somente as carac
teristicas detalhadas do sistema que iremos ado
tar. Não tenho dúvida de que vamos sair do presi
dencialismo atual.

Quero concentrar minha indagação em dois
pontos: o primeiro deles, provocado pela pergunta
anterior, do meu companheiro Constituinte Juta
hy Júnior, refere-se à inter-relação das questões
geradas pelo federalismo e parlamentarismo. Per
gunto aos dois ilustres palestrantes o seguinte:
V.S's concordam em que a permanência do siste
ma presidencialista, a nível dos Estados, convi
vendo com o sistema parlamentarista, a nível na
cional, não implicará certo obstáculo, ou um ele
mento distorcedor da relação entre o Executivo
e o Legislativo,a nível nacional? A influência dos
governadores sobre as suas bancadas, perturbará
a relação, que deveria ser pura, entre o Poder
Executivo e o Legislativo,a nível nacional, através
dos partidos? Pensam V.S's que, uma vez implan
tado o sistema parlamentarista, o presidencialis
mo, ou seja, o Poder Executivo todo-poderoso,
a nível de Estados - pode ser um elemento per
turbador, uma vez que o Presidente ou o Poder
Executivo nacional, para ter mais segurança
quanto a sua sustentação parlamentar no Con
gresso Nacional, recorreria à abominável política

dos govemadores, caracteristica do sistema presi
dencialista, quando, naturalmente, estiver em de
sacordo, na sua relação com o Congresso Nacio
nal, em tomo de questões nacionais? Essa é uma
preocupação-que tenho.

Aoutra, que considero mais geral e mais abran
gente, refere-se à transição do regime presiden
cialista para o parlamentarista. Já foram aqui colo
cadas, por vários questionadores e pelos próprios
palestrantes questões relacionadas a essa transi
ção, mas o que me preocupa é o seguinte: temos
ouvido falar em sistemas mistos, em busca de
formas combinadas. Há algumas que batizei de
presidencialismo envergonhado, e que chamam
de presidencialismo atenuado ou contido. Acho
que não se trata disso. Entendo que, ou mudamos
a essência do sistema, ou não vamos mudar, mas
apenas fazer pequenos adomos, para salvar a fa
ce.

Temos de mudar a essência - repito - do
governo, e passar para um sistema que tenha
as caracteristicas essenciais do parlamentarismo.
Sem elas, é melhor não fazer a experiência, por
que iremos desmoralizar mais uma instituição
neste País, que talvez seja das últimas, ou das
penúltimas a que podemos recorrer para salvar
a democracia brasileira e, portanto, a nossa cívili
zação.

Acho que será uma temeridade exagerarmos
nesta linha de fórmulas mistas. Temos de mudar
a essência do sistema, adotando uma efetiva dis
tinção entre chefia de Estado e chefia de Govemo.

Precisamos ter um sistema com efetiva respon
sabilidade do Executivo perante o Legislativo,por
tanto, com possibilidade de queda de gabinetes,
tantas quantas sejam necessárias. No momento
em que o Govemo não mais corresponder à von
tade da maioria, ele tem de cair. Não devemos
ter medo da possibilidade de dissolução do Con
gresso Nacional, porque é a contrapartida que
imporá responsabilidade e freios a ele, para que
não esteja derrubando o presidente porque não
se atendeu ao pedido de algum deputado para
a nomeção do chefe do Funrural. Neste contexto,
o argumento que o presidente do meu partido
usa contra o parlamentarismo, eu uso a favor
desse regime de governo. Não é possível conti
nuar a tentar construir a democracia brasileira
sobre instituições que dependem, para sua esta
bílídade, da chefia do Funrural, em algum muni
cípio. E preciso, exatamente, mudar o sistema,
porque este talvez seja o caminho para transfor
mar o País.A falta de profissionalismo, de carreira
na administração, virá como conseqüência, e não
como pressupostos do parlamentarismo.

Preocupo-me, porque, quando pensamos em
mudar o sistema, falamos nas necessárias caute
las, pois a mudança não pode ser traumática,
radical e imediata.

Sem dúvida, existirão formas de transitar de
um sistema para o outro. Mas como fazer com
que essas formas não descaracterizem o sistema
para aonde se quer ir,e não sejam apenas manei
ras acentuadas de presidencialismo, que desmo
ralizem a mudança? Como distinguir o que é a
transição, em si, e as cautelas necessárias, do
que é a evolução histórica? Uma se contará em
meses, e a outra, em décadas. Não tenho dúvida
de que não iremos para a prática completa e
perfeita do parlamentarismo, de imediato. É um
problema de evolução, que se conta em tempos
históricos, mas não creio que possamos confun-

dir isso com a temática da transição e criar pretex
tos para descaracterizar o sistema que se quer
atingir; e, com isso, inviabilizá-Io e negá-lo.

Gostaria de ouvir a opinião dos ilustres confe
rencistas sobre estes temas.

O SR. JOÃO AMAZONAS - As preocupações
de V. Ex' parecem-me justas e coincidem com
as nossas. Não é um problema simples estabe
lecer um novo sistema de govemo, que corres
ponda à realidade do nosso País, e alcançar toda
a abrangência, num golpe de vista, a respeito da
questão. Acho que isso demanda estudo, pesqui
sa, argüição de questões que surgem da própria
formulação nova que se quer apresentar. Tenho
a impressão de que, uma vez estabelecido no
Brasil,o sistema parlamentarista não poderá con
viver com o presidencialismo nos Estados, o que
formaria uma contradição irremovivel e difícilde
superar. '

Acho, como já disse anteriormente, que, esta
belecido um novo sistema de governo nacional,
todos os Estados terão que se adaptar a ele. Não
há outra maneira de ser. Penso que as consti
tuições estaduais, todas elas, deverão ser reelabo
radas, levando em conta a existência de um novo
sistema. Essa adaptação, inevitavelmente, será
feita, para que em todos os Estados haja um go
verno que se coadune com o sistema nacional
instituído.

Quanto ao problema de os govemadores in
fluenciarem as bancadas, parece-me que essa é
uma doença do sistema presidencialista. O siste
ma instituído em nosso Pais é que determina a
situação em que os govemadores não são so
mente a personalidade mais destacada e de maior
responsabilidade, afinal de contas, a entidade su
perior no Estado. Eles tratam, também, de colocar
os parlamentares, que não têm função nem res
ponsabilidade definida, no Govemo do País, a ser
viço dos govemos estaduais. Acho que, criado
um sistema parlamentarista, de acordo com a
realidade nacional, o papel que o Congresso vai
desempenhar é de tal natureza, a responsabili
dade que assumirá perante a Nação é de tal mag
nitude, que não pode ficar adstrito à direção de
um govemo estadual. Esse processo vai-se dar
numa fase, sem dúvida, de transição.

Vejo,em tudo isso, que para efetivamente mu
dar é preciso cultivarmos um sistema democrá
tico e a liberdade. A única forma de realizar a
transição com mais segurança e que pode ajudar
o povo a se interessar efetivamente pela direção
política e administrativa do País, é o estabeleci
mento de um sistema de Iíberdade e de demo
cracia. Sabemos que a questão da democracia
e da liberdade, no Brasil, é sempre um assunto
que desperta suspeita. Quando se fala um pouco
mais em liberdade ou em democracia, as forças
obscuras começam a movimentar-se na sombra
porque acham que alguma coisa de mal está sur
gindo no País. E, de fato, têm razão. É que a
liberdade e a democracia desfazem as sombras,
o que há de cinzento no regime político existente
no Brasil. A liberdade educa o povo e, através
da educação das grandes massas, acaba contra
riando decisões absurdas, injustas, enfim, acaba
com essas oligarquias e com esses monopólios
poderosos que tentam e, na realidade, conse
guem dominar o poder.

Acho que um fator fundamental para que o
povo brasileiro possa fazer a transição e instituir
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regimes definitivos é ter por base, indiscutível e
inevitavelmente, a democracia e a liberdade. Por
que somente os fatores de educação, de mobili
zação e de conscientização das massas podem,
efetivamente, contrariar esse sistema fechado, oli
gárquico, que está existindo no nosso País.

Penso ainda que um sistema diferente do atual
vai influir, de qualquer maneira, no sentido de
Iiquicl\ar o militarismo no nosso País. Não falo em
liquidar as Forças Armadas, mas o militarismo,
como tendência, porque este se coloca por trás
do reí, e na realidade, é um supermonarca. Assisti
mos, muitas vezes, com bastante tristeza, ao Presi
dente da República não decidir um ato sequer
sem consultar, não o Congresso ou as lideranças
políticas,mas antes e acima de tudo, os militares,
os que estão no domínio. Os militares corres
pendem a urna concepção errônea de poder. E
essa é toda uma deformação no nosso sistema
de governo. A.cho que o parlamentarismo, neste
sentido, acabaria com esse ambiente, esse clima
existente, e propiciaria, em certa medida; que a
Nação pudesse compreender melhor o seu papel,
e, além disso, o papel que cabe às Forças Arma
das no nosso País.

É o que tenho a dizer sobre o assunto. Acho
que o regime de transição não vai ser automati
camente um problema. Temos primeiro de criar
o novo para depois vê-lo crescer, fortalecer-se
e desenvolver-se. Sem criar o novo sistema de
govemo, não há possibilidade de desenvolvimen
to autônomo E!independente. Por isso, creio que
a questão fundamental é enfrentar esse desafio
da História, que se coloca diante do nosso povo.

O SR. MIGUEL SEABRAFAGUNDES - Tenho
a impressão de que a indagação de V. Ex" foi
dirigidla ao ex-Deputado João Amazonas, que se
situou muito na tese do parlamentarismo, e deu
muita ênfase a essa posição.

Diria apenas que a mim ocorre o sentimento
de que este é um dos pontos mais delicados na
implantação do parlamentarismo: a conciliação
dos governos locais com o governo central, em
termos de regime. Até porque, na realidade, não
temos. nos parllamentos locais - em alguns, sim,
em outros, não - forças que inspirem a confiança
polítíca na implantação do parlamentarismo nos
Estados. Terno que isso traga, em alguns Estados,
em muitos até, uma grande instabilidade de po
der. Mas esta é uma suposição. Acho também
que não é uma razão para que esbarremos na
idéia. Como disse o ex-Deputado JoãoAmazonas,
o parlamentarísrno é uma questão de tempo. Essa
adaptação não pode ser feita de imediato; ela
exige reflexão, até aparecer uma fórmula que sa
tisfaça.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Agassiz Almeida.

O SR CONSmUINTE AGASSIZALMEIDA
Sr. Presidente, colega Albérico Filho, ex-Deputado
João Amazonas, Ministro Seabra Fagundes,
aprendi com ambos desde a minha mocidade.
De um lado o Deputado João Amazonas, um
pensador e lutador da história, a quem aprendi
a admirar pela visão dialética do mundo. Do outro
lado, umipensador jurídico, um cientista político
de alto vulto na História das letras brasileiras. Hoje
esta Casa e, mals especificamente, esta Subco
míssão, recebe: dois pensadores, e muito mais

ainda, a grande lição de que a História está pre
sente na Constituinte de 1987.

Dustres palestrantes, existe um dado muito gra
ve, que sobressalta a todos. Se repassarmos toda
a montagem da estrutura de governo do País,
desde a instalação da República, analisando-a tan
to sob o aspecto político, sociológico, jurídico e
muito mais ainda, sob a atuação de uma estrutura
militar, do poder na sombra, que sempre atuou
subterraneamente, veremos que esta estrutura
militar de poder existe desde a instalação da Repú
blica. Pergunto, portanto, como chegamos, hoje,
neste ápice das lutas democráticas brasileiras, pa
ra darmos esse passo. Preocupa-nos, Dr, João
Amazonas, Constituinte de 46, um aspecto - te
mos, inclusive, transmitido essa preocupação aos
nossos colegas: o problema de cultura da nossa
elite política. O nosso povo tem avançado nas
grandes marchas, tanto nos setores universitários
e sindicais como em diversos outras áreas. Mas
temo-nos debruçadas, através de estudos e inda
gações, sobre o problema cultural da nossa elite
politica. Esse fato está transcendendo a qualquer
análise de ordem política. Se analisarmos todo
o universo da cuhura política da nossa elite, che
garemos à convicção da necessidade de romper
esta estrutura centralista - que, além de ser cen
tralista é excludente, porque forma um núcleo
de poder e exclui aqueles que procuram se aproxi
mar. Estes fatos são constantes na vida política
brasileira.

A Assembléia Nacibnal Constituinte tem uma
grande missão, para a qual foi convocada: traçar
novos rumos políticos para o País e reformular
toda essa estrutura de poder anacrônico, asfíxían
te, centralizador e excludente. Como podemos
preparar esta elite, que hoje tem a grande respon
sabilidade de definir os rumos do País e romper
esse cruel, esmagante e asfIxiante centralismo do
Poder Executivo, ou melhor ainda, do Poder brasi
leiro?

O nobre colega JutahyJúnior, em certa oportu
nidade, referiu-se às atribuições quase imperiais
do Presidente da República, no País. Se cornpul
sarmos a Carta de 1891, que instalou a República
no Brasil, vamos chegar à triste conclusão de
que os poderes com os quais está investido hoje
o Presidente da República são maiores do que
há quase um século. Pergunto portanto ao grande
Constituinte de 46 e ao grande mestre do pensa
mentobrasíleíro: como podemos, nesta soberana
e ampla Assembléia Nacional Constituinte resol
ver esse problema? Nossa formação cultural, Mi
nistro Seabra Fagundes, é pãtemalísta. Conver
sando com alguns colegas, senti neles a busca
de um patemalismo nos líderes: eles procuram
abrigar-se à sombra das lideranças. Isso não é
um mal que nos atinge, é decorrente da própria
formação cultural da nossa elite política.

Quando jovem, admirei muito o pensamento
do Dr, João Amazonas e o pensamento jurídico
de V. Ex", Ministro Seabra Fagundes, mas aqui
estamos perplexos diante da falta de reciclagem
cultural. Não quero citar nomes, mas as lideran
ças, quando chegam, trazem aquele impacto do
paternalismo cultural brasileiro. Indagado como
podemos romper esse ciclo paternalista,' que po
de direcionar todas as linhas de orientações políti
cas da Assembléia Nacional Constituinte.

Para dar um exemplo, Ministro Seabra Fagun
des, poderia citar o de votações realizadas neste

Congresso. Alguns colegas dizem que vão votar
de acordo com as lideranças. Muitas vezes pos
suem um pensamento alto, forte e viril, mas o
processo o esmaga subjetivamente, e eles dizem
que votarão de acordo com a liderança.

Esta é a minha pergunta, que tem um sentido
maís sociológico do que político. Muito obrigado.

O SR. MIGUEL SEABRA FAGUNDES - Não
tenho dúvidas quanto à sombra do poder militar
que paira sobre as nossas instituições, em todas
as épocas, na República. Não me refiro às Forças
Armadas, mas alguns chefes que se empolgam
com o poder e o utilizam para o prestigio próprio
e em nome dos militares. Esta é uma realidade
que nos assusta, e sempre assustou. Não pode
mos esquecê-Ia. Mas também não devemos re
cuar da tendência a modificações, que inclusive,
como ressaltou o ex-Deputado João Amazonas,
abalarão a força da presença militar sobre as insti
tuições políticas.

Acho que o regime parlamentar adotado, por
exemplo, em 1961, falhou, não porque não pu
déssemos praticá-lo, mas porque ninguém quis
praticá-lo. Ele foi sabotado, do primeiro ao último
dia. O Presidente João Goulart era ouvido sobre
tudo, e não tinha que ser ouvido.

Permitam que me refira a um trabalho que es
crevi, inclusive já publicado, intitulado "O Parla
mentarismo no Ato Adicional". Mostro no texto
que era parlamentarismo puro, ao contrário do
que se disse. Eu o comparava ao parlamenta
rismo inglês. Mas, na prática, estava inteiramente
distante da aplicação do sistema. Usei publica
ções da imprensa para documentar meu pensa
mento e mostrei como o Primeiro-Ministro dizia:
"Vou ouvir o Presidente". Mas o Primeiro-Ministro
não tinha de ouvir o Presidente. E assim por dian
te. O meu trabalho é documentado com o que
a imprensa noticiava. Por isso falhou o parlamen
tarismo naquela época.

Os militares aceitaram o regime parlamentar
naquela ocasião. É verdade que o fizeram porque
estavam numa crise, e era preciso sair dela. Mas
aceitaram. Houve uma mudança sucessiva de mi
nistros da Guerra. Os ministros da Guerra ficavam
seis meses, três meses, no cargo, mas tudo foi
bem aceito.

Mas, durante vinte anos, nós nos desacostu
mamos totalmente da obediência ao poder civil
e à lei, por parte dos militares.

Acredito que agora o ingresso no regime parla
mentar causará um choque. Mas, temos de correr
o risco, para aprimorarmos, se for o caso de se
adotar o regime parlamentar, as instituições do
País. O momento não é de todo mau desde que
se diga o que não se tem dito: a terrível crise
de hoje é a crise de vinte anos atrás. A crise não
é do atual Governo. Este Governo herdou uma
crise da qual não tem sabido sair. Não poderia
sair de repente dessa crise, mas não tem sabido
sair. Tem tido muitas vacilações. Mas de fato esta
mos vivendo uma crise construída durante vinte
anos, no regime militar. E agora militares não
estão com tanta autoridade, perante o País, para
querer consertar coisa alguma.

O 8R. JOÃO AMAZONAS -Identifico-me, em
grande parte, com a argumentação feita pelo no
bre Constituinte quanto ao problema da nossa
cultura política e da nossa cultura, em geral. O
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povo brasileiro,a Nação brasileira,apesar de pos
suir muitos elementos de grande potencialidade
nesse terreno, tem sido amesquinhado, e a cultura
no Brasil ainda se ressente de profundidade. Isso
é uma evidência no nosso País. Mas vamos rom
pendo o caminho. Penso que os pr6prios desafios
que estão hoje colocados diante da Constituinte
são resultado de uma consciência maior, que se
vaiformando, de elementos que se vão agregando
no conjunto da opinião pública e que dão um
sentido novo às transformações que precisam ser
feitas. Somos um povo sem figuras expressivas
nesse terreno da cultura.

Mas temos que levar em conta, na cultura do
Brasil, o paternalismo, elemento e expressão do
atraso da sociedade brasileira. Por isso n6s, que
discutimos aqui questões da super estrutura políti
ca, não podemos, de nenhuma forma, oMdar o
problema de estrutura econômica do nosso País.
Ascrises que o País enfrenta são, em geral, estru
turais, e enquanto não decidirmos sobre elas, tere
mos a repetição desses acontecimentos, que se
tomam freqüentes no nosso País.

Nos Estados Unidos,depois da Guerra da Inde
pendência, criou-se uma situação em que perdu
ravam esses fatores de atraso. A proclamação
da Carta norte-americana de 1776 abria, do ponto
de vista da superestrutura, perspectivas novas ao
desenvolvimento da nação. Mas a solução desse
problema foi-se dar mais adiante, na Guerra de
Secessão. Os elementos de progresso criados
com a Carta de 1776, que davam independência
ao País e abriam novos rumos para a nação norte
americana, para a sua unidade, permitiu que o
Norte tivesse se desenvolvido industrialmente, e
que no campo também se fosse operando modifi
cações de profundidade na estrutura agrária. E
foiessa industrializaçãoemergente, na parte Norte
do país, alinhada a essa estrutura agrária nova,
no campo, que permitiu a vitóriasobre as forças
do atraso, embora a escravidão perdurasse até
1865, nos Estados Unidos - apesar da Consti
tuição de 1776. Essa batalha teve que ser travada
para liquidar estruturas atrasadas que impediam
o progresso dos Estados Unidos. E foi só depois
da Guerra de Secessão que encontramos o cami
nho para um progresso muito marcante e muito
mais acelerado da nação americana.

Por isso penso que os problemas da superes
trutura que discutimos aqui, esse problema de
se encontrar. novas expressões de organização
juridica da sociedade brasileira,podem contribuir
não - decidindo as questões - para que se
criem condições de o povo brasileiro substituir
estruturas atrasadas, arcaicas, que são um entrave
ao progresso da nossa Pátria. E penso que essa
questáodiz respeito à cultura.O paternalismo está
assentado nesses bolsões, que não são poucos,
por este País afora, de sistemas atrasados, retró
grados, em que o coronel manda e desmanda,
ainda, embora tenha perdido algumas das suas
atribuições maiores. Na realidade o coronelismo
impera ainda como um todo, em grande parte
da sociedade brasileira. Por isso, temos um pro
blema cultural. Temos a universidade, mas, para
chegar à universidade no Brasil houve uma gran
de batalha. Enquanto já existiam universidades
em muitos países da América Latina,já em mea
dos do século passado, praticamente, no nosso
País,só por volta de 1930 e um pouco mais adian-

te, é que elas surgiram. E as aqui criadas não
trazem o verdadeiro espíritouniversitário.Fizemos
uma espécie de federalizaçãode escolas e chama
mos isso de universidade.

Auniversidade brasileiraainda está muito longe
de ser efetivamente um instrumento de progresso
e de criação de elites capazes, do ponto de vista
político, do ponto de vista da administração eco
nômica e cultural, de levar o nosso País a novos
parâmetros, em relação àquilo que vinhamos sen
do até aqui. Por isso, quando discutimos essa
nova superestrutura, vejo que as universidades
devem abrir caminhos, devem despertar a Nação
brasileira,precisam cercear e impossibilitarcertos
processos retrógrados existentes em nosso País,
a fim de que possamos criar uma mentalidade,
realmente democrática, progressista e uma verda
deira cultura nacional, em termos elevados; cultu
ra política, mas cultura também artística, literária,
cultura em todo o bom sentido da palavra, em
todos os terrenos.

Penso, assim, que esse problema, para nós,
está ligado às estruturas. Temos uma grande in
fluência negativa na nossa cultura, da cultura alie
nante que aqui é, cada vez mais, divulgada pelos
mais diversos processos. E se não encontramos
um meio de abolir essas forças de atraso, que
influem decisivamente na formação da menta
lidade do povo brasileiro, será muito difícil supe
rarmos os fatores de atraso e de contenção do
progresso na nossa Pátria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Per
gunto se alguém ainda quer fazer perguntas, em
bora não esteja inscrito. (Pausa.)

S6 nos resta, no final desta audiência pública,
apresentar tanto ao Dr. MiguelSeabra Fagundes
como ao Deputado João Amazonas, um agrade
cimento não s6 de Constituintes mas, também,
de brasileiros. Porque vimos, mais uma vez, que
S. S's estão contribuindo para que nosso País
tenha as suas instituições fortalecidas, e o Brasil
tenha, de uma vez por todas, uma democracia
real e consolidada. Agradecemos, aos dois ilustres
expositores pela presença.

Quero lembrar ainda aos Srs. Constituintes e
demais presentes que, na segunda-feira, dia qua
tro, às 17 horas, teremos uma audiência pública,
com a presença do ex-Governador de São Paulo,
Franco Montoro. Muitoobrigado.

Subcomissão do Poder
Judldárlo e do

Ministério PúbDco

ATA DA6' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 27-4-87

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às vinte e duas horas
e vinte minutos, na sala da Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo, Anexo
11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão do Poder Judiciário e do MinistérioPúbli
co, presentes os Senhores Constituintes José
Costa, Presidente, Jairo Carneiro,Vice-Presidente,
PlínioArruda Sampaio, Relator;IvoMainardi,Agri
pino Uma, Messias Góis, Raul Ferraz, MichelTe
mer, Paes Landim, LeiteChaves e Ronaro Correa.
Havendo número regimental, o SenhorPresidente
de!l:larou aberta a reunião, passando a leitura da

Ata da reunião anterior, que foi aprovada sem
restrições. Ordem do Dia: O Senhor Presidente
apresentou os senhores conferencistas, profes
sores Fábio Comparato, Raul Machado Horta e
Doutor Antonio Pessoa Cardoso, que vieram ex
por sobre a "Unicidade ou dualidade da Justiça".
Falou, primeiramente, o Professor Fábio Compa
rato, logo após, o Professor Raul Machado Horta
e, finalmente, o Doutor Antonio Pessoa Cardoso.
Os senhores constituintes deixaram de interpelar
os conferencistas, por acordo mútuo, devido ao
adiantado da hora. Encerramento: Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
presente, às zero horas e três minutos, do dia
vinte e oito do corrente, convocando os senhores
constituintes para a próxima reunião extraordi
nária a realizar-se hoje, dia vinte e oito, às vinte
horas, quando será ouvido o excelentíssimo se
nhor Ministroda Justiça, Senador Paulo Brossard,
que falará sobre a "Justiça brasileira - presente
e futuro".Asnotas gravadas, depois de transcritas,
farão parte destes registros, publicando-se a sua
íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu Tasmânia Ma
ria de Brito Guerra, secretária, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Constituinte José Costa.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Convi
damos o Prof. José Joaquim Calmon Passos e
o Dr. Roberto de OliveiraSantos para comporem
a Mesa. (Pausa.)

Vamos dar sequência à sessão de audiência
pública da tarde, continuando os debates em "tor
no do tema "Sistema de Ingresso e Promoções
na Magistratura e MinistérioPúblico".

Daremos agora a palavra aos debatedores ins
critos e, logo após, instalaremos a sessão de au
diência da noite, quando se tratará da unicidade
ou dualidade da Justiça.

Registramos já, neste recinto, a presença dos
expositores ilustres convidados que acolheram o
convite.

Inicialmente, já tendo sido formuladas indaga
ções, vamos conceder a palavra ao Prof. José
Joaquim Calmon Passos e após, ao Dr. Roberto
de OliveiraSantos.

O SR. JOSÉ JOAQUIM CALMON PASSOS 
O Constituinte RaulFerraz indaga sobre o proble
ma da federalização da Justiça, não só do ponto
de vista de sua organização, como do ponto de
vista do seu funcionamento. Eu gostaria de pedir
ao ilustre Parlamentar de minha terra que me
eximisse de responder, porque eu me sentiria des
confortável.Se vamos ter daqui a pouco um painel
a respeito do problema, quando vamos ouvir in
clusive pessoas do nivel dos expositores indica
dos, eu poderia antecipar levianamente aspectos
que poderiam parecer deselegância de minha
parte. Eu pediria o obséquio de me eximir da
resposta. (Pausa.)

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
O Constituinte Raul Ferraz desenvolveu em torno
da sua pergunta uma fundamentação que eu gos
taria de comentar acerca da possibilidade que
já temos em nosso País no sentido de aproveitar
certas forças populares, certas realidades comu
nitárias existentes, sobretudo no interior dos nos
sos Estados, em termos até - quem sabe? 
da proposta de um ramo não diria informal, mas
original,porque também popular, da função juris-
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dicional sugerido esta tarde pelo Prof. Calmon
Passos.

Recordo-me, inclusive, que o Constituinte alu
diu ao fato ele ter sido prefeito de uma cidade
do interior, Vitória da Conquista, se não estou
enganado, onde era procurado na condição de
juiz, como se magistrado fosse, para resolver ca
sos interessantes de conflito civil entre famílias,
provavelmente até entre casais, eu imagino, e as
sim sucessivamente. Tal fato me trouxe à memó
ria a investígação do Prof. Luciano Oliveira da
Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, pós-gra
duado em Sociologia, embora sua formação bási
ca seja em Direito, a respeito do papel do comis
sário, não só em comarcas do interior, mas nos
subúi bios da capital pernambucana. Sua tese de
pós-graduação é "Sua Excelência, o Comissário".
Isto porque o próprio cormssáno reahza concreta
mente esse tipo de atividade. É claro que ele não
com pactua com os abusos policiais, com a inter
ferência ilegal, autoritária e opressiva da policia
e, problemas criminais ou no exercício de uma
repressão contra as camadas populares díferen
ciadamente de maneira politicamente condená
vel. Mas ele chama atenção para esse aspecto
que é próprio da realidade brasileira. Alguém in
vestido de autoridade qualquer, seja civilmente
formalizada, seja até religiosamente sacrarnenta
da como o padre, o pároco, e assim por diante,
exerce uma função muito assemelhada à jurisdi
cional. Realmente o Prof. Calmon Passos tem boa
margem de razão ao dizer que uma resposta de
senvolvida ao problema levantado pelo Consti
tuinte Raul Ferraz constituiria uma antecipação
do que vai ser tratado, certamente com muito
mais profundidade pelos painelistas que se segui
rão. Contudo, gostaria também de adiantar o meu
ponto de vista,já que talveznão possa permanecer
o tempo todo em plenário depois de ouvir as
exposições dos professores que estarão presentes
no painel seguinte.

Eu diria,Sr. Constituinte, que, do ponto de vista
prático, a centralização do Poder Judiciário, a ho
mogeneização da Justiça no Brasil, sem dúvida,
oferece a sua atratividade. Contudo, ela investe
contra um tipo de aspiração popular que se está
reatuaiizando e recapitulando no País, sob a forma
de um renascimento dos sentimentos federalistas.
Depois de sofrer num regime autoritário de alta
concentração em que tudo era decidido central
mente, parece que começamos a respirar um
pouco aliviadosvendo renascer sentimentos auto
nomistas que afirmem mais a realidade dos Esta
dos. Desse ponto de vista, sem dúvida nenhuma,
a propostade federalização da Justiça não poderia
.se não merecer da nossa parte uma objeção, pelo
menos uma restrição provisória. É por isso que
eu ousaría pôr uma obtemperação à idéia que
o Prof. Calmon Passos apresentou esta tarde.

o SR. PRESIDENTE(Jairo Carneiro) - O tem
po de V.Ex- está esgotado.

O Sl~. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Muito obrigado Termino, apenas fazendo alusão
à primeira das perguntas do Constituinte a res
peito de quem deve pagar a Justiça, não para
respondê-Ia diretamente porque é um desdobra
mento da indagação que estou comentando, mas
para esclarecer um ponto das minhas declarações
de hoje à tarde.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Pois não. Responderei a V. Ex-, mas eu queria,
enfim esclarecer minha posição em dar pleno
apoio à idéia do Constituinte Plínio de Arruda
Sampaio no sentido de que os juízes não devem
ser senhores de estabelecer os seus próprios ven
cimentos e, em casos concretos, não devem ser
senhores de julgar seus próprios interesses admi
nistrativos. Queria dizer que isto não significa con
cordância da minha parte com remuneração in
digna para os Magistrados. O que condeno é a
ocultação dos vencimentos reais, tanto da magis
tratura, como das Forças Armadas, por exemplo.
Há tantos componentes na remuneração que o
povo fica impossibilitado de saber quanto ganha
um magistrado, um deputado, um general, um
oficial das Forças Armadas.

Com relação ao problema de igualização da
remuneração das serventias, como a minha pro
posta é de transformação das serventias em repar
tições públicas, penso que haveria, do ponto de
vista estritamente legal, uma possibilidade de ho
mogeneização. Mas isto se choca com a ponde
ração que fiz a V.Ex- no sentido de não se tentar
a experiência da federalização da Justiça no Brasil.
Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte IvoMainardi, que falará por
4 minutos.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres expositores, cole
gas, hoje, durante o dia, e de modo especial na
parte da tarde, discutiu-se muito sobre o Supremo
Tribunal Federal, sua extinção ou sua permanên
cia e sobre a Corte Constitucional.

Ouvimos e examinamos diversas propostas e
entre elas uma do Dr. Fábio Comparato, que está
presente, outra do Prof. Roberto de Oliveira San
tos, uma da Comissão de Estudos Constitucionais
e outra do Lamartine, que também foi ouvido
nesta Subcomissão.

Faço três perguntas aos dois expositores. A pri
meira, já que estamos tratando de Magistrados
e de Ministério Público, é sobre a resposta que
o Prof. Roberto de Oliveira Santos deu a uma
indagação formulada pelo nosso eminente Rela
tor no sentido de se haveria possibilidade de um
juiz, um magistrado, um desembargador, um mi
nistro deixar de ser julgado pelo juiz, pelo magis
trado, pelo desembargador e pelo ministro. A mi
nha pergunta é quem julgaria então o juiz, o de
sembargador, o ministro.

A segunda pergunta é se deve ser mantido ou
não - e faço esta indagação porque estou fazen
do uma proposta constitucional - o Conselho
Disciplinar da Magistratura.

A terceira e última pergunta, para não esgotar
meu tempo é referente à discussão que tivemos,
hoje, durante o dia, de eleição ou não dos magis
trados, dos desembargadores, dos ministros, da
sua temporariedade com relação à Corte Consti
tucional ou ao Supremo Tribunal Federal. Não
poderíamos também fazer com que os tribunais
dos Estados não sofressem interferência do Go
vernador na nomeação do Ministério Público, do
Procurador ou do Desembargador? Que fosse da
competência exclusivados tribunais a escolha dos
seus pares. Que terminassem com a lista tríplice
remetida pelo tribunal ao Governador de Estado,
porque, muitas vezes, acontece do Governador

receber verdadeiros lobbies de juízes, de candi
datos a desembargadores. Não poderia ser o pró
prio Tribunal de Justiça o órgão encarregado de
escolher o futuro desembargador ou o futuro juiz,
sem que houvesse interferência? Sou também
pela independência administrativa, financeira, en
fim, índependência total do Judiciário e do Minis
tério Público. Não haveria esta possibilidade?
Complementando esta pergunta: não poderíamos
dar temporariedade também aos desembargado
res?

O SR.PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Consti
tuinte, a Presidência pede a compreensão de V.
Ex", mas seu tempo já está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Já
vou encerrar. Parece que o Prof.Fábio Comparato
dá nove anos de temporariedade das funções ao
Supremo ou à Corte Constitucional. Não sei em
relação ao Prof. Roberto de Oliveira Santos. Não
poderíamos também estender esta temporarie
dade aos desembargadores dos tribunais esta
duais? Esta é a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Prof. Roberto de Oliveira Santos por
4 minutos.

O SR. ROBERTO DE OUVElRA SANTOS 
Com relação à primeira pergunta, quem julgaria
os juízes, desembargadores, e assim por diante,
acredito que, hoje à tarde, o Constituinte Plinio
de Arruda Sampaio, mais que uma pergunta, fez
uma proposição, apresentou uma idéia. S. Ex'
desejava fíxar-se mais ao nível das decisões de
natureza administrativa. Não creio que S. Ex- qui
sesse chegar ao nível de decisões penais, salvo
engano. Em todo caso, a novidade da idéia me
força a requerer um pouco de tempo para elabo
rá-la melhor. A idéia é tão excelente que requer
maior cuidado na sua formulação final e nos seus
desdobramentos concretos em termos de projeto.
Acredito que, em princípio, a idéia é ótima, mas
é preciso pensar em problemas da natureza des
tes que V.Ex- está suscitando. Quem, qual órgão,
e assim por diante...

Com relação à segunda pergunta, se há de
ser mantido o Conselho Disciplinar da Magistra
tura, comentamos esta tarde a possibilidade da
criação de um Colégio de Etica da Magistratura.
Lembramos o preceito da Constituição portugue
sa sobre o Conselho Disciplinar da Magistratura,
uma composição bastante diferente dessa nossa,
porque hoje em dia o Conselho Superior da Ma
gistratura não passa de um órgão interno do Su
premo Tribunal Federal, sem nenhuma função
pedagógica, com uma função puramente puni
tiva. Não significa que eu seja contra as punições
devidas, mas repito que uma atitude pré-freudiana
no tratamento do problema da formação e aper
feiçoamento da Magistratura pode ser também
inconveniente. A propósito, o controle do exer
cício dos magistrados invoca a necessidade de
exigir uma transparência do funcionamento insti
tucional dos órgãos judicantes. Lembro-me de
uma das propostas do Prof. Fábio Comparato
no seu livro "Muda Brasil", em cujo projeto ele
faz alusão à necessidade de o próprio Parlamento
exercer um papel fiscalizador sobre o Judiciário,
tendo a faculdade de trazer os presidentes de tri
bunais para deporem perante o Congresso e
acompanharem, quem sabe eventualmente, com
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auditorias externas, independentes, o funciona
mento administrativo desses tribunais. Como es
tá, não pode continuar.

Finalmente, a terceira pergunta é se o pr6prio
Tribunal de Justiça poderia ser o 6rgão incumbido
de escolher os magistrados. Na minha proposta,
sim, Sr. Constituinte.

Neste ponto penso diferentemente do Prof Cal
mon Passos. Aliás,seria uma solução, apesar dos
seus inconvenientes, melhor do ponto de vista
politico e técnico do que a opção presente, em
que o Executivo ainda resolve a respeito de todas
as nomeações dentro da Magistratura e de algu
mas promoções.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Prof. Cal
mon Passos com a palavra.

O SR. JOSÉ JOAQUIM CALMON PASSOS 
De certo modo, a primeira indagação sobre quem
julgaria os juízes está um pouco vinculada à se
gunda do Conselho Disciplinar da Magistratura.
Lembra-se V. Ex' de que o nosso pensamento
- inclusive é a sugestáo que apresentamos 
é de um Conselho Disciplinar da Magistratura es
tranho à estrutura do Judiciário, um 6rgão mais
representativo da sociedade, que teria a responsa
bilidade não só de punir disciplinarmente os ma
gistrados, como de lhes avaliar o desempenho,
fiscalizar a realização dos concursos e assim por
diante. Por força disso, na nossa proposta estabe
lecemos a seguinte escala de competências:

"Os juízes do Superior Tribunal de Justiça
são julgados nos crimes comuns e de res
ponsabilidade pelo Conselho Constitucional;
os dos Tribunais Estaduais pelo Superior Tri
bunal de Justiça; e os juízes pelos Tribunais
de Justiça dos Estados nos crimes comuns
e de responsabilidade. As faltas disciplinares
seriam competência dos Conselhos Discipli
nares Estaduais e do Conselho Disciplinar
Nacional."

Insisto no fato de que não creio em nenhum
controle interna cornporis do Judiciário. Ou o
controle é externo ou não haverá controle algum,
é a mesma panacéia de sempre.

Quanto à terceira indagação, também a nossa
compreensão do problema e nossa sugestão foi
no sentido de que nunca compreendi, salvo como
uma espécie de correção aos desvios do processo
de ascensão dos juízes por merecimento, que é
uma "balela" o acesso aos Tribunais por antigui
dade, que deve possibilitar melhoria dos venci
mentos, aposentadoria. Mas não compreendo co
mo o tempo dá saber, competência, condição
de investidura. Sou contra o critério da antigui
dade. Por isso mesmo estabeleci, ainda acredi
tando que o problema não deve ser constitucional,
que o acesso aos Tribunais exigiriadeterminados
critérios que não um simples acidente na carreira
do magistrado de chegar até o tribunal quase
como uma fatalidade, mas certos requisitos que
permitissem - que eu mesmo senti - aos tribu
nais terem uma composição um pouco fora dessa
formação dogmática jurídica tecnicista - e vou
ousar dizer, sem ser injusto - e burocratizada
do magistrado de carreira. Então, vejo uma neces
sidade muito grande de se mesclar os Tribunais
com um tipo de pessoa que tem outra vivência
e outra sensibilidade ao lado dos juízes de carreira.
Mas lembra-se V.Ex- que não sou entusiasta da

magistratura de carreira. Considero-a inclusive
um dos grandes empecilhos da modernização
da Justiça neste País. A magistratura de carreira
devia ser exceção e s6 para atender àqueles casos
que - V.Ex' se lembra - considerei fundamen
tais em termos de garantia do cidadão e determi
nados problemas fundamentais institucionais.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Deputado MichelTemer. Encareço aos
eminentes Constituintes que, se eventualmente
desejarem formular uma pergunta a apenas um
dos eminentes expositores, por gentileza, por oca
sião da pergunta, a individualizem.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, quero, cumprimentando os eminentes
Profs. Calmon Passos e Roberto de Oliveira San
tos, fazer duas observações com comentários.
Proponho que cada um dos professores responda
a uma delas

A primeira, Sr. Presidente, diz respeito ao pro
blema da nomeação dos juizes e especialmente
dos juízes dos Tribunais Superiores. Verificocom
freqüência que toda a discussão normalmente
fica cifrada a saber quem é que nomeia o juiz,
se é o Judiciário, em caráter exclusivo, ou se é
o Poder Executivo. A mim parece - este é o
comentário que faço - que a nomeação é um
simples ato de corporífícação, de concretização,
de formalização de uma determinada vontade,
vontade esta fruto de um processo que a antece
de. A nomeação, volto a dizer, apenas concretiza
um ato de vontade. Então, penso que o problema
maior está exatamente em saber como se dá o
processo de indicação e quem é que indica para
a nomeação. Ao discutir este tema e colocar à
apreciação dos ilustres expositores, quero ponde
rar que o ideal é que no momento da indicação
haja a maior participação dos três 6rgãos do po
der e, se possivel, de um 6rgão que seja a amál
gama destes três e que ainda tenha represen
tantes da comunidade. Com freqüência, costu
ma-se tentar a independência plena, especial
mente do Poder Judiciário, quando isto vulnera
exatamente a velha teoria dos pesos e contra
pesos, enfim, de um sistema de inter-relaciona
mento, de interdependência dos poderes. Temos
ouvido - e já debatemos este assunto - até
as hipóteses de uma audiência pública, para que
os membros dos Tribunais Superiores venham
a ser nomeados. Seriam ouvidos pelo Congresso
Nacional. Representações da Ordem dos Advoga
dos e de Conselhos Comunitários poderiam publi
e questionar, indagar, perquirir a respeito de um
eventual indicado ao Supremo Tribunal Federal,
a uma Corte Constitucional, a um' Tribunal Supe
rior ou, no âmbito estadual, a um Tribunal de
Justiça. Tal procedimento não desmerece nin
guém que pretenda ocupar tais funções.

Penso, Pref. Calmon Passos, Praf. Roberto de
OliveiraSantos, que o problema central está exa
tamente em saber quem indica e como se indica.
Se é o Judiciário que nomeia, se é o Executivo
que nomeia, é mera concretização do ato anterior
mente fixado e estabelecido.

Por outro lado, indagaria também dos ilustres
expositores o que acham da hipótese segundo
a qual um certo número de eleitores poderia even
tualmente cassar uma decisão judicial, a exemplo
do que ocorre em um ou outro estado norte-ame
ricano, o chamado reeaII judicial. Emcertas ma-

térias que dizem respeito, por exemplo, a grandes
temas constitucionais, como do meio ambiente,
fixadas no texto constitucional, seria possível ima
ginar-se a participação comunitária. Há a idéia
tantas vezes expressada de que o juiz não é onis
ciente; ele conhece uma técnica jurídica, determi
nada, técnica científica, mas na verdade muitos
e muitos poderiam ser juízes de certas questões.
Pelo menos foi esta a tônica dos comentários
e da exposição. Então, para nosso esclarecimen
to, indago dos ilustres expositores o que é que
achariam da possibilidade de uma manifestação
popular a ser determinada pela Constituição e
especificada, regulamentada em legislação infra
constitucional, em certas matérias, para a cassa
ção da decisão judicial.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Prof. Roberto de Oliveira Santos.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Agradeço a V. Ex', Deputado Michel Temer, as
questões suscitadas.

Com relação à primeira sobre a composição
dos Tribunais Superiores, antes de mais nada faço
notar que parece-me ainda interessante a perma
nência do princípio do quinto constitucional, ao
contrário da idéia corporativa, muito ao gosto do
Poder Judiciário - corporação a que tenho a
honra e muito orgulho de pertencer - de um
entendimento errôneo de sentimento profissional.
A velha idéia de Nabuco de Araújo ainda deve
prevalecer, não pela sua tradição ou pela sua raiz,
digamos, histórico-judiciária, mas porque, no fu
turo, deverá ser mais útil do que hoje, quando
imaginamos a possibilidade de um MinistérioPÚ
blico verdadeiramente independente e uma OAB
que se reforrnulou internamente ao longo desse
luta democrática, de todas as campanhas que
vem realizando nos últimos anos, com a presença
de advogados e do Ministério Público na compo
sição dos Tribunais Superiores, e não só dos Su
periores-como pergunta V.Ex' - mas de todos.
Parece-me essa idéia intelectualmente muito fe
cunda e espiritualmente muito eficaz.

Por outro lado, o restante da composição, a
meu ver, deveria comportar o acesso de Juízes
de Segundo Grau. Os Tribunais Superiores não
devem prescindir mais até por causa da colabo
ração, da presença de juízes provenientes do Se
gundo Grau, isto porque constitui até uma injus
tiça e um bloqueio de carreira, mas sobretudo
porque a experiência do Juiz de Segundo Grau,
inclusive das justiças especializadas, poderá ser
da mais alta valia para a boa execução dos servi
ços judiciários a nível superior.

Com relação à segunda pergunta de V.Ex' 
manifestação popular sobre decisões judiciárias
- data venia, se isto significa da parte de V.
Ex'> uma sugestão, ponderaria que talveznão fosse
uma solução muito interessante. Entra, porém,
o problema da legitimidade. Ou confiamos que
a Magistratura que se forma através de concursos
regulares - do tipo que falamos hoje à tarde
- que se pós-gradua dentro de uma escola de
magistratura com 28 meses de verdadeiro está
gio, com avaliação de rendimento, sujeita a estas
condições, está legitimada pela legislação que dis
puser sobre isso, legislação esta estabelecida por
um poder que é um 6rgão de soberania, que
nasce do sufrágio nas urnas ou então não acredi
tamos que essa magistratura seja legítima. Se
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acreditamos que é legítima, devemos curvar-nos
às suas decisões. Submetê-Ia à cassação popular
é tratar não homogeneamente o mesmo proble
ma.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Prol'.José Joaquim Calmon Passos.

o SR. JOS]~ JOAQUIMCALMON PASSOS 
Concordo inteiramemnte com a colocação do
Constituinte J~ichel Temer. O problema não é
quem nomeia. Hoje à tarde eu dizia que nomear
o general "fulano de tal, dos anzóis e carapuças",
às vezes, é só referendar uma decisão já pronta
e irretorquível. Se o Executivo nomeia "fulano"
é irrelevante; importante é saber o poder da autori
dade nomeante, quais os pressupostos desse ato
formal de nomeação. V. Ex' recorda-se do meu
ponto de vista pessoal sobre o assunto - vejo
sempre nessas indagações a preocupação do tipo
uniforme de magistrado tradicional, concursado,
da escola, do estágio, do concurso, da vitalicie
dade, da carreira - é que esse tipo de magistrado
seja uma figura rara

Dentro dessa minha compreensão de uma re
formulação mais aberta do Poder Judiciário, as
nomeações serão por formas tão variadas, o pro
cesso de formação da vontade da indicação desse
a serem nomeados tão diversificada, que pratica
mente só responderia no tocante àquele remanes
cente relativo aos juízes de carreira, togados, e
ainda estou convencido de que a diferença é mui
to pequena. O Prol'.Roberto Santos diz,e também
muitos amigos,que tenho um grave defeito: como
pessoa que vive realidade muito cruel no tocante
ao PoderJudiciário, não consigo ver o PoderJudí
ciário por outra forma. É bem possível. (Iníco
fato que me consola é que não estou sozinho
num regime de obsessão judiciária, pois, viajando
pelo Brasil,encontro outros obcecados, não tanto
quanto eu, mas parecidos. Asescolhas pelo Judi
ciário são as mais incríveis.Darei só um exemplo
do que ocorre no meu Tribunal. (Irn juiz de uma
comarca de Ilhéus estava sendo processado por
peculato, um dos pequenos crimes que cometeu,
porque só cometia grandes, mas deixou esse ras
tro, e o Tribunal o promoveu por merecimento.
O Tribunal de minha terra entende que quando
se aponta um juiz como indigno, ele tem que,
com urgência, chegar à presidência do órgão,
para mostrar à sociedade que o Tribunal tem para
a opinião pública - com licença, a palavra não
é parlamentar mas é adequada, já sabíamos de
antemão quem iriaser promovido, porque o chefe
vaiagora é "fulano". Todos passávamos pelo des
gosto de saber, inclusiveouvindo conversas humi
lhantes nos corredores do fórum: "Não, desta vez
sou eu, mas sua chance vem depois". Para mim,
com meu ceticismo, tudo é uma grande panto
mima. Se não tivermos um Judiciário novo, a
escolha pelo Judiciário será o mesmo desastre
de sempre. Precisamos mudar - na minha opi
nião -- é a maneira como o Judiciário vai organi
zar-se e como será controlado. Nesses termos,
sinceramente, vejo com muito maior simpatia que
a nomeação é tanto mais segura e mais legítima
quanto maior o número de pessoas represen
tativas participando dessa indicação. Faço uma
ressalva: a admiração que tenho pelos magistra
dos é imensa. l'leste plenário está presente uma
magistrada. Se eu pudesse escolher um modelo
para erigir em homenagem a um [uu, eu a esco-

íheria. É uma juíza do Trabalho. Suas audiências
som menor número de feitos por dia são de 26.
E uma mulher sacrificada. Conheço outro juiz
com incrível poder de criatividade.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex'
me perdoe, mas seu tempo está esgotado.

O SR. JOSÉ JOAOOIMCALMON PASSOS 
Assim, bastam estas duas pessoas magníficas pa
ra mostrar que não tenho nenhuma prevenção
contra o Judiciário. Quero apenas que juízes co
mo eles não sejam confundidos com outros.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Temos
ainda cinco interpelantes. Pediria aos companhei
ros que ajudassem a Presidência, pois temos um
outro painel e os expositores já estão presentes.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTIT{.IINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não poderia deixar
de, ao microfone, registrar a minha enorme honra
e satisfação em ter podido subscrever a proposta
do meu querido mestre e sempre Professor, Cal
mon Passos. Seguramente será a proposta que
subscrevo nesta Constituinte com a maior satisfa
ção, por ter sido encaminhador das idéias de um
homem de quem posso dar o testemunho, pois
o conheço desde o tempo dos bancos escolares
e da sua luta pelo fortalecimento da Justiça em
nossa terra.

Aproveito esta oportunidade para colocar no
debate alguns pontos que ainda me preocupam
em toda esta discussão que tivemos ao longo
da tarde e que está em torno desta proposta em
si. Uma delas tem a ver com a própria idéia de
deixarmos em aberto - e esta parte é dirigida
especificamente ao Prol'. Calmon Passos - no
texto constitucional tudo aquilo que vamos deixar
para a legislação ordinária no que se refere às
variadas possibilidades das formas de provimen
to, deixarmos para que as situações sociais, a
prática da vida, como ele muito bem justifica,
indiquem qual a forma mais adequada de provi
mento da função de juiz basicamente, na Primeira
Instância. Tudo isto deixaremos para a legislação
ordinária posterior.

Concordo inteiramente com a idéia, sobretudo
complementada com a observação de nosso Re
lator, Plínio de Arruda Sampaio. Vamos analisar
o assunto a nível de Constituição, mas vamos
discutir tudo. Mesmo para colocar somente o que
é fundamental, o alicerce da construção, no texto
constitucional, temos que ter a visão do conjunto
completo. .

É dentro da idéia de visão do conjunto com
pleto e das preocupações que venham depois
é que faço minha indagação ao meu mestre, Prol'.
Calmon Passos. Quais as sugestões que nos daria
no sentido de assegurarmos, dentro do possível,
que, no futuro, quando chegar o momento da
legislação ordinária, as decisões se encaminhem
nesta direção. Claro que não podemos predeter
minar o que vai acontecer. Se estamos todos de
acordo em que o texto constitucional só irá até
determinado ponto, o mais vai ficar para o jogo
de todas as forças sociais e políticas que dele
participarão no futuro, no período pós-Constitui
ção. Em que medida podemos tomar algum tipo
de precaução até para evitar retrocessos na legis
lação ordinária? Suponhamos a supressão de re
ferências, por exemplo, ao concurso, como forma
de provimento hoje consagrada. Estou inteira-

mente de acordo em que não é adequado como
forma uniforme e obrigatória, padronizada. Mas,
se suprimirmos esta obrigatoriedade em busca
de um passo adiante, partindo para a variedade
de formas de provimento, como assegurarmos
que as coisas continuem a evoluir e que não haja
retrocessos ou involuções na legislação ordinária?
Esta é uma primeira preocupação que tenho.

Aoutra observação coloco para o Prol'.Roberto
de OliveiraSantos. Pediria que S. S' se estendesse
um pouco mais quanto às formas de provimento
não mais na Primeira Instância, mas na Segunda
Instância, nos tribunais, aquelas formas mistas
em que todos, evidentemente, devemos estar
pensando, com participação conjunta em atos
complexos, do Poder Executivo, do Poder Legis
lativo, do Poder Judiciário e das organizações da
sociedade civilpara o provimento dos cargos de
desembargador nos tribunais Se pudéssemos es
tender um pouco também a discussão, gostaria
de ouvirum pouco mais concretamente suas pro
postas e sugestões quanto a esses mecanismos
de provimento nos tribunais de todos os níveis.
Não a questão da Primeira Instância, o juiz singu
lar, se é concurso, se é eleição, se é referendum
posterior, mas as formas de provimento nos tribu
nais, com a participação combinada de diferentes
esferas, de diferentes poderes e de organizações
como a OAB, institutos de advogados. Como V.
S' vê concretamente estas possibilidades?

São estas as duas colocações.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Prol'.José Joaquim Calmon Passos.

O SR. JOSÉ JOAQ{.IIM CALMON PASSOS 
Tenho uma compreensão que pode até não ser
exata, mas o futuro, em termos de confronto das
forças sociais, que traduzem ou desembocam nas
soluções institucionais e nas formulações legisla
tivas, a DeUi5 pertence.

Ouvi de um professor português, conversando
comigo, um interessante relato - e vou ser muito
breve - quando da formulação da Constituição
portuguesa. No dia em que se cuidou do proble
ma da terra, a praça pública estava com uma
multidão que pressionou o Congresso de tal for
ma que não teve homem que votasse contra. O
sujeito tremia nas bases. Todo mundo votou a
favor. Acabou logo aquele fogo, porque a mobili
zação popular na praça é fogo de palha. Na hora
em que isso desaparece, as reais forças sociais
começam a ocupar seu espaço e fazem retro
ceder qualquer tipo de conquista formal que se
tenha cristalizado. E o que está acontecendo em
Portugal, diziaele. Os espaços políticos estão sen
do perdidos em favor daquelas forças ditas con
servadoras e reacionárias que estão, aos poucos,
avançando. O futuro é que vai dizer. Realmente,
canso de dizer que não adiantam as propostas
modemizadoras da Constituição, se não tivermos
um povo capaz de fazer desta modernização a
sua bandeira cotidiana, em termos de uma mobili
zação não de praça pública, mas de organização
política. De sorte que para mim o Importante é
que a Constituição não crie empecilhos, mas não
vejo como a Constituição possa impedir retro
cesso. Só quem impede retrocesso é a vontade
política da Nação, porque não há nenhum retro
cesso gratuito. O retrocesso é representado por
aquelas reais forças que têm condições de exercer
o poder na sociedade e que estão ocupando o
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espaço politico, porque ficou vazio e sem loca
tário.

Então era a resposta que lhe daria. Não tenho
condições de responder de outra forma. Não acre
dito que haja instrumentos que impeçam retro
cessos quando quem retrocede é a sociedade.

oSR. CONSTITUINTE (intervençãofora do mi
crofone)-

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre
Constituinte, peço a compreensão de V. Ex- para
a observêncía do tempo. Sempre que algum emi
nente Constituinte desejar usar a palavra, que o
faça no microfone para efeito de registro, pois
a reunião está sendo gravada.

Tem a palavra o Dr. Roberto de OliveiraSantos.

O SR. ROBERTO DE OUVElRA SANTOS 
Para abreviar, Sr. Constituinte Jorge Hage, apenas
lerei, sem tentar fundamentar, quais são minhas
propostas. Peço a V. Ex- que seja compreensivo
para esta omissão.

Para o Tribunal Superior Federal, a proposta
está redigida assim: "O Tribunal Superior Federal,
com sede na Capital da República e jurisdição
em todo o território (...) compõe-se de 15 Minis
tros vitalicios, com mais de 35 anos de idade,
sendo 11 dentre eles juízes dos Tribunais Regio
nais Federais, dois dentre membros do Ministério
Público Federal e dois dentre advogados de notó
rio saber juridico e idoneidade moral."

O art. II, por seu turno, dispunha assim: "Salvo
disposição em contrário nesta Constituição, na
composição dos tribunais, 1/5 das vagas será
preenchido por membros do Ministério Público
e advogados que estejam todos em efetivo exer
cício da profissão, possuam notório merecimento
e idoneidade moral, com 10 anos, pelo menos,
de prática forense. O provimento far-se-á na con
formidade do parágrafo único do art. 7°, dentro
de lista sêxtupla apresentada, respectivamente,
pelo Colegiado do Ministério Público e pela Or
dem dos Advogados do Brasil."

Então, para o Tribunal Superior Federal com
pete a nomeação ao Presidente do Supremo, mas
com aprovação do Senado, exceto quanto à dos
magistrados promovidos, que obedecerá ao siste
ma de promoções já referido antes: por mereci
mento e por antigüidade. O merecimento será
apurado, por exemplo, através de provas curri
culares.

Ao nível dos Tribunais Regionais Federais que
serão criados em lei (...) os lugares reservados,
em conformidade com o art. l l , deverão ser
preenchidos respectivamente por membros do
MinistérioPúblico, advogados, todos domiciliados
na região de sua jurisdição. Poderão ser promo
vidos a Tribunal Regional Federal os juizes do
Distrito Federal e Territórios, bem como os da
Justiça dos Estados que exerçam ou tenha exer
cido vara dos feitos federais por mais de três
anos".

O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á
de 17 Ministros, com mais de 35 anos de idade,
sendo 13 dentre Juízes de Tribunais Regionais
do Trabalho, 2 dentre membros do MinistérioPÚ
blico do Trabalho, com mais de dez anos de exer
cício e 2 dentre advogados de notório saber jurí
dico (...)".

Os Tribunais Regionais do Trabalho seguem
mais ou menos o mesmo modelo. Não haverá
juízes classistas, quer no Segundo Grau, quer no

Primeiro. Na minha proposta também não haverá
sequer no Primeiro Grau. Nem no Segundo nem
no Superior, sequer no Primeiro. Mas estou dis
posto a discutir um pouco no que conceme ao
Primeiro Grau.

Juízes agrários: o Tribunal Superior Agrário terá
mais ou menos um modo de formação como
esse dos demais tribunais que mencionei.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao nobre Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, não teria nenhuma pergunta a fazer,
apenas, por questão metodológica, o debate desta
audiência pública, seria sobre o processo de re
crutamento de juízes federais, mas há uma série
de outros debates em foco. -

Há poucos dias, na audiência pública com o
Presidente da Associação Nacional de Magistra
dos, citei um artigo recente do eminente Ministro
Célio Borja, dizendo que em alguns países, como
nos Estados Unidos, os juízes eram eleitos e a
justiça funcionava com mais rapidez. Que no Bra
sil tínhamos o melhor processo de recrutamento
de juiz, talvez do mundo, e a Justiça, no entanto,
era lenta. Então, parece que o problema é proces
sual. Criar mecanismos de modernização, acele
ração, da Justiça com a criação de juízes de pe
quenas causas, a restauração do velho juiz de
paz, uma série de aspectos que não foram devida
mente analisados nessa audiência pública.

Concordo plenamente com o ilustre Prof. Cal
mon Passos, quando disse, em certo momento
de uma de suas respostas às arguições levan
tadas, que todo esse contexto, de certa maneira,
é da legislação ordinária. Não podemos elaborar
uma Constituição detalhando os mínimos proce
dimentos a respeito de recrutamento, promoções
de juízes, e assim por diante. A Constituição tem
que deixar espaço para a legislação ordinária.
Aliás, a Constituição mais duradoura do regime
republicano, a de 1891, foi a mais concisa. Havia
um drsposítívo, o art. 55, que estabelecia a criação
do Supremo Tribunal Federal, e remetia a compe
tência ao Congresso para criar tantos juízes e tri
bunais quantos fossem necessários. Era algQnes
ses termos adaptando-se ao modelo da Consti
tuição americana a respeito da criação de tribu
nais regionais.

Lembrei da Constituição de 1891, talvez, em
homenagem ao saudoso Presidente Tancredo
Neves. Tive oportunidade de assistir à sua posse
na Academia Mineirade Letras, quando foi sauda
do por Afonso Arinos, e escolheu exatamente 24
de fevereiro, o dia da Constituição de 1891. E,
finalmente, em sua homenagem, recordo-me de
uma conferência a que tiveoportunidade de assis
tir, em 1984, na OAB, que o Osny Duarte Pereira
transcreveu em um de seus livros.O nosso saudo
so Presidente assim dizia:"A crise do Poder Judi
ciário em nosso País só se pode defmir de uma
maneira: é a crise da Primeira Instância".

Podemos realmente pensar em belíssimos tri
bunais, desde a Suprema Corte, com as pessoas
mais cultas, mas se realmente não aparelharmos,
dizia ele em outras palavras, "a Primeira Instân
cia", toda esta estrutura será como os gigantes
com pés de barro. A preocupação com a Primeira
Instância realmente não se esgotará no processo
da elaboração constitucional. Por isso defendo
o funcionamento mais acentuado da Câmara dos

Deputados, do Congresso Nacional, enfim, para
que problemas dessa natureza sejam exaustiva
mente discutidos, preparando o legislador ordíná
rio, pós-elaboração constitucional, para que se
concentre em problemas de tal magnitude. Até
porque o Poder Judiciário, messa reestruturação
que fará na nova Constituição, é fundamental.
Parece ser o poder mais importante para se garan
tir, realmente, a estabilidade das instituições de
mocráticas em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Depu
tadoPaes Landim não fez propriamente uma per
gunta, apenas um registro. De modo que passo
a palavra ao nobre Deputado Ronaro Corrêa, últi
mo interpelante deste Painel. S. Ex- tem quatro
minutos.

O SR. CONSmUlNTE RONARO CORRtA
Exm" Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Expositores,
Srs. Constituintes, venho, desde o primeiro mo
mento de minha modesta participação nesta Sub
comissão, defendendo bandeira contra o prote
cionismo. Avitaliciedade é, para mim, não apenas
no Poder Judiciário, mas em qualquer atividade
humana, profissional, uma manifestação de pro
tecionismo. Animei-me a voltar a esta tribuna para
tocar sobre o mesmo tema, porque hoje à tarde
deixei-me empolgar pela sua palestra, Prof. Cal
monPassos.

Do alto de sua sabedoria e de seu manifesto
ponto de independência, V. S· pontificou certas
frases que tomaria a liberdade de repetir. Refe
riu-se "à impunidade dos maus juízes"; "à Justiça
para servir ao arbítrio"; "à ciranda de magistra
dos";

De outra feita, V.S' dizia: ..... passando por to
das" - referindo-se às varas - "sem entender
de nenhuma". Falava ainda de concursos suspei
tíssimos, do medo e da incapacidade de decidir
por parte de muitos juízes: "...muito menos por
preguiça e mais por medo e incapacidade de de
cidir".

Mais tarde, o palestrante, Prof. Roberto de Oli
veira Santos, fala também num trabalho até dado
à divulgação: "E o Juiz se fez Homem". Tirando,
assim, aquela auréola quase não terrena do juiz.
"O magistrado não passa de um prestidigitador
e o sábio de um impostor".

Caberia, então, a pergunta: dentro desse elenco,
a figura da vitaliciedade, que pessoalmente, de
acordo com minhas convicções, abomino, seria
compatível em particular com Magistratura? Esta
mos com desejo ardente de ser progressistas,
sem querer emprestar a este termo a carga ideoló
gica, mas de homens do nosso tempo e do futuro.
Será que, como já tentei defender e transmitir
desta tribuna, a vitaliciedade não é um traço de
tempos que já se foram, a defesa da tnccmpe
tência? Para mim, vitalício é o homem de bem,
que o é por to~o tempo, o homem competente,
que o é e se cultiva, e que continuará a sê-lo.
Este é o vitalicio. Ninguém, de bom propósito,
se propõe a cassar a competência e a idoneidade
de outrem. Todos nós somos vitalíciosna medida
em que nos propusermos a continuar de bandeira
levantada em favor da competência, da idonei
dade e da responsabilidade. Ademais, quando se
trata de vitaliciedade ou pretensa vitaliciedade no
Poder Executivo, chama-se ditadura, e todos abo
minamos. A nenhum de nós ocorre imaginar um
Poder Legislativo vitalício.Nós nos submetemos
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às LImas periodicamente. Por que razões iríamos
taxar com tal privilégio um dos poderes, se os
queremos equilibrados, equânimes? Esta é uma
indagação que faço a V. S', Dr. Calmon Passos.

Gostaria de ouvir o seu ponto de vista e comen
tário, aproveitando o colega Paes Landim se refe
rindo ao saudoso Tancredo Neves, com referên
cia Zl Primeira Instância. Realmente, o Poder Judi
ciário há que ser fiscalizado por um processo,
por um mecanismo, por um segmento da socie
dade que não o próprio Poder Judiciário. Nos
pequenos municípios distantes, nas comarcas
modestas, não haveria um processo pelo qual
urna câmara comunitária a ser constituída pudes
se ser a fiscalizadora do juiz? Ele é todo-soberano,
tudo pode, pode até nada fazer e continuar sendo
juiz.

Silo essas as angústias que coloco à apreciação
de V.S"

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço aos
eminentes Professores e expositores, consideran
do que o Deputado Ronaro Corrêa é o último
Constituinte inscrito a interpelar V. S.., que ao
responder ao Deputado, aproveitem para aduzir
suas considerações finais.

PêlSSO a palavra ao Dr, Calmon Passos.

O SR. JOSÉ JOAQUIMCALMON PASSOS 
Lembraria ao ilustre Deputado que, pelo menos
na minha perspectiva, a vitaliciedade está extinta.
O que se precisa é de garantia, de estabilidade.
Valedizer, ninguém pode ser afastado da função
pública sem comprovação prévia, assegurado o
direito de defesa, com referência à falta que tenha
cometido. Por isso imaginei o Conselho Estadual
de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça como
os órgãos perante os quais podem as pessoas
representar contra os magistrados. Perante esses
órgãos, serão processados. Se, afmal,a conclusão
for por seu afastamento do serviço público, serão
afastados como qualquer funcionário. Se consi
derarem que esse órgão agiu abusivamente, terão
05 tribunais adequados, com a competência
constitucionalmente prevista para corrigiro abuso
ou desvio de poder. A vitaliciedade é algo que
absoIIutamente não entendo e não percebo a sua
necessidade.

Utilizando 21 faculdade que me foi concedida,
quero dizer algumas palavras finais. Em primeiro
lugar, gostaria de manifestar mais uma vez a mi
nha satisfação e honra de ter podido falar aos
representantes do povo do meu País. Toda a mi
nha preocupação - resumindo - assenta-se
apenas em três pontos e não me importo com
nada mais:

1) institucionalizar-se um controle extemo para
o Poder Judic:iário, porque, se deixarmos sobre
viver o controle interna corporis, nada teremos
obtido de proveitoso. Qualquer perspectiva de
melhora do Judiciário fracassará;

2) apenas, definir constitucionalmente a com
petência e a constituição do Tribunal Constitu
cional e do Superior Tribunal de Justiça, deixando
ao legislador ordinário a organização da Justiça
federal, estadual e até municipal, definidas apenas
na Constítuíçéc as garantias do magistrado 
inclusive fizquestão de enumerá-Ias - todas pos
tas exclusivamente em função do interesse do
jurisdicionado" Não há garantias em atenção 'à
pessoa do magistrado. Há garantias em atenção
à função que ele exerce e apenas para exercê-Ia
com a independência necessária;

3) é fundamental diversificar o que é simples
mente serviço público de justiça que visa a atender
às necessidades do cidadão nas suas várias situa
ções de conflito daquilo que me parece institucio
nalização da função a nível constitucional como
poder, para se contrapor aos demais poderes.

Para concluir, parece-me que essa flexibilidade
é recomendável, acima de tudo, por algo que
tenho como verdadeiro. A crise da litigiosidade,
à qual tantos estudiosos se referem, nada mais
é do que a conseqüência de terem desaparecido
da sociedade vários organismos, instituições e
grupos que tinham função mediadora de conflitos
e até componedora de conflitos.A sociedade mo
derna destruiu ou esvaziou esses organismos, ins
tituições ou grupos e a rigidez da organização
da justiça impediu que ressurgissem e' se institu
cionalizassem. Sou profundamente convícto em
que é preciso deixar em aberto a função dos me
diadores de conflito na sociedade, é o grande
papel do juiz. E mera íluzão pensar que a função
do juiz é técnico-juridíca, tem alicerce dogmático
e assenta suas raízes nas Faculdades de Direito.
Não acredito nisso, e a minha velhice conven
ceu-me de que é uma das grandes mentiras de
que fui vitima na minha primeira idade.

Então, se isso é verdade, no momento em que
flexibilizarmos as soluções em termos de organi
zação da justiça, a sociedade vai inspirar os legisla
dores e até a própria comunidade a idealizar os
tipos de intermediação de conflitos mais ajusta
dos à realidade do que a opção corporativista,
tecnicista, fria, distanciada e comprometida, que
é não o magistrado na sua dignidade pessoal,
mas instituição da Magistratura na sua camisa
de-força constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Prof. Roberto de OliveiraSantos para
responder ao eminente Deputado Ronaro Corrêa
e aduzir suas considerações finais.

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Sr. Deputado Ronaro Corrêa, quando hoje fize
mos a alusão ao juizde vintena, desde logo admiti
mos a temporariedade de suas funções. Digo de
vintena entre aspas, porque vamos reproduzir, não
o modelo do juiz de vintena, mas o ampliado,
e poderíamos chamá-lo de juiz de comunidade.
Assim pela temporariedade e a eletividade desse
magistrado, não se poderia pensar em vitalicie
dade. Mas em relação aos juízes que se vão de
frontar com o poder, quer o poder público quer
os micropoderes, no sentido foukaultrino da ex
pressão, a meu ver o povo precisa que sejam
verdadeiramente protegidos com uma rede de
garantias que lhes dê independência.

Não defendo a vitaliciedade como uma facul
dade titular do juiz, mas como uma necessidade
popular de proteção dos requesitos de indepen
dência. O juiz que não tivesse essa garantia entra
ria em desvantagem no confronto com o poder
e teria que ser heróico para resistir à sedução
do poder, do dinheiro e de outros bens, quer mate
riais quer às vezes espirituais, quer artísticos, e
assim por diante. Acontece, "é próprio do homem,
um bicho da terra tão pequeno " - na frase
imortal de Camões - "não ser em regra heróico".
Então, porque os juízes não são heróicos é que
se faz a proteção com a vitaliciedade, e não o
contrário. Não é por serem melhores que lhes

dá a garantia da vitaliciedade, mas por tenderem
à fragilidade, à franqueza, às tentações. Recordo
a frase de LuizJosé F1ebert, fundador da Escola
de Economia e Humanismo: "Toda superioridade
é para o bem comum". Então, esta pequena supe
rioridade da vitaciliedade é posta em função das
nossas aspirações pelo bem comum. De maneira
que, com toda a franqueza, permaneço, data ve
Dia, ainda favorável ao instituto da vitaliciedade.

Terminando, Sr. Presidente, Sr. Relator desta
Comissão, meu caro e ilustre colega. Prof.Calmon
Passos, desejo expressar meu sentimento de feli
cidade por ter participado também agora à tarde
dos trabalhos desta Subcomissão, tão quanto os
que pudemos realizarpela manhã. Felicito o Presi
dente e o Relator desta Subcomissão pela ma
neira fidalga com que receberam os expositores
e souberam tirar deles o proveito necessário para
uso dos Srs. Constituintes e demais convidados
e pela forma sobretudo democrática e inteligente
com que conduziram este concIave.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ao encer
rar este painel, vamos começar o outro com duas
horas de atraso. Quero agradecer do fundo do
coração ao Prof. Roberto Santos e ao Prof. Cal
mon Passos. Ambos estão nesta Casa desde o
início dos nossos trabalhos, às nove e trinta da
manhã e aqui permanecem doze horas depois,
oferecendo uma contribuição realmente inesti
mável, preciosa aos trabalhos desta Subcomis
são. A postura dos membros desta Comissão,
como já foi colocado várias vezes, sobretudo pelo
eminente Relator, é de curiosidade. As audiências
públicas foram concebidas para permitir que os
diversos segmentos da sociedade tivessem espa
ço, oportunidade de trazer relatar suas aspirações,
seus anseios, as suas contribuições nesse esforço
comum, que não é só dos eminentes Srs. Consti
tuintes, mas de todo o povo brasileiro, no sentido
de ser dotar o País de uma Constituição moderna,
duradour o, por que calcada nos dados da nossa
realidade objetiva.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR.PRESIDENTE (José Costa) - Eminente
Constituinte Leite Chaves, mais do que nem rela
ção aos nossos eminentes Pares, os Constituintes,
devo consultar os eminentes expositores que já
se encontram a respeito da disponibilidade de
S. S"': se admitiriam eventualmente transferir este
painel para as nove horas de amanhã. Sei que
é um profundo incômodo. O Prof. Fábio Compa
rato se deslocou de São Paulo para Brasílía para
nos emprestar o concurso de seu notório saber;
o Prof. Raul Machado Horte veio de Belo Hori
zonte, certamente cancelando compromissos im
portantes para participar dos trabalhos desta Sub
comissão, com certeza por considerar que sua
colaboração é preciosa. Tenho que consultar S.
S" sobre sua disponibilidade de tempo. Permi
tiriam que este painel prosseguisse amanhã às
nove horas? Teriam condições de permanecer
em Brasília na parte da manhã?

Consulto S. S" Sr. Raul Machado Horta e o
Sr. Fábio Comparato, se teriam condições de
transferir o compromisso de hoje para amanhã
de manhã.

(Intervenção fora do microfone.)
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Gostaria
de fazer uma proposta conciliatória aos Srs. mem
bros da Comissão e aos expositores. Ouvisemos
os expositores sem interpelá-los, para que ficas
sem registrados essas informações como precio
sa colaboração. Concordam? (Pausas). São três
expositores, cada qual disporia de trinta minutos.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não,
Deputado, mas ouviríamos os eminentes exposi
tores na noite de hoje apenas os membros desta
Subcomissão aquiesceriam em não fazer indaga
ções.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Seria im
praticável ser inquiridos por todos.

Declaro encerrada esta fase dos nossos traba
lhos, agradecendo imensamente ao Prof. Roberto
de Oliveira e ao Prof. Calmon Passos a extraor
dinária demonstração de patriotismo e espírito
público, permanecendo nesta Casa desde as
9h30min. (Palmas.)

Convido os Drs, Raul Machado Horta, Antônio
Pessoa Cardoso e Fábio Konder Comparato, bem
assim o eminente Relator, Constituinte Plínio de
Arruda Sampaio, para tomarem assento à mesa
dos nossos trabalhos. (Suspensa a reunião por
cinco minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Declaro
reabertos os trabalhos.

Concedo a palavra ao eminente Prof. Fábio
Konder Comparato, informando aos membros
desta Subcomissão e aos demais presentes que
S. S' é Doutor em Direito pela Universidade de
Paris, Professor titular da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo e membro da Co
missão de Justiça e Paz de São Paulo. S. S' disporá
de trinta e cinco minutos.

O SR. FÁBIO KONDER COMPARATO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, eminentes expositores, mi
nhas senhoras, meus senhores:

Vou procurar, na medida do possível, fazer mi
nha exposição em menos de 35 minutos.

O tema que me foi proposto - devo confes
sá-lo - parece-me secundário no panorama ge
ral do Poder Judiciário. Não gostaria de tratar
desse tema sem, antes de mais nada, apresentar
um quadro geral dos problemas fundamentais
do Judiciário e de suas soluções. É a partir desse
quadro que se pode apreciar, com precisão, a
questão da dudlidade ou unicidade da Justiça.

Ameu ver, os problemas fundamentais do Judi
ciário são de duas ordens. Em primeiro lugar está
o elitismo e, em segundo, a ineficiência.

O elitismo traduz-se pela dificuldade, se não
a impossibilidade, de acesso das camadas pobres
da população à prestação da justiça. Traduz-se,
também, pelo afastamento constante do Judiciá
rio em relação ao povo. Ele se apresenta sempre
como um poder desconhecido, esotérico, para
a maior parte da população brasileira.

Quanto à ineficiência, eu diria que pode ser
apreciada com razoável precisão, tanto no julga
mento e punição dos criminosos, com graves
conseqüências sociais, quanto no que se refere
à proteção dos direitos humanos e à solução dos
litígios cíveis, trabalhistas e fiscais.

Tudo isso - O elitismo e a ineficiência - vem
a ser completado pelo regime de perpétua aper-

tura financeira em que se encontra esse poder
da República.

Na proposta de Constituição que apresentei há
algum tempo procurei atender a esses problemas
com um grau razoável de felicidade. Dei-me conta
recentemente, e ainda agora, ouvindo os debates,
de que muitas omissões e alguns erros de pers
pectiva apresenta meu anteprojeto.

Para que o problema geral do Judiciário seja
situado em seus devidos termos, gostaria de lem
brar as soluções por mim propostas, ou as omis
sões observadas, no meu anteprojeto, no que se
refere a esses problemas fundamentais.

Em relação ao elitismo e, sobretudo, especifica
mente à dificuldade ou impossibilidade de acesso
dos pobres à justiça, previ a gratuidade desta co
mo um princípio, sem exceção. A prestação da
justiça é um serviço público da maior importância
e, como todo serviço público, deve ser integral
mente financiado pela via tributária, ou seja, atra
vés de impostos gerais. Não se concebe que a
justiça ainda funcione com fundamento em taxas
ou contraprestações tributárias que, na verdade,
representam, como se viu recentemente em dois
dos maiores Estados da Federação, uma espécie
de extorsão legalizada.

Deixei de prever o que hoje me parece uma
lacuna inadmissível: uma regra mais eficiente de
assistência judiciária obrigatória a ser prestada
pelos Estados. Tomo a liberdade de apresentar
à ilustre Subcomissão proposta de pequena nor
ma constitucional que me parece mais eficiente
do que essa que se contém atualmente na Consti
tuição da República, no que diz respeito à assis
tência judiciária.

Ainda com relação à dificuldade ou impossi
bilidade de acesso dos pobres à Justiça, previ
a possibilidade do mandado de segurança na de
fesa de interesses coletivos, lembrando o fato de
que, para certas camadas populacionais que não
têm o pleno status político, como, por exemplo,
os indígenas, há uma dificuldade quase insupe
rável para a defesa de direitos individuais por via
dessas garantias, que para todos nós constituem
elementos fundamentais de defesa da pessoa hu
mana.

No que diz respeito à estraneidade do Poder
Judiciário com relação à população, parece-me
que a solução deve partir do princípio de uma
participação popular institucional na função judi
cante. A esse respeito - creio - a norma consti
tucional poderia ser vazada em termos gerais, mas
suficientemente indicativos, para iniciar este pro
cesso que me parece da maior importância. A
norma que redigi e que poderá, sem dúvida, ser
ampliada, mas não deverá, a meu ver, descer ao
estado regulamentar, é a seguinte:

"A lei regulará a participação popular na
função judicante, especialmente nos proces
sos de violação das liberdades fundamen
tais."

Também no que se refere a esse afastamento
do Judiciário em relação ao povo, o que me pare
ce importante é instituir o princípio da autodefesa.
A maior defesa é, sem dúvida, aquela exercida
pelas próprias pessoas que estão em risco. Daí
por que, tendo em vista a experiência brasileira
num setor pouco conhecido dos não-especialis
tas, como é o Direito Falimentar, creio eu, é índls
pensável que se estabeleça o princípio da ação

penal pública subsidiária, sobretudo no que diz
respeito aos crimes cometidos pelos agentes pú
blicos, ou seja os titulares de poder político, tais
como o Presidente, os Ministros, os Governado
res, ~s ?ecretários de Estado, os próprios juízes
de DIreito etc. A ação penal pública subsidiária
não representa um amesquinhamento do Minis
tério Público, mas o acesso do jurisdicionado ao
mecanismo judiciário, agora na função de acusa
dor, mas sempre representando e defendendo
o interesse público.

No que diZ respeito à ineficiência no julgamento
e punição dos criminosos, entendo que a celeri
dade processual pode ser um princípio declarado
na Constituição. Mas é preciso reconhecer que
a solução deve ser encontrada sobretudo por
mei,?da legislação p~o.:e~sual e das leis de organi
zaçao PObCIal e judiciária, Não haveria meio de
Se estabelecer uma celeridade processual autên
tica pela via constitucional.

No que dIZ respeito, ainda, a esta ineficiência
no julgamento e punição dos criminosos, entendo
que é preciso enfrentar com coragem o problema
da Justiça Militar. A meu ver, o funcionário militar,
como o funcionário civil, quando comete faltas
disciplinares, pode e deve ser punido pelo Estado,
pela sua própria corporação militar, no caso. Mas
quando ele entra no terreno da criminalidade, não
há nenhum princípio constitucional democrático
que aponte para uma Justiça especializada. O
criminoso deve ser julgado, como qualquer cida
dão, pela Justiça comum. E o que percebemos,
hoje, é a utilização da Justiça Militar não como
um órgão da Justiça, mas como via de proteção
aos militares. Já me refiro não me à aberração
do julgamento de civis pela Justiça Militar, mas
àquilo que acontece quase que cotidiana e infeliz
mente nas grandes aglomerações urbanas, ou
seja, crimes de excesso ou abuso de poder come
tidos por policiais militares, que são julgados por
militares de modo estranho àquilo que parece
o padrão ordinário dos julgamentos.

Quanto à proteção aos direitos humanos, pen
so que a solução seria uma melhor regulação
do habeas-corpus, do mandato de segurança
e da ação popular, o que procurei fazer, talvez
de modo insuficiente, mas segundo meu entendi
mento, como um avanço, nos arts. 52, 53 e 54
do meu anteprojeto.

Penso também na necessidade do restabele
cimento do recurso ordinário ao Supremo Tribu
nal Federal (ou o tribunal que o substitua) em
matéria de habeaa-c:orpus e mandado de segu
rança, e a criação desse recurso nas ações. popu
lares. O Supremo Tribunal Federal, órgão de cú
pula do Poder Judiciário federal, deve ser descon
gestionado em relação a recursos extraordinários,
mas não pode deixar de exercer a função emi
nente de proteção dos liberados individuais, so
bretudo quando se depara, como ocorre freqúen
temente, com a prepotência dos poderes locais.
O recurso ordinário em lNIbeasoCOlpUS e man
dato de segurança foi suprimido pela Constituição
vigente de modo estranho - sem dúvida sob
a influência de um Poder que não tinha muito
compromisso com a defesa dos direitos humanos
- em prejuízo da proteção desses mesmos di
reitos.

Penso também no recurso ordinário ao Tribu
nal Superior ou Supremo da Justiça Federal em
matéria de ação popular, porque os casos de ação
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popular mais clamorosos, que dizem respeito à
destruição dos bens comuns do povo são, em
geral, mal jl~gados pelos tribunais locais, tendo
em vista a enorme pressão que estes sofrem do
Poder Executivo.

Penso também na criação do crime autônomo
de violação das liberdades fundamentais. Ou seja,
não basta que a violação das liberdades funda
mentais seja reparada por meio cíveisou criminais
especíãco. É: preciso que qualquer violação das
liberdades inscritas na Constituição seja conside
rada em si mesma um crime.

No que 00:respeito à penúria financeira, a meu
ver a solução não deve ser isolada para o Judiciá
rio, mas global, considerando-se harmonicamen
te todos os órgãos estatais em todos os poderes,
em função dos objetivos concretos de transfor
mação da sociedade brasileira. Por isto mesmo,
a linha diretrizdo meu anteprojeto é a planificação.
É nesta perspectiva de uma racionalização de
meios, em função de objetivos aceitos e decla
rados pelo povo, que se pode chegar a alguma
perspectiva de solução. Todos sabemos da la
mentável situação em que se encontra o Estado
brasileiro.Estamos vivendo, nesses dias, uma pré
declaração de falência e não podemos deixar, ab
solutamente, de considerar o fato de que um míni
mo de racionalização e de planejamento é indis
pensável à sobrevivência deste País. Daí por que
não parece de boa técnica que uma Constituição
fixe percentuais orçamentários para este ou aque
le Poder. Tudo depende de um cotejo global de
necessidade, que deve decorrer do processo de
planejamento.
" Dito isto, todos percebem como a questão da
dualidade ou universidade da Justiça se apresenta
com caráter marcadamente secundário. E preciso
remontar um pouco às origens, para perceber
como surgiu a questão em debate.

O dualismo Justiça Federal-Justiça Estadual
sempre existiu, desde 1891. A Justiça Federal de
Primeira instância, existente no regime da primei
ra e da segunda Constituições republicanas, foi
abolida em 1937 pela mal-denominada Carta
Constituiconal, somente restabelecida pelo cha
mado Ato Institucional n° 2, de 1965.

Atéa Constituição de 1946, o único órgão judi
ciário comum de segunda instância era o Supre
mo Tribunal Federal. Em 1946 criou-se o Tribunal
Federal de Recursos,

É preciso, com base nisso, discutir as questões
que estão no bojo desse problema da unicidade
ou dualidade da Justiça.

Em primeiro lugar, o próprio princípio da duali
dade: por que a Justiça deve ser também este
dual;' Por qUI! não pode toda ela ser federal ou
nacional, como se dizia em 1891? As Forças Ar
rnadas são nacionais, o Sistema Financeiro é na
cíonel, Por que a Justiça não pode ser nacional?

Na Constitunte de 1891, a questão foi ampla
mente debatida e argumentos os mais variados
foram levantados em favor da unicidade ou da
dualidade. Em primeiro lugar, por exemplo, discu
tiram-se longamente argumentos puramente teó
ricos ou conceituais, tendo em vista a mudança
de regime - a inexistência de uma Justiça esta
dual seria um atentado ao federalismo? Falou-se
na soberania estadual, que exigia a criação de
um Poder Judiciário estadual. Outros responde
ram, dizendo que os Estados não eram sobera
nos, mas simplesmente autônomos e que, por

conseguinte, função judiciária não se podia colo
car nos mesmos termos quanto à União e quanto
aos Estados. Falou-se também na unidade legis
lativa,que na Constituinte de 1891 foimuito discu
tida. Ou seja, partiu-se do modelo americano de
que a competência par legilsar sobre matéria, por
exemplo, de Direito Privado deveria ser dos Esta
dos e não da União. Optou-se pela unidade legis
lativa desde o início.

Então, com base nisso, os partidários da unici
dade insistiram na necessidade de se manter uma
coerência. Se a competência legislativa é federal,
tanto para o Direito Público quanto para o Direito
Privado, não se entende, diziam eles, que haja
um Judiciário estadual.

Falou-se também na necessidade de uma uni
dade jurisprudencial, tendo em vista o fato de
que a multiplicação de Justiças estaduais Iriacriar
verdadeiro caos jurisprudencial. A isso se referiu,
por exemplo, RuiBarbosa, na famosa conferência
que fez no Teatro Politeama, na Bahia, em 1910.
Hoje, esses argumentos, parecem encanecidos.
Ninguém mais se põe a campo para discutir apai
xonadamente a soberania estadual ou a soberania
federal. A própria noção de soberania vai perden
do muito dos seus contornos precisos.

Também no que se refere à unidade legislativa,
ninguém mais considera um escândalo que os
juízes estaduais julgem segundo uma legislação
nacional que não é propriamente uma legislação
da União, mas para todo o País, de caráter uni
forme.

Quanto à unidade jurisprudencial, parece hoje
sumamente ridículo, diante do conflito jurispru
dencial constante e caótico em que se encon
travam várias jurisdiçãoes federais, dizer-se que
a criação das Justiça locais ou estaduais contri
buiria para esse dissídio junsprudencial constante.

Usou-se também um argumento de liberdade:
a independência da Magistratura frente aos pode
res locais. A Justiça Federal asseguraria aos ma
gistrados locais muito maior independência com
relação aos Governadores, por exemplo, com re
lação às polícias estaduais.

Eu gostaria que os ilustres Srs. Constituintes
percebessem que nada de novo se acrescentou
ao debate desde 1891. Simplesmente, a nossa
ignorância é comum, na qual me incluo em pri
meiro lugar, o que toma esse assunto algo de
aparentemente novo.

Aduziram-se argumentos financeíros; a pobreza
dos Estados ou ônus excessivo. para as finanças
públicas federais, caso houvesse a federalização
total da Justiça. O Constituinte José Higino, na
Constituinte de 1891, dizia que criar-se uma Jus
tiça localà margem da Justiça federal seria consa
grar-se uma noblesse de robe federal e dar-se
aos juízes estaduais o mesmo triste destino que
têm os professores primários. Também aí, como
vêem, as Repúblicas subseqüentes, inclusive a
Novíssima República, nada criaram de novo. Con
tinuamos exatamente como em 1891.

Havia argumentos de estímulo e de proteção
à carreira. Dizia-seque o juiz local que não pudes
se ascender por carreira ao degrau mais alto da
Magistratura, ao Supremo Tribunal Federal, per
deria o estímulo, considerar-se-ía diminuído na
sua judicatura.

Haviaargumentos de ordem cultural e geográ
fica. Argumentou-se com a diversidade dos Esta
dos, com populações diferentes, densidade popu-

lacional díspare,costumes diversos, recursos eco
nômicos diversos, etc. E isto foi um argumento
muito usado pelos partidários do localismo ou
da estadualização da Justiça.

E, finalmente, ainda em 1891, houve argumen
tos de ordem administrativa. Os poderes locais
- e nisto insistiram muito os gaúchos - ocu
pam-se melhor das necessidades locais. São eles
que conhecem de modo muito mais preciso as
necessidades do Estado e podem, portanto, orga
nizar o aparelho judiciário de modo muito mais
adequado do que o poder federal, que provavel
mente vai esquecer suas atribuições, suas tarefas
no que diz respeito à proteção dos interesses lo
cais.

Na Constituinte de 1946, passado mais de meio
século, a questão da unificidade ou dualidade cu
riosamente voltou à baila, mas não teve a mesma
candência que apresentou em 1891.

Houve, de início, uma emenda do Deputado
Prado Kelly, da União Democrática Nacional, sus
tentando a necessidade do restabelecimento dos
juízes federais de primeira instância. Mas não se
questionou, largamente, a necessidade de se
manterem as Justiças estaduais, a não ser por
uma opinião isolada do Deputado Arruda Câmara,
do Partido Comunista, muito favorável à unidade
federal da Justiça. O Deputado Arruda Câmara,
no entanto, não aduziu argumentos novos e repro
duziu quase todos aqueles que já haviam sido
levantados em 1891.

Ameu ver, a dualidade já se impõe na realidade
histórica e deve ser levada em consideração muito
mais como adaptação das funções do Estado
às necessidades nacionais do que como proble
ma teórico de manutenção de soberania ou de
restrições à autonomia estadual. Os organismos
estatais de dimensões praticamente ilimitadas
funcionam mal. E essa ineficiência, esse mal fun
cionamento traduz-se, sistematicamente, pela suo
pressão das liberdades.

Não creio, por outro lado, que o problema seja
de ordem fmanceira. Não se pode resolver esse
problema das funções do Estado partindo do
pressuposto de que as finanças estaduais serão
sempre agravadas, ou que a União Federal não
terá recursos para encampar as Justiças Esta
duais. O que se deve resolver é um problema
material e substantivo de funções estatais: quais
os Poderes aos quais mais adequadamente essas
funções devem ser atribuídas? O problema finan
ceiro há de ser resolvido em razão dessa primeira
decisão e, justamente, tratando-se de um mo
mento constituinte, não há por que a Assemblêia
Constituinte límitar-se ou restringir-se nas suas
soluções, tendo em vista eventuais problemas fi
nanceiros. Parte-se do pressuposto de que a
Constituinte saberá resolver esses problemas fi
nanceiros, se não com perfeição, pelo menos com
mais felicidade do que ocorreu em momentos
constituintes anteriores.

A segunda questão, dentro dessa problemática,
é a da manutenção da Justiça Federal de Primeira
Instância. Já lembrei a opinião de Prado KeUy,
na Constituinte de 1946. Mas, a meu ver, ainda
aí as necessidades de descentralização do serviço
judiciário e de eficiência na físcalízaçâo dos juízes
e funcionários da Justiça militar fortemente em
favor da supressão da Justiça Federal de Primeira
Instância. O que se vê atualmente é a impossi
bilidade ou incapacidade de adequada flscaííza-



76 Sábado 20 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

ção daJustiça Federal de Primeira Instância, pelo
fato de que a dispersão desses juízes por todo
o Território nacional toma praticamente impos
sível um acompanhamento adequado por parte
do poder fiscalizador e, no caso, esse poder fiscali
zador é um único tribunal situado em Brasíha,

Mas há também um problema de Justiça Fede
ral de Segunda Instância. Esse problema foi aflo
rado na Constituinte de 1946, quando se criou
o Tribunal Federal de Recursos. Desde 1946, sen
tiu-se a necessidade de uma multiplicação dos
órgãos judiciários de Segunda Instância na Jus
tiça Federal. Sem discutir aqui a questão das Justi
ças especiais e a unicidade ou dualidade dos ór
gãos de cúpula - Supremo Tribunal Federal e/ou
Tribunal Constitucional-assunto já debatido em
outro painel, parece-me que a multiplicação dos
Tribunais Federais de Segunda Instância impõe
se hoje mais do que nunca. Seria uma aberração
que, neste momento constituinte, por timidez ou
porfalta de imaginação, mantivéssemos um mes
mo e único Tribunal sediado na Capital da Repú
blica, expandindo-se quase que por um processo
canceroso, em Câmaras, turmas e órgãos espe
ciais.

Hoje, mais do que nunca, há necessidade de
criação de Tribunais Federais de Segunda Instân
cia, localizados nas diferentes regiões do País.

São esses, em apertadíssima síntese, tendo em
vista a limitada paciência e capacidade de escuta
e entendimento de todos, os argumentos que tra
go, pedindo licença para, posteriormente, escla
recer o meu pensamento, se assim o entender
li Subcomissão.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao Dr. Raul Machado Horta. O Dr, Raul
Machado Horta é Professor de Direito Constitu
cíonel da Faculdade de Direito de Minas Gerais,
membro do Instituto Brasileiro de Direito Consti
tucional da Academia Mineirade Direitoe da Aca
demia Mineira de Letras.

S. S' tem a palavra por trinta e cinco minutos.

O SR. RAUL MACHADO HORTA- Sr. Presi
dente, Constituinte José Costa, Sr. Relator, Consti
tuinte Plínio de Arruda Sampaio, Sr. Prof.Antônio
Pessoa Cardoso, Sr. Prof. Fábio Comparato, Srs.
Constituintes, recebi, com muita honra, o convite
para expor, neste painel, tema relacionado à unici
dade e à dualidade do Poder Judiciário.

É verdade que sempre que venho à Câmara
dos Deputados sinto um pouco a inutilidade da
exposição. É que aqui se reúnem homens públi
cos altamente experimentados, com larga vida
pública e afeiçoados, nos seus Estados de origem
ou aqui no Congresso Nacional, ao exame e às
decisões de assuntos relacionados com a organi
zação do Estado e a do Poder Judiciário, de modo
particular.

Não vou trazer, portanto, nenhuma novidade
para os que conhecem, de sobra, temas dessa
natureza. A minha presença é, no fundo, home
nagem a este órgão da Assembléia Nacional
Constituinte de parte de um modesto professor
universitário.

De outro lado, vamos aqui expor um tema 
somos três expositores sobre um assunto comum
- e, por isso, muitas vezes, incidiremos na repe
tição de algo já referido por outro colega. De qual
quer forma, será também uma revelação de ponto

de vista, exprimindo as convicções pessoais de
cada um.

A unicidade e a dualidade da Magistratura é,
como se sabe, tema antigo nas constituintes dos
Estados federais. Durante certo período, que me
parece superado, constituiu-se também em tema
altamente polêmico nas discussões que tiveram
por cenário as Constituintes federais, nela se refle
tindo a bipolarização de tendências: uma preconi
zando a unidade da magistratura e do Poder Judi
ciário no território da Federação e outra defen
dendo a dualidade da Magistratura e do Poder
Judiciário, por ser ela mais consentânea à plurali
dade dos ordenamentos jurídicos que o Estado
Federal requer-o ordenamento central da Uruão
e o ordenamento parcial dos Estados-Membros.

1'10 curso desta exposição nos ateremos ao âm
bito da organização federal brasileira. A incursão
do Direito Comparado evidentemente alongaria
a exposição além da duração fixada, porquanto
conhecemos a importância das soluções de ou
tros ordenamentos federais, notadamente o suíço,
o norte-americano, o argentino, o canadense, o
australiano, o mexicano, o austríaco e, em outra
área de organização federal, o ordenamento so
viéticoe ordenamento da Iugoslávia.Aexperiência
atingiu neste tema um estágio de amadurecimen
to e de fecundidade que coloca a organização
constitucional brasileira no nível das mais evoluí
das soluções conferidas ao Poder Judiciário. 1'10
exame do tema fixaremos a consoldiação consti
tucional, no tocante ao dissídio entre dualidade
e unidade do Poder Judiciário, e apontaremos
técnicas ainda não incorporadas ao Direito Cons
titucional Positivo que permitirão descentralizar
a atuação dos órgãos judiciários para tomar a
prestação jurisdicional mais barata, mais côrnoí
da, mais rápida, sem prejuízo do acesso das partes
às instâncias de julgamento.

O primeiro aspecto seria uma reconstituição
do que já ocorreu entre nós e que é conhecido
a respeito dessa temática no âmbito das Assem
bléias Constituintes.

A segunda parte é a consolidação de um mo
delo constitucional brasileiro que está agora sub
metido à Assembléia Nacional Constituinte, para
aperfeiçoá-lo ou para transformá-lo, mas que, de
qualquer forma, exprime uma experiência consti
tucional, que me parece importante quanto à or
ganização do Poder Judiciário.

Finalmente, propostas que atingem o funciona
mento e a concepção do Poder Judiciário.

Como se sabe, a dualidade do Poder Judiciário
entre nós foi consagrada por decreto do Governo
Provisório o Decreto rr 848, de 1890, e na expo
sição de motivos, de autoria do Ministro da Justi
ça, Dr. Campos Salles, ficou explicada a razão
de ser dessa dualidade, em função, exatamente,
dos dois ordenamentos: o Federal e o do Estado
membro. Mas há aí uma imposição por decreto,
por ato do próprio Governo Provisório.

Na Constituinte de 1891, como ainda há pouco
se referiu o Prof. Fábio Comparato, sobre a in
fluência do unitarismo monárquico, o tema real
mente dividiu e polarizou tendências. Tanto que,
na Comissão dos Vinte e Um, sabe-se que o pri
meiro parecer era favorável à unidade do Poder
Judiciário. Posteriormente isso foi abandonado,
mostrando a presença numerosa de constituintes
favoráveis, na Federação, à unidade do Poder Ju
diciário, o que acabou não prevalecendo, porque

a Constituição de 1891, no seu art. 55, consagrou
a pluralidade. E é realmente outro aspecto da
organização constitucional brasileira, não só a
dualidade, no âmbito da distribuição de compe
tência para organizar, mas também a pluralidade
dos órgãos do Poder Judiciário. Assim fez origina
riamente a Constituição de 1891, consagrando
a pluralidade dos órgãos do Poder Judiciário so
bre aquela redação, o Supremo Tribunal Federal,
e deixando ao Congresso Nacional a criação ulte
rior de outros órgãos que julgasse necessários.

De outro lado, a Constituição entregou aos po
deres reservados dos Estados a matériapertinente
à organização da sua própria Justiça. Essa duali
dade do Poder Judiciário, na Primeira República,
conviveu com a legislação federal unificada em
matéria de Direito Civil, de Direito Comercial, de
DireitoCriminal e de legislação processual da Jus
tiça Federal e com a legislação processual no
domínio dos Estados-membros. E certo que na
vigência da Constituição houve uma tentativa de
retomada dessa discussão. Os unitaristas daorga
nização judiciária receberam um apoio prestigio
sas com o pronunciamento de Rui Barbosa, na
conferência sempre lembrada da campanha pre
sidencial de 1910, na Bahia, quando ele, critican
do a legislação processual nos Estados, a duali
dade do Poder Judiciário e as deficiências do Po
der Judiciário Estadual, preconizava a reforma da
Constituição, visando a unidade da Magistratura
e a unidade da legislação processual.

Essa plataforma é interessante sob um outro
aspecto, porque, grande conhecedor do forma
lismo processual, RuiBarbosa, experimentado ad
vogado, já reclamava a abolição do processo es
crito e a adoção do oral, para que os autos se
reduzissem a proporções elementares, contendo
unicamente os documentos fundamentais da
ação e da defesa.

Em outra passagem, sem esclarecer o alcance
dessa sua preferência, declarava-se favorável aos
tribunais coletivos, mas aí não nos deixou, naquele
texto, o esclarecimento se seria também favorável
à extinção dos juízes singulares.

O descongestionamento do Supremo, já na Pri
meira República, levou a algumas tentativas para
criar o Tribunal Regional Federal. Propostas trami
taram no Congresso Nacional, mas sabe-se que
o Supremo resistiu a essa criação de tribunais
regionais, na segunda, instância da Justiça Fede
ral, por considerá-Ia contrária à Constituição. Daí
a limitação, efetivamente, durante toda a Primeira
República, da Justiça Federal ao Supremo Tribu
nal Federal e aos Juízes Federais de Primeira Ins
tância.

Posteriormente, na Constituinte de 1934, esse
assunto já estava, de certo modo, aplacado. É
verdade que, antes dela, na chamada Comissão
do ltamarati houve um grande debate. De um
lado, João Mangabeira, sustentando a Justiça una
e a jurisdição una de outro lado, o MinistroArthur
Ribeiro defendendo um dualismo da organização
do Poder Judiciário. Mas propriamente na Consti
tuinte esse assunto já não teve o relevo e a intensi
dade adquiridos na Constituinte de 1891.

Apartir de 1934 é que o mÓdeJode organização
do Poder Judiciário brasileiro vai, pelo menos,
apresentando as suas linhas características. A
Constituição de 1934 teria essa importância, por
que ela já nos dá um modelo de organização
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deste Poder .Judiciário dual, com as seguintes ca
racterístíces básicas: pluralidade dos órgãos do
Poder Judiciário Federal, com a Corte Suprema,
juízese tribunais federais, juízes e tribunais milita
res E! juízes e tribunais eleitorais; a irrecorribilidade
das decisões de determinados tribunais federais,
salvo em matéria constitucional e as negatórias
de lt~llI)JUI, às quais se assegurava recur
so para a COIteSuprema; a organização do Poder
Judiciário estadual como matéria da Constituição
do Estado, identificando o exercício dos poderes
reservados, respeitados princípios constitucionais
explicitados na Constituição Federal.

Como se 'sabe, a Constituição de 1934 criou
a Justiça do Trabalho, mas não a colocou na
área dos órgãos do Poder Judiciário. Ela estava
figurada na Ordem Econômica e Social, e assim
perrnaneceu na Constituição de 1937.

AConstituição de 1946 é que resgatou a Justiça
do trabalho E:conferiu-lhe o status de órgão do
PoderJudiciário.

O dissídio entre a unidade e a dualidade do
Poder.Judicíérfo ficou aplacado, como acabei de
observar, na Constituinte de 1934, com a consa
gração da organização dual do Poder Judiciário.
O tema não despertou maiores controvérsias na
Constituinte de 1946. Na Comissão Constitucio
nal de 1946 houve breve discussão sobre a perti
~da ou nâo da alínea do artigo e do projeto
quemencionava, na organização plural do Poder
Judiciário Federal, os juizes e tribunais dos Esta
dos, afinalsuprimida, acolhendo-se a ponderação
de Gustavo Capanema, no sentido de que se cui
dava de organizar o Poder Judiciário da União,
e nele não seria de boa técnica constitucional
li inclusão dos juizes e tribunais dos Estados. O
modelo da organização dual do Poder Judiciário,
eIlIbclradona Constituição de 1934 e conservado,
em sues linhas gerais, na Carta autoritária de
1937', recebeu aprimoramento na Constituição de
1946 e permaneceu no texto de 1967. A Consti
tuiçãl:l de 1946 introduziu a Justiça do trabalho
na área do Poder Judiciário Federal, denominou
de Tribunal Federal de Recursos o tribunal inomi
nedo, que surgiu na Constituição de 1934, e pre
viu a criação, em diferentes regiões do País, de
outros Tribunais Federais de recursos para des
centralizar a jurisdição do Tribunal Federal; man
teve () princípio da irrecorribilidade das decisões
do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que decla
raram a inconstitucionalidade de lei ou ato, as
~Jat6rias de hIbeu-coIpua e de mandados
de segurança, e conservou a regra da paridade
da representação de empregados e empregado
res na Justiça do trabalho. Assegurou aos Estados
o poder de auto-organização de sua Justiça e,
retomando urna concepção surgida, originalmen
te na Comissão do ltamarati, explicitou os princí
pios ai que ficaria submetido a Justiça dos Esta
dos, visando não uniformizar, digamos assim,
compulsoriamente, mas, de certo modo, proteger
o próprio Poder Judiciário estadual dentro de nor
mas comuns, evitando o que ocorreu na Primeira
República, quando havia a liberdade da organi
zação sem a observância de princípios constitu
cionais, o tratamento dIScriminatórioaos tribunais
e aos juízes estaduais,

Com a Constituição de 1946 alcançamos o que
estou chamando de um modelo de organização
do Poder Judidário brasileiro. Desse modelo ex
traímos as seguintes características dominantes,

até esta data, quando nos situamos historicamen
te às vesperas na nova Constituição do País: Poder
Judiciário dual, dispondo a União e os Estados
de magistrados próprios e remuneração própria
para os mesmos; pluralidade de órgãos judiciários
na União e nos Estados para descongestionar,
especializar, descentralizar e regionalizar as ins
tâncias de julgamento, aproximando-as das par
tes, de modo a tomar mais rápida, cômoda, barata
e efetiva a aplicação da justiça; a existência do
Tribunal da Federação, identificado no Supremo
Tribunal Federal, com a função de intérprete con
clusivo da Constituição e de preservação do pri
mado da lei federal; irrecorribilidade das decisões
de Tribunais da Justiça Especial - Tribunal Su
perior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho
- salvo as restritas exceções relativas às decisões
denegatórias de habeas-corpus, as proferidas
em mandado de segurança e as quais contra
riarem a Constituição Federal; a organização do
Poder Judiciário estadual como matéria integran
te dos poderes reservados aos Estados; a prévia
explicitação na Constituição Federal de princípios
que irão posteriormente projetar-se na organiza
ção da Justiça do Estado, visando assegurar ga
rantias homogêneas e, com essa revelação de
normas constitucionais centrais, frustrar trata
mento discriminatório entrejuizes e tribunais esta
duais.

Em linhas gerais, aí temos o modelo constitu
cional brasileiro de organização do Poder Judiciá
rio, resultante da atividade de nossas anteriores
Assembléias Constituintes. Não é o modelo ideal,
é o modelo real, sujeito agora à soberana decisão
da Assembléia Nacional Constituinte, reunida nes
ta Casa. Como modelo real, vem sendo alvo de
freqüentes propostas de aperfeiçoamento e mes
mo de substituição de fundamentos atuais.

As propostas, ora atingem a organização do
Poder Judiciário, para operar mudanças de con
cepções, ora voltam-se para o funcionamento do
Poder Judiciário, buscando a Justiça mais rápida,
cômoda, barata e mais próxima dos que dela ne
cessitam.

São os rumos de tendências reformistas do
Poder que asseguram direitos, aplacam dissídios,
compõem interesses na diuturna aplicação da lei
e de sua adpatação às mutáveis condições sócias,
econômicas e políticas.

É o Poder que enfrenta e deslinda os dramas
humanos, ouvindo queixas, reivindicações e pro
testos; é o Poder onde explode o ódio das vitimas
e dos condenados, a revolta dos oprimidos e a
arrogância; é o Poder que reclama de seus mem
bros seriedade e bravura, paciência e desassom
bro, serenidade e altivez, independência e com
preensão. Poder tão próximo do dia-a-dia do ho
mem e da sociedade, é natural o interesse dos
cidadãos e das instItuições pelo seu destino.

A Assembléia Nacional Constituinte decidirá o
destino do Poder Judiciário. A decisão soberana
que vier a proferir poderá prosseguir a linha do
modelo constitucional brasileiro, para aprimorá
lo, ou poderá criar um modelo novo, ainda não
experimentado pelo Direito Constitucional brasi
leiro.

Sem ingressar no domínio criador, que perten
ce à Assembléia Nacional Constituinte, vejamos
algumas propostas inovadoras do modelo consti
tucional incidindo no funcionamento e na con
cepção do Poder Judiciário.

Propostas relativas ao funcionamento do Poder
Judiciário, a questão da relevância da lei federal.
Referem-se ao funcionamento do Poder Judiciá
rio as propostas que visam a agilizar as decisões,
eliminando a lentidão que desgasta o Poder e
aflige as partes pela demora. Quando se colocou
em discussão, em 1965, a chamada Reforma do
Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no
âmbito de sua competência, tendo em vista o
volume esmagador dos recursos extraordinários
que sobem ao Alto Pretório, sugeriu que, para
conhecimento do recurso extraordinário, dever
se-ia exigir que a questão federal nele envolvida
fosse de alta relevância, a ser apreciada, sobre
tudo, do ponto de vista do interesse público. lem
brava o Supremo Tribunal Federal, na sua justifi
cativa de proposta, que:

"Nos Estados Unidos, onde vigora, com
suas peculiaridades, o princípio da relevãn
ela,mais de 80% dos casos levados à Corte
Suprema ficam encerrados nessa verificação
preliminar."

Aproposta não frutificou de imediato, e só mais
tarde a c1áusul~de relevância veio alcançar consa
gração constitucional como matéria a ser regu- .
lada no Regimento Intemo do Supremo Tribunal
Federal, sem a imediatidade contida na proposta
do Supremo naquela época:

"Julgar em recurso extraordinário, sendo
de altarelevância a questão federal, as causas
decisivas, em última instância, por outros tri
bunais ou juízes."

A vinculação da relevância da questão federal
ao cabimento do recursos extraordinârio é nova
mente encarecida pelo Supremo. em recente ma
nifestação, quando explicitou o alcance constitu
cional da c1aúsula, entendendo

..... relevante a questão federal que, pelos
seus reflexos na ordem juridica e conside
rados os aspectos morais, econômicos, poU
ticos e sociais da causa, exigir a' apreciação
do recurso extraordinário."

A descentralização e a conseqüente regiona
lização de tribunais federais, com sede, jurisdição
e composição a ser estabelecida na própria Cons
tituição ou em lei federal, é proposta que recolhe
generalizada aceitação. Os tribunais regionais fe
derais tomar-se-iam instâncias de recursos para
as decisões proferidas pelos juízes federais, e suas
decisões seriam recorríveis para o Tribunal Supe
rior Federal ou Superior Tribunal de Justiça, con
forme outra alternativa, no qual se converteria o
atual Tribunal Federal de Recursos.

Com o mesmo propósito de aproximar as par
tes do órgão de julgamento, para tomar mais cô
moda, rápida e barata a prestação jurisdicional,
propõe-se a criação de seções judiciárias da Jus
tiça Federal, ou de Varas de Justiça Federal, fora
das capitais dos Estados. Ainda no plano da Jus
tiça Federal de Primeira Instância, a ampliação
de sua competência para abranger as questões
de Direito Agrário, com a conseqüente criação
de Varas regionais de Justiça Agrária e previsão
do recurso de decisões para Seções ou turmas
especializadas nos Tribunais Regionais Federais.

Dando melhor solução para as decisões em
questões fiscais e previdenciárias, atualmente
confiadas a indetenninado contencioso adminis
trativo, que a lei poderá criar, recomenda-se a
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criação dos tribunais administrativos diretamente
no texto da Constituição ou vias de leis,para deci
dir questões fiscais, previdenciárias e as relativas
ao regime jurídico dos servidores públicos, asse
gurada à parte vencida o acesso ao tribunal judi
ciário competente para a revisão da decisão pro
ferida.

Sem negar aos Estados o poder de auto-orga
nização do seu Poder Judiciário, o texto constitu
cional federal poderia inserir as normas que a
Constituição do Estado deverá observar, visando
é! descentralização e à comodidade das decisões.
E que se atingiria com a faculdade dos Estados
de criar sediar, fora das respectivas capitais, tribu
nais inferioresde segunda Instância e ainda juiza
dos especiais, sigulares ou coletivos, para julgar
pequenas causas e infrações penais, a que não
se comine pena privativade liberdade, mediante
procedimento oral e sumário, podendo a lei atri
buir o julgamento do recurso a turmas formadas
por juízes de primeira Instância e estabelecer a
irrecorribilidadeda decisão. Os juizados especiais
singulares seriam providos por juízes togados de
investidura temporária, aos quais caberia a presi
dência dos juizados coletivos, na forma da lei.

A gratuidade do ingresso na justiça é o ideal
para o qual apontam reformas mais radicais. Si
tua-se fora da realidade do serviço judiciário e
se transforma em fonte de outras injustiças, pena
lizando serviços judiciais. Não desconhecendo os
protestos que se levantam em face dessas propos
tas, uma das soluções viáveisconsistiria em asse
gurar ás para o ingresso na Justiça, independen
temente de pagamento prévio de taxas, custas
ou emolumentos, substituídos pelo adiantamento
do Estado aos ofíciosjudiciais,o qual seria ressar
cido no final pelo vencido.

Propostas relativas à concepção estrutural do
Poder Judiciário.

A criação do Tribunal Constitucional envolveria
a mudança de concepção do Poder Judiciário,
afastando-se do modelo constitucional brasileiro.

Este é um assunto que já foidebatido no painel
desta manhã e sobre ele eu me pronunciei nesta
Casa, no Simpósio sobre Temas Constitucionais,
promovido pela Comissão de Constituição de
Justiça, em setembro de 1985.

Outra concepção que inova o modelo constitu
cional brasileiroé a que propõe a criação do Supe
riorTribunalde Justiça, com o deslocamento para
o Superior Tribunal de Justiça da competência
de julgar em recurso extraordinário, como conce
bem algumas propostas, ou em recurso especial,
como formulam outras propostas, as causas deci
didas em última instância pelos tribunais federais
regionais ou pelos tribunais dos Estados e do
Distrito Federal, quando a decisão recorrida con
trair tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência,
julgar válida a lei ou ato do governo local contes
tado em face de lei federal e der à lei federal
interpretações divergentes da que lhe haja dado
outro tribunal, o próprio Superior Tribunal de Jus
tiça, ou o Supremo Tribunal Federal.

O Supremo, de acordo com esta proposta de
criação do SüPerior Tribunal de Justiça, passaria
a exercer o chamado contencioso da constitucio
.nalídade, quando a decisão recorrida contrariar
dispositivo da Constituição Federal, declarar a in
constitucionalidade de tratado"ou lei federal e jul
gar válida lei ou ato do governo local, contestado
em face da C;:onstituição. O Supremo conservaria

a competência origináriade processo e julgamen
to para as questões dessa natureza e a compe
tência de julgamento de recurso ordinário, de ha
beas-corpus e de mandato de segurança, quando
denegatória a decisão.

A solução de um Superior Tribunal de Justiça,
com a competência em grau de recurso, para
apreciar decisões de tribunais estaduais de Se
gunda Instância, em matéria de leifederal, diminui
o Supremo Tribunal Federal como Tribunal da
Federação e cinde a competência do Supremo,
eliminando um dos fundamentos de sua própria
existência, qual seja a de assegurar o primado
da lei federal em sua aplicação e interpretação.

O Tribunal Constitucional, como órgão de jul
gamento de questões de inconstitucionalidade ou
que envolverem a ilegitimidade constitucional da
lei, para usarmos a linguagem da Constituição
da Itália, é solução européia do órgão de Juris
dição especial, para os Estados que desconhe
cem o controle judiciário da constitucionalidade
das leis. Não necessitamos imitá-Ia, no meu en
tendimento.

São de natureza técnica as propostas que en
cerram esta exposição. As reformas técnicas de
sencadeiam o sistema de valores, que resultarão
de sua aplicação. Os que a aplicarem irão confe
rir-lhes o sopro vital que anima as instituições,
plasmadas pelo homem, para servir ao homem
e suas aspirações individuais,coletiva e sociais.

Era o que tinha a expor ao ilustre plenário e
aos Srs. Constituintes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ouvire
mos a seguir o Dr. Antônio Pessoa Cardoso, Juiz
de Direito no Estado da Bahia, formado pela Fa
culdade Nacional do Rio de Janeiro e o Magis
trado que instalou o único juizado de pequenas
causas naquele Estado, precisamente na cidade
de Barreiras.

Passo a palavra a S. Ex' pelo prazo de trinta
e cinco minutos.

O SR. ANTÔNIO PESSOA CARDOSO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Expositores, Srs.
Constituintes, antes mesmo de dar inícioà minha
palestra, quero deixar a minha mamfestação, a
minha perplexidade, o meu temor pelo pouco
que ouvi neste plenário. O bom funcionamento
de uma democracia sempre foitestado pelo forta
lecimenmto do Poder Judiciário. Aqui se viu a
tentativade enfraquecimento do Poder Judiciário.
E por que isso? Como colocar segmentos da so
ciedade, estranhos ao Judiciário, para fiscalizá-lo?
Quem vaigarantir que os segmentos dessa socie
dade não se tomarão tão corruptos como alguns
magistrados na magistratura nacional? A se pre
gar a ímlssão de segmentos estranhos ao Judiciá
rio, no Judiciário iríamos também sugerir, e a
mesma revoltadeveria ser patenteada, segmentos
da sociedade para fiscalizar o Poder Legislativo,
para julgar os militares. Esta é a minha perple
xidade.

Mas,Sr. Presidente, a participação nesses deba
tes de um Magistrado de Primeira Instância, do
interior do Estado da Bahia, atesta o cuidado dos
Srs. Constituintes na busca de uma Carta política
voltada a atender às aspirações populares. E o
procedimento é sério, correto, pois a Justiça de
Primeira instância representa 70% das demandas
decididas e arquivadas sem recurso. Ademais,
não se tem tido essa preocupação, pois nossas

leis dirigem-se a atender os poderosos, que para
garantir os direitos dos mais fracos. Não creio,
entretanto, trazer aos Srs. Constituintes ensina
mentos jurídicos do porte dos que são apresen
tados por eminentes juristas. Mas estou certo de
poder revelar-lhes fatos que contribuirão, nos de
bates, para o aperfeiçoamento da Justiça brasi
leira.

Aestruturação e o funcionamento do Judiciário
não agradam aos jurisdicionados e não servem
aos julgadores. Daío descrédito que culmina com
os linchamentos, daí o Juizado de Pequenas Cau
sas, cujo funcionamento antecedeu à própria cria
ção através de leis.

Desde 1983, Sr. Presidente, funciona em Bar
reiras, em caráter pioneiro, em todo o Estado
da Bahia, o Juizado de Pequenas Causas, que,
acreditamos, tem servido mais à população do
que à Justiça Comum.

Enfim, Srs. Constituintes, todos repudiamos a
construção atual do Judiciário. O descrédito moti
vou a expressão: "Vaiprocurar teus direitos", com
a certeza de que tais direitos não virão ou tardarão
a chegar - e a Justiça tardia confunde-se com
a injustiça.Mas haveremos de reverter essa decla
ração dos mais fortes e fazer imperar manifes
tação que sustentará os mais fracos: "Eu te pro
cesso."

Nenhum dos Poderes da República tem rece
bido menos atenção dos estudiosos da Ciência
Política do que o serviço judiciário. Nenhum tem
permanecido tão imune às transformações, tão
estático no surto do progresso que experimenta
o Pais nos últimos anos. Mostra-se até apropriada
a expressão: "O Brasilvoa, enquanto o Judiciário
caminha a pé."

Recordem os Srs. Constituintes quantas quei
xas têm recebido de seus concidadãos sobre a
lerdeza nas definições de litígios judiciários. O
Constituinte PlínioArruda Sampaio, eminente Re
lator, declara que, no Estado de São Paulo, se
o Tribunal do Júri trabalhar em todos os dias
que estão estabelecidos para seu funcionamento,
serão necessários 19 anos e 8 meses para esgotar
a pauta dos processos em julgamento. A situação
não se modifica em outros Estados. Em Barreiras,
Bahia, somente para julgar os feitos de natureza
possessória aforados até a presente data, são ne
cessários nada menos que 6.anos. O Executivo,
no curso do tempo, tem-se tomado centralizador
e autoritário, pondo em escala inferior o legis
lativo e o Judiciário, quando, no entendimento
dos estudiosos, a ordem seria exatamente inversa:
Legislativo mais forte para fiscalizar'o Executivo
e o Judiciário para corrigir o Legislativo.

Mas a verdade, Srs. Constituintes, é que o exe
cutivo e o Legislativo têm procurado aperfeiçoar
se, ora desdobrando órgãos administrativos, ora
criando serviços públicos descentralizados, tais
como sociedades anônimas de economia mista
ou empresas públicas, ora ainda criando órgãos
técnicos auxiliares, tais como Comissões Parla
mentares de Inquérito, podendo, desse modo,
apresentar maior rendimento.

A despeito da grande atenção dispensada pelo
Presidente Geisel ao Judiciário, não se sabe por
que, sob pretexto de grandes modificações, apli
cou aos magistrados severas penas, sem tocar
no alicerce do poder, através da famigerada Lei
Orgânica da Magistratura.Mudou para pior, após
a reforma - subterfúgio para fechamento do
Congresso Nacional.
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Os doutrinadores consideraram tímido o relató

rio apresentado pelo Supremo Tribunal Federal,
no ano de 1975. Esse trabalho concluiu que a
federalização da Justiça é tema suscitado como
remédio à parca remuneração de juízes estaduais,
quando aí não se situa a motivação maior do
nosso pleito. Ninguém nega a necessidade de
se redefinir a postura constitucional do Poder Ju
díélárío, a nível de princípios e de forma. Muito
tempo, muita luta para a implantação do divórcio,
pera o direito do voto ao analfabeto, a mulher
no Brasil, rompidos o tradicionalismo e o tabu.
Não se pensa, mas se louvam os autores de tais
matérias, e I) retrocesso não constitui amoição
de ninguém, Quanto à federalização da Justiça,
o tempo e a luta têm sido maiores, pois desde
antes da Proc:lamaçãoda Repúblicao tema é sem
pre suscitado.

Na Constituinte de 1890, em discurso, Campos
Salles disse que "em 1831, em conseqüência da
revolução da época, outorgou-se às Províncias
do Império a faculdade de constituir e organizar
sua .Justiçade PrimeiraInstância". Mas essa facul
dade vinha acompanhada também da de orga
nízar o respectivo processo. <;) manifesto republi
cano preconize a dualidade da jurisdição como
apanágio do federalismo, e a Constituição de
189l extingue a Justiça única nacional, aplicada
no Pais desde a Carta política da independência.
Alegavam os dualistas a contradição entre a uni
dade do Poder Judiciário e a dualidade do Direito,
argumento coerente, forte, justo, que a sabedoria
dos Constituintes de 1890 fez prevalecer, caben
do, a partir de então, aos Estados, a organização
do Poder Judiciário e a legislação processual.

AAssembléia Constituinte de 1933 pugna para
integrar a federalízaçâo da Justiça através da Co
missão do ltamarati, mas os Constituintes prefe
rirama contradíção e os ensinamentos de Haroldo
Valadrão, que disse: "Foi grave erro, nos idos de
30, consolidado nos de 40, a divisão da compe
têncía legislativasobre a Justiça, ficando à União
a lei federal, a competência para regulamentar
o processo, inclusive o processo comum, o mais
Iigadl:> à vida local do cidadão, o civil, comercial
e penal, isto é, o funcionamento da Justiça, a
sua forma de trabalhar e aos Estaos a lei estadual,
a competência para estabelecer os órgãos encar
regados de desempenhar as respectivas funções,
os ór!~ãos judiciários".Prossegue o mestre, enten
dendo ser o pecado originalda profunda anarquia
existente no processo comum.

A Constituição de 1937 impôs solução nova,
dando competência à Justiça dos Estados para
todos os feitos, inclusive de interesse da União,
competindo ao Supremo apreciar recursos. A

- Carta política de 46 traz a dualidade da Justiça
e conserva a unidade do processo. Continua ine
xistindo a Justiça Federal de Primeira Instância,
espaço só ocupado pelos juízes dos Estados, que
acumulam os encargos de juízes eleitoraise juízes
trabalhistas. Até mesmo na Segunda Instância,
os Tribunais Regíonais Eleitorais servem-se dos
encargos da Justiça Federal.

Srs. Constituintes, se os Estados não demons
tram interesse ou não têm condições de instalar
o Poder Judiciário em todos os municípios, ava
liem qusndo, a persistir a dicotomia, teremos o
Poder Judiciário Federal no interior do País? Nun
ca. E os jurisdicionários de mais modesta condi
ção econômica continuarão a ser privados do

_.ace55<:> aos juízes da União.O eminente Prof.Alci-

des de Mendonça Lima esclareceu que a Consti
tuição de 46 adotou a dualidade da Justiça, arrai
gada a uma tradição que foi apenas o fruto da
exaltação federalista de 1891, estando hoje tão
restringidos seus princípios em nome da unidade
nacional. Conclui o mestre: "Hodiemamente, o
caráter da Justiça assume o conceito de nacional,
isto é, nem federal, nem estadual."

O regime de força instituído em 1964 criou,
através de Ato Institucional, a Justiça Federal de
Primeira Instância, mantida pela Constituição de
67 e ampliada a competência do Juízo Federal.
A confusão reina quando se discute a atribuição
para julgar crimes praticados em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União, ou de suas
entidades, autérquicas ou empresas públicas. A
Emenda de 69, ao tratar do Poder Judiciário e
ao mencionar seus órgãos, apresenta inovação,
quando incluios tribunais e juízes estaduais, além
dos tribunais e juízes militares, eleitorais e do tra
balho. Suprime-se a expressão "Justiça dos Esta
dos" e menciona outra da mesma forma que fala
da Justiça especializada, indicando o sentido de
unificação do Poder Judiciário. No art. 112 extin
gue a expressão "Da União", ganhando caracte
rística de Poder Judiciário único e uno, abolido
o complemento restritivo.

Observem V. Ex" a diversificação, a incoerên
cia, a contraditoriedade com que o assunto tem
sido tratado através das Cartas do Brasil republi
cano E todas as soluções postas em prática não
têm merecido aceitação geral, pois a união do
Judiciário é sempre procurada nas forças ocultas,
forças poderosas, que impedem sua aprovação.
O princípio federativo violado tem sido a argu
mentação maior dos que não querem a união
do Judiciário. Seabra Fagundes, Temístocles Ca
valcanti, Oliveira Viana, Clóvis Bevilácqua, João
Mangabeira, RuiBarbosa e tantos outros eminen
tes estudiosos posicionaram-se pela unificação
da Justiça. Clóvis Bevilacqua exprimiu-se assim:
"AFederação pode ser organizada diferentemen
te, segundo as disposições especiais de cada po
vo, do ponto de vista da sua psicologia, de sua
história,de sua população, do meio cósmico onde
se estabelece. Substancialmente, ela não exige
para os Estados particulares nem a competência
para legislar sobre matéria de Direitosubstantivo,
nem sobre a organização da Magistratura, que
tem de aplicar aos casos correntes o Direitonacio
nal. Além de me parecer" - prossegue Clóvis
Bevilácqua - "que a unidade do Direito,vinculo
poderoso para fortalecera unidade nacional, exige
a unidade de órgãos que têm por função declarar
o direito.Na colisão do sistema se defenderá me
lhor a Magistratura da influência da política local
que tantas vezes se tem manifestaclo funesta à
pureza do Direito e à integridade dos juízes. "O
essencial" - prossegue ainda Clóvis - "é que
os magistrados sejam órgãos da União, cercados
de todas as garantias da vitaliciedade, inamovi
bilidade,vencimentos côngruos que lhes assegu
rarão a independência e a dignidade moral e so
cialcorrespondente à importância de sua função."

Qual a explicação oferecida pelos puristas da
Federação sobre a existência de Poder Judiciário
Municipal?E que falar da competência da União
para legislar o processo, enquanto os magistra
dos, que usarão essa lei para definir o Direito,
continuam divididos sob as mais diferentes for
mas de organização, recrutamento, vantagens,

deveres, disciplina,reciclagem, promoção, remo
ção, etc.?

Afinal, Srs. Constituintes, a forma de governo
não deixará de existir, porque não cessará a auto
nomia dos Estados, vez que continuarão a emitir
comandos dentro da esfera delimitada para as
suas atribuições. Prosseguirão tendo sua própria
Constituição, não deixarão de escolher os seus
dirigentes, não será subtraída a capacidade de
editar preceitos para gerir seus interesses; persis
tirão suas habilitações para auto-organizar-se e
não serão impedidos de participar do órgão legis
lativo federal. Terão um grande prejuízo, Srs.
Constituintes, pois cessarão as influências, as
pressões e tantos outros abusos que se cometem
quando o julgador toma-se fraco ante a prepo
tência do govemante local.

E aqui perto já houve um fato que faço questão
de trazer ao conhecimento de V. Ex'" Quando
da instalação da Justiça em Rondônia, em 1982,
o govemante local, associado à Procuradoria do
Estado, inverteu o quinto. Ao invés de nomear
os quatro quintos a que fazem jus os juizes, no
meou o quinto de juízes e quatro quintos de pro
motores e advogados. Houve recursos ao Supre
mo Tribunal Federal e este deu-se como incom
petente. A Justiça local em Rondônia também
deu-se por incompetente. Este fato talvez não
ocorresse, se a Justiça fosse una, única, de âmbito
nacional.

O Prof. Plito Fomatrari Junior, de São Paulo,
entende ser da essência do regime federativo de
Estado a divisão de competências entre os diver
sos entes autônomos. No entanto, não existe pre
viamente uma quantificação de poderes a serem
atribuídos aos Estados, desde que se lhes asse
gure o mínimo indispensável a garantir substan
cialmente sua autonomia.

Onde está, Srs. Constituintes, o entendimento
da convivênciada Magistratura única, unida, com

.o sistema federativo? Por que alega-se a Federa
ção como obstáculo para unificar o Judiciário
e não se traz este argumento para impedir a cen
tralização do sistema tributário? Não se prega,
não se busca somente a mudança de patrões
do Estado para a União. Não, não e não, pois
a luta é desenvolvida para fortalecer o Judiciário,
para tomá-lo independente, para autogovemar
se. Mas, a titulode argumentação, ainda que hou
vesse contradição, impossibilidade de convivên
cia do sistema federativo com a Justiça nacional,
ainda assim, cabe a V. Ex" subverter a forma,
alterar o tipo ideal em beneficio dos interesses
e da convivência da Nação. É como muito bem
disse OliveiraViana: "O problema, pois, deve ser
colocado exclusivamente no terreno da conve
niência nacional; tudo está em saber se é conve
niente aos interesses das populações brasileiras
arrebatar aos Estados a organização da Magis
tratura local". Prossegue Viana; "Colocado o pro
blema neste terreno, a resposta só pode ser afir
mativa.Ademais, subverter para avançar tem sido
apanágio dos que adiantam no horizonte da ante
visão,das descobertas e das modificações sociais
até então dominantes. A unidade da Magistratura
trará, entre outras, as seguintes vantagens: haverá
coerência legislativacom o funcionamento do Po
der Judiciário, lei processual e organização do
Judiciário de âmbito nacional; terá a Magistratura
o alimento de que mais necessita para a sua afir
mação, independência, diminuída no presente
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desde a forma de recrutamento até as perniciosas
influências locais; igualdade de vantagens, rega
lias e oportunidades, tão diversas na atualidade;
maior coesão ao Poder Judiciário e melhores
perspectivas de carreiras de juízes federais, que
não têm para onde ser promovidos, e aos esta
duais; melhor proteção aos interesses da União;
maiores e melhores condições de trabalho, agili
zando e especializando o Judiciário, que atenderá
com presteza",

Tivemos o cuidado de fazer uma estatistica
comparativa do julgamento pela Justiça Federal
epela Justiça Estadual da Bahia, no anode 1985,
e constatamos que a Justiça Federal julga em
tomo de 70% dos feitos que lhes são aforados,
e a Justiça Estadual não passa de 20%.

Ehtre outras vantagens, haveria maiores e me
lhorescondições de trabalho, agilizando, especia
izando o Judiciário, que atenderá com presteza;
coordenação e execução de medidas tendentes
a proporcionar aos órgãos e serviços da Justiça
instalações e meios adequados aos desempenhos
dos respectivos encargos e atribuições; institui
ções de cursos especiais de formação de magis
trados, cursos com aproveitamento para promo
ções e cumprimento de estágio antes da admis
são definitiva na carreira. Tudo em âmbito na
cional.

Enfim, Srs. Constituintes, a Justiça forte, como
disse no início, mantém a firmeza da democracia,
como ocorre nos Estados Unidos. E a Justiça
fraca, como a Justiça brasileira, desunida, enfra
quece, a nossa democracia. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
agradecer ao Dr. Fábio Ronder Comparato, ao
Or. Juiz Antônio Pessoa Cardoso e ao Prof. Raul
Machado Horta a participação neste painel da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público.

Amanhã à noite estaremos ouvindo o Sr. Minis
troda Justiça, Dr. Paulo Brossard, sobre a justiça
brasileira, presente e futuro. E assim estaremos
encerrando o círculo de audiências públicas desta
Subcomissão.

o SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presídentejcomo em todas as audiências públicas
constarão dos Anais da Constituinte e como nesta,
de que participaram eminentes personalidades
como o Prof. Fábio Comparato, o Prof. Raul Ma
chado Horta e o Dr. Antônio Pessoa Cardoso,
não haverá debates, quero deixar consignado que
não vamos proceder a esses debates porque esta
mos há quase quinze horas reunidos nesta Subco
missão.

Mas quero registrar também - repito - para
constar dos Anais da Constituinte, que foram fe
cundas as lições trazidas por esses eminentes ex
pesítores,

Quero mais uma vez lamentar - creio que
faço isso em nome de todos os Constituintes 
a ausência dos debates. Mas desejo que, ao longo
dos trabalhos desta Assembléia Constituinte, es
ses expositores, professores ilustres que são, este
jam conosco e com todos os Constituintes, para.

_eventuais e possíveis futuros debates.
I

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmUlNTE MESSIAS GÓIS - Sr.
Presidente, peço a palavra, com a permissão do
Constituinte Raul Ferraz.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a
V. EX que decline o nome.

O SR.CONSmUINTE MESSIASGÓIS-Que
ro apenas que os ilustres expositores coloquem
se à disposição desta Subcomissão, para que du
rante a elaboração do relatório feito pelo Depu
tado PlínioArruda Sampaio, prontifiquem-se a co
laborar o trabalho que depois será discutido aqui.
Assim, qualquer dúvida, qualquer acréscimo que
seja necessário poderá, com a competência dos
expositores, enriquecer nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nem con
sulto os eminentes expositores. Acho que o fato
mesmo de S. S" estarem aqui já demonstra não
apenas o extraordinário espírito público, mas o
desejo de ajudar os trabalhos desta Subcomissão,
para, no que lhe compete, produzir um bem ela
borado relatório e dar a sua contribuição para
a feitura da nova Carta Constitucional.

Tenho certeza de que eles não nos faltarão com
a sua ajuda e com o seu saber jurídico.

Com a palavra o Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmUlNTE RAUL FERRAZ - Que
ro apenas registrar aqui os agradecimentos, creio,
que de todos, pelo que fomos brindados com
a sabedoria de eminentes juristas, como o Dr.
Fábio Comparato, o Dr. Raul Machado Horta e
o MM. Juiz de Barreiras, Dr. Antônio Pessoa Car
doso, que tem feito o seu nome no Estado, por
um profícuo trabalho.

E quero registrar aqui, lamentando - é um
dos motivos da minha intervenção nesta oportu
nidade - a ausência de um convidado que faria
parte deste painel, o ex-Deputado e parece-me
ex-Ministro do Tribunal Eleitoral, Dr. Joaquim
Lustosa Sobrinho. S. Ex" certamente estaria de
fendendo com muito ardor a unificação da Justiça
no País.

Ele tem um dos trabalhos mais primorosos que
conheço, através de meus estudos sobre a unifica
ção da Justiça.

Convidei-o,e ele com todo prazer aceitou. Infe
lizmente, teve uma crise cardíaca e não pôde brin
dar-nos com a sua presença.

Em homenagem à sua ausência, quero citar,
de um trabalho que tenho como justificativa um
projeto que apresentei, dois trechos para marcar
sua presença.

DizJoaquim Lustosa Sobrinho:

"Tivemos, certa feita" - Ele é do PiaUÍ.
Não diz onde ocorreu esse fato, mas suspeito
que tenha sido lá - "a desventura de ver,
em um dos Estados do Nordeste, os juízes
estaduais saírem enfileirados do Tribunal de
Justiça para uma visitaao candidato à gover
nança do Estado, por motivo de sua escolha.
Tratava-se de candidato da oligarquia então
dominante, que por sinal estava no poder."

É também de Joaquim Lustosa Sobrinho, des
se seu trabalho, trecho que colhi e que diz o se
guinte:

'Toda a oposição dos governantes dos Es
tados contra a unificação da Justiça vem não

das suas populações, mas das máquinas par
tidárias montadas pelas oligarquias locais.
Essas não querem ficar sem os juízes, porque
sabem que isso importará em reduzi-Ias de
50 a 80% de sua força."

Esclarece Oliveira Viana, citado aqui por Joa
quim Lustosa Sobrinho.

Para concluir, quero dizer que lamento não ter
sido dada a verdadeira dimensão da preocupação
que me fez levantar esse tema na Constituinte
e pelo qual pretendo brigar e lutar muito. É a
questão da cidadania, para mim a mais relevante
de todas. Aquele cidadão que não é atingido pela
Justiça, que não tem acesso à Justiça, aquele
cidadão que está completamente dominado pelas
máquinas de dominação fabricadas pelas oligar
quias locaís,

Não posso fazer qualquer restrição ao que foi
dito pelos ilustres palestrantes, cada um mais bri
lhante do que o outro. Apenas manifesto o grande
receio de que haja um corte, uma separação entre
um Brasil que vivemos em São Paulo, em Belo
Horizonte,no Rio de Janeiro, e o Brasil do interior
do Piauí, da Bahia, do Ceará, onde o cidadão
nada vale, onde o cidadão sofre todo o tipo de
humilhação pior do que a humilhação da fome,
como já citei aqui.

Então, é para esse brasileiro que chamo a aten
ção: Justiça única neste País é mais forte para
protegê-lo.

Encerro, dizendo que não tenho a menor dúvi·
da de que o cidadão brasileiro, se devidamente
esclarecido pelos meios de comunicação do que
significam a Justiça única e a Justiça dupla neste
País, num plesbicito, arrasaria essa dualidade da
Justiça, que massacra o povo brasileiro.

Muito obrigado e parabéns aos ilustres expo
sitores.

O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Sr. Consti
tuinte Raul Ferraz, V. Ex" está de parabéns pela
curta, mas erudita intervenção, que ficará nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte, ao la
do da exposição dos eminentes Dr" Fábio Compa
rato e Raul Machado Horta, e do MM.Juiz Antônio
Pessoa Cardoso.

Agradeço a todos, convidando-os para o encer
ramento das nossas audiências públicas, amanhã,
às 20h30 rnín, com a participação do Sr. Ministro
da Justiça, Dr. Paulo Brossard, que abordará o
tema "a Justiça brasileira, presente e futuro".

Muito obrigado e até amanhã.

ATADA7' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REAUZADA NO DIA28-4-87

ADs vinte e oito dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às vinte horas, na
Sala da Comissão de Organização dos Poderes
e Sistema de Governo, Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder
Judiciário e do MinistérioPúblico, com a presença
dos Senhores Constituintes: José Costa, Presiden
te; Jairo Carneiro e Plínio Martins, Vice-Presiden
tes; Plinio Arruda Sampaio, Relator; SíMo Abreu,
Santinho Furtado, Michel Temer, Dalton Cana
brava, Paes Landim, Mauricio Corrêa, Humberto
Souto, Francisco Amaral, Leopoldo Peres, Hélio
Manhães, Costa Ferreira, Raul Ferraz, José Foga
ça, Leite Chaves, Amaldo Prieto, Agassiz Almeida,
Eduardo Bonfim,IvoLech, Mário Assad, Ottomar
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Pinto, Marluce Pinto, João Alves,Ruy Nedel e Alui
zio Campos. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião, pas
sando à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: O
Senhor Presidente anunciou que a finalidade da
reunião será ouvir o Exrrr'Sr. Ministro da Justiça,
Senador Paulo Brossard. Anunciou, ainda, a pre
sença do MinistroTenente Brigadeiro-da-Ar Anto
nio Geraldo Peixoto,Presidente do SuperiorTribu
nal lo\ilitar; Ministro Marcelo Pimentel, Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho; e MinistroSid
ney Sanches, representando o Presidente do Su
premo Tribunal Federal, convidando os mesmos
a comporem a Mesa. A seguir, passou a palavra
ao Ministro Paulo Brossard, que proferiu palestra
sobre "A Justiça Brasileira, Presente e Futuro".
Interpelaram o Senhor Ministro os Senhores
Constituintes: MaurícioCorrêa, Leite Chaves, Paes
Landim, Michel Temer, SílvioAbreu, Raul Ferraz
e Jairo Carneiro. O Senhor Presidente agradeceu
às autoridades a honrosa presença, em especial
ao j\llinistro Paulo Brossard, e finalizou fazendo
um breve relatório sobre as atividades da.Subco
missão. Encerramento: Nada mais havendo a tra
tar, () Senha)' Presidente encerrou a presente à
zero hora e trinta minutos do dia vinte e nove
do corrente. As notas gravadas, depois de trans
critas, farão parte destes registros, publicando-se
a sua íntegra no Diário da Assembléia Nacional
ConlltituintEI. E, para constar, eu Tasmânia Ma
ria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente
Ataque, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Constituinte José Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Os traba
lhos da última audiência pública da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público têm
a satisfação de registràr a presença, dentre outras
autoridades, do Ministro Marcelo Pimentel, Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho; do Minis
tro Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Antonio Geraldo
Peixoto, Presidente do Superior Tribunal Militar;
e do Ministro Sidney Sanches, representando o
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Convi
do-os a participar da nossa Mesa de trabalhos.
(Pausa).

S. l~, o Sr. Ministroda Justiça, Dr. Paulo Bros
sard, que para nossa honra volta a esta Casa,
ele. que foi Senador da República e que repre
sentou com tanto brilho o seu Estado, o RioGran
de do Sul, será o responsável pela palestra de
hoje e abordará o tema "A Justiça Brasileira 
Presidente e Futuro",

Passo a palavra a S. Ex'

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, eminentes magis
trados, minhas senhoras e meus senhores, o tema
que me foi proposto tem dimensões muito am
plas. Pratícamente, todas as questões relaciona
das com o Poder Judiciário caberiam na genera
lidade com que foi enunciado. Mas, evidentemen
te, isso não seda possível mesmo em uma expo
sição prolongada, nem seria próprio, nem ade
quado fazê-lo nesta ocasião. Acho mais interes
sante fazer algumas observações, algumas refle
xões em torno de uma ou duas questões que
me parecem fundamentais.

Antes de inic:iar esta exposição, não resisto ao
desejo de lembrar os tempos em que tive a honra

de pertencer a esta Casa, a Câmara dos Deputa
dos, antes de passar a integrar a outra Câmara,
o Senado Federal; e nesta mesma sala fui teste
munha de alguns momentos importantes, dramá
ticos e até heróicos em determinados momentos
intensamente vividos pelos Parlamentares daque
le tempo. De modo que não penetro neste recinto
sem evocar e mencionar aqueles acontecimentos
verdadeiramente memoráveis, bem como aque
les colegas que aqui brigaram também em ses
sões memoráveis, quando algumas das questões
mais palpitantes do Direito Constitucional foram
debatidas nesta velha Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, creio que uma questão preli
minar deve ser colocada quanto ao assunto sobre
o qual vamos conversar e que, em verdade, tem
pertinência em relação a toda e qualquer matéria
de natureza constitucional que venha a ser discu
tida nesta Casa. Poderia ser resumida com as
perguntas: Que tipo de Constituição deverá ser
feita? Que tipo de Constituição se deseja fazer?
Que tipo de Constituição convém que venha a
ser elaborada? Porque, a Constituição, ou prima
pela simplicidade, pela síntese, pela brevidade la
pidar dos seus conceitos fundamentais, ou terá
um caráter mais ou menos analítico, mais ou me
nos minucioso. As vantagens e as desvantagens
de uma e outra solução são conhecidas. Atendên
cia à síntese e às grandes linhas fundamentais
da estrutura de Estado têm uma capacidade de
duração, uma durabilidade e uma capacidade de
adaptação às circunstâncias e às realidades novas
que não têm as leis, inclusive as leis constitu
cionais que adotem a espécie da minúcia e da
análise. As leis analíticas envelhecem mais facil
mente do que as leis sintéticas. As realidades mu
dam - as realidades são naturalmente cami
nhantes. Como a sociedade muda continuamen
te, corre-se o risco de uma lei relativamente nova
apresentar-se já anquilosada. Acho que essa é
uma questão que deve estar sempre presente na
mente daqueles que têm a responsabilidade da
elaboração de uma lei constitucional.

Passando os olhos, por exemplo, pela Consti
tuição da Alemanha, uma das mais belas constru
ções jurídico-políticas em matéria de Direito
Constitucional, não são muitos os artigos destina
dos ao Poder Judiciário. Em verdade, são o quê?
São doze artigos - do art 92 ao art. 104. Se
passarmos para a China, que é um continente,
um país imenso, uma complexidade também ex
traordinária pelo número de realidades sociais
que tem nas suas fronteiras, vamos verificar que
sua Constituição, que é de ontem - tem cinco
anos de vigência - dedica também cerca de doze
artigos: doart. 123 ao art. 135, não mais, ao Poder
Judiciário. A da França, três artigos: 64, 65 e 66,
sem falar em outros dois artigos destinados ao
Alto Tribunal de Justiça, a Corte de Justiça.

De modo que, em países de diferente formação,
de diferente tradição, de diferente história jurídico
política, países relativamente pequenos e países
imensos, países de organização unitária e países
de organização federativa, vemos que pode haver
Constituições extremamente breves em relação
ao Poder Judiciário, aos demais Poderes e às de
mais disposições. Por outro lado, sabem V. Ex",
Deputados e Senadores Constituintes, que há
constituições extremamente longas. Enquanto a
Constituição francesa não rem cem artigos; en-

quanto a Constituição japonesa tem cento e três
artigos; enquanto a Constituição chinesa e a da
União Soviética não têm cento e cinquenta arti
gos, temos um pequeno pais, o nosso querido
Portugal, com uma Constituição de trezentos arti
gos. Temos a Constituição da Índia, país grande,
com trezentos e tantos artigos, quase quatrocen
tos, e com algumas dezenas - seguramente,
quatro, quase cinco - de emendas Constitucio
nais, algumas extremamente longas, extensas,
analíticas. Isto, para não falar na Constituição da
Iugoslávia com mais de quatrocentos artigos.
Agora, vamos convir em que o mérito das leis
constitucionais não está propriamente no seu ta
manho. E se perguntássemos quais as contri
buições que os países de constituições mais lon
gas têm dado ao acervo juríclico constitucional,
ao direito público universal, vamos concluir que
eles não têm primado por esta contribuição. De
modo que acho que esta questão deveria, diga
mos, ser refletida, pensada, considerada pelos
Constituintes porque ela vai dizerquais as caracte
rísticas fundamentais da futura Lei Constitucional
brasileira. Conheço algumas opiniões da maior
respeítabíhdade que entendem que a Constituição
deve ser analítica, exatamente para enfrentar e
resolver, de maneira explícita, muitas questões
que foram objeto de controvérsias. Conheço este
ponto de vista e lembro-me de que a nossa segun
da Constituição Republicana, de 16 de julho de
1934, foi bastante analítica, se comparada com
a de 24 de fevereiro de 1891. Não obstante, a
Constituição de 34 durou cerca de três anos e
três meses, não chegou a três anos e quatro me
ses. Daí por que tenho certa desconfiança, certo
ceticismo em relação às leis que pretendem abar
car todas as hipóteses e solucionar todas as emer
gências. Confesso que me parece que as leis que
ficam nas linhas estruturais do sistema têm uma
flexibilidade, uma vitalidade e uma durabilidade
maiores do que as leis que pretendem reduzir
a preceitos explícitos e formais a gama d.l'l realida
des que, ahás, é sempre inesgotável, é sempre
fugidia. Por mais que o legislador procure captar
todas as modalidades, todas as hipóteses, a reali
dade como que se diverte com o legislador ambi
cioso, que parece que se especializa exatamente
em mostrar logo, brevemente, que toda essa preo
cupação foi incapaz de deter as realidades e as
contingências que surgem. Mas, de qualquer sor
te, tenho para mim que esta é uma questão, seja
em relação ao Poder Judiciário, seja em relação
a qualquer outro capítulo da Constituição, que
deverá ser considerada como uma preliminar.
Que tipo de Constituição queremos fazer ou deve
mos fazer? Que tipo de Constituição o País me
rece?

Relativamente à questão do Poder Judiciário,
acho que temos uma experiência que constitui
o maior e melhor roteiro para o legislador. Nas
suas virtudes e nas suas deficiências, mais do
que qualquer doutrina de qualquer teoria, particu
larmente a nossa experiência republicana, cons
titui um repositório de acertos e de erros, constitui
um patrimônio indisponível e, tenho para mim,
que incomparável, capaz de bem orientar o legis
lador.

Vamos a um caso que sei estar muito vivonos
debates e que vem sendo examinado, falado, dis
cutido copiosamente. Convém ao Brasil a criação
de uma Corte Constitucional fora do Poder Judi-
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ciário? Convém ao Brasil, à semelhança do que
foi feito na Alemanha, na Áustria e na Itália, a
criação de uma Corte Constitucional com atribui
ções específicas para decidir questões de consti
tucionalidade ou inconstitucionalidade, em tese,
e não dirimindo a controvérsia, o litígio entre A
e B, mas julgando a lei enquanto lei? Tenho para
mim que a nossa História avançou, neste parti
cular, de uma maneira extremamente importante.
Sabemos, por exemplo, que o contraste da consti
tucionalidade das leis foi introduzida entre nós
com a Constituição de 91, explicitada com a velha
Lei rr 221, a Lei da Organização da Justiça Fede
ral. Os senhores sabem - todos sabemos 
que, ao tempo do Império, não havia propria
mente um juízo de constitucionalidade, embora
alguns tribunais tenham julgado, em várias oca
siões, determinados atos normativos, determina
dos atos govemamentais, ínçluslve julgados, cla
ramente inconstitucionais. E sabido que Pedro
ll, ao despedir-se de Lafayette, que seguia para
a conferência de Washington, já nos dias derra
deiros do Império, recomendou ao sumo juriscon
sulto mineiro que examinasse a estrutura, o fun
cionamento da Suprema Corte dos Estados Uni
dos, com vistas à sua eventual introdução no Bra
sil, inclusive como um sucedâneo do Conselho
de Estado - aí me parece, inclusive, que não
havia relação alguma entre uma coisa e outra.
Mas, em todo caso, é conhecida esta recomen
dação do velho Imperador e, segundo o depoí
uldade de Direito de São Paulo, José Bonifácio,
o Moço, defendia, na sua cátedra, a idéia do con
trole da constitucionalidade mesmo em função
da Constituição Imperial. Mas a verdade é que,
como sói acontecer, especialmente pelas defi
ciências do Poder Judiciário e da sua organização
de então, esta idéia não prosperou.

Falei há instantes em Lafayette. Seria preciso
lembrar o que ele escreveu no prefácio ao seu
"Direito de Família", acerca da jurisprudência dos
tribunais do seu tempo? Ele chega a dizer que
não existiajurisprudência no Brasil,que ajurispru
dência dos nossos tribunais era um acervo incon
gruente e informe de decisões contraditórias que
não iluminavam, que não representavam qual
quer avanço, qualquer ordem, qualquer idéia de
sistematização. De modo que seria, de certa for
ma, esperar demais que aqueles tribunais, que
aquela organização tivesse, digamos, a visão, a
coragem, o espírito inovador e construtivo para
chegar até o que veio a ser com a República,
o controle de constitucionalidade das leis.

Mas lembraria ainda um fato histórico que mos
tra como esta introdução foi alguma coisa profun
da, extraordinária, quase não percebida.

Logo nos primeiros anos da República, no co
meço da República, Rui começou aquilo que viria
a ser um curso prático de Direito Constitucional,
batendo às portas dos tribunais atrás de soluções
para resolver determinadas situações em defesa
das liberdades pessoais, dos direitos individuais.
É conhecido o episódio que ele conta em mais
de uma passagem de sua obra; que, encontran
do-se com um magistrado do Supremo Tribunal
Federal, cujo nome ele não diz, mas que era o
Conselheiro Barradas, este lhe perguntou se havia
fundamento na notícia que os jomais tinham di
vulgado, segundo a qual ele iria ao Supremo Tri
bunal em busca de uma decisão para defender
tais ou quais direitos lesados ou questionados.

E diante da sua resposta afirmativa, o antigo ma
gistrado, que vinha da magistratura do Império,
aproveitado na Constituição do Supremo Tribu
nal, manifestou a sua perplexidade, a sua dúvida,
a sua surpresa, chegando mesmo a dizer que
não conhecia uma ação própria para aquele desi
derato. Isso levou o advogado Rui Barbosa, natu
ralmente surpreso com aquela reação de uma
das melhores figuras do Supremo Tribunal de
então, homem ilustrado e talentoso, magistrado
antigo, a dirigir-se diretamente a uma das livrarias,
seguramente a sua livraria preferida, adquirir um
livro, que era nem mais nem menos do que a
História da Suprema Corte dos Estados Unidos,
editado um ano antes, em Filadélfia, obra que
comemora o primeiro centenário da Suprema
Corte, livro do Carlson, e mandar de presente
para o magistrado. Ele ficou efetivamente perple
xo. Mas, se esse é um juiz que vai julgar essa
causa e, sendo dos mais ilustres, mostra resis
tência a uma idéia, afinal de contas pacífica, de
uma organização federativa, ele logo tratou de
socorrer o magistrado, oferecendo-lhe um livro,
livroeste que os fados quiseram que viesse parar
nas minhas mãos. Tenho esse exemplar com a
dedicatória de Rui Barbosa ao Conselheiro Barra
das. Não tenho a data, mas sei o ano - foi em
1893. O livro foi editado em 1892, em Filadélfia.

Pois bem. Lembro esse fato para mostrar como
a introdução do princípio do controle da constitu
cionalidade das leis representou uma novidade,
embora já houvesse quem, ao tempo do Império
e em pleno Império, defendesse a sua possibi
lidade teórica. A verdade é que, nos primeiros
anos, o Supremo Tribunal hesitou, e muito. Em
verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal,
a verdadeira jurisprudência construtiva, data de
1898, já no fim do Governo Prudente de Morais,
e como a vida estácheia de paradoxos, antes de
o advogado RuiBarbosa ser vitorioso no Supremo
Tribunal, haveria de sê-lo o advogado, juizaposen
tado do Supremo Tribunal, Conselheiro Barradas,
exatamente aquele que, em 1893, tinha tomado
aquela posição e, mais do que isso, tinha votado
e, mais do que votado, tinha defendido inclusive
pela imprensa o acórdão, à decisão do Supremo
Tribunal, do famoso caso de estado de sítio e
dos seus efeitos.

Pois bem. Passado esse período inicial,que foi
realmente um período extremamente confuso, a
jurisprudência brasileira do Supremo Tribunal foi
se consolidando na linha da fixação dos melhores
princípios inspiradores das instituições.

Chegamos, depois, ao acidente de 1930. Tive
mos a Constituinte de 1933/34. Essa Constituinte
veio a se reunir num momento de grande perple
xidade mundial: a Grande Guerra tinha terminado
fazia quinze anos, ou nem tanto. Alguns países
que na Europa tinham adquirido independência
- o mapa europeu, afinal de contas, foi apagado
e riscado de novo depois daquela catástrofe, e
as organizações institucionais tinham sido escrítas
e reescritas - na ânsia de estabilidade institu
cional, na ânsia de justiça, de novos direitos, incor
poram em suas constituições capítulos e capítulos
que até então não faziam parte simplesmente dos
códigos constitucionais vigentes, mas refletiam
principalmente as inquietações, as ansiedades eu
ropéias. Eram a Constituição de Weimar, a da
Áustria,a da Espanha, que tinham sido elaboradas
na véspera e que eram os textos mais solicitados,

mais apreciados pelos nossos Constituintes de
1933/34. Já então, Alemanha e Áustria tinham
concebido as cortes constitucionais, idéiaque não
prosperou.

Depois, vieram as de 37 e 46. A elaboração
da Constituição de 1946 não sofreu maior influên
cia dos países europeus, porque foi praticamente
contemporânea- a Constituinte de 1946 foicon
temporânea à Constituinte italiana, que foi até
1947. e à francesa. De modo que, em verdade,
não houve aquela influência que se deu no decê
nio anterior. Mas, depois das experiências do pri
meiro pós-guerra, veio o segundo, e a Alemanha
volta a criar uma corte constitucional; a Austria,
e já então a Itália; e desde então, de quando em
quando, surgem idéias relativas à criação de uma
corte constitucional no Brasil

Acho que quanto a estas questões não há, diga
mos, uma resposta científica.Ninguém pode dizer
"isto é científico e é certo, e isto não é científico
e não é certo". A questão é evidentemente de
conveniência política e de adequação às realida
des nacionais de conveniência.

Gostaria de fazer uma ou duas observações
a respeito do que aconteceu neste particlililr no
Brasil. Em primeiro lugar, a Constituição de 34
introduziu um artigo inocente, que conferia ao
Senado o poder para suspender a lei ou decretos
julgados inconstitucionais, por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal. Perguntar-se-á:
"Mas o que é que tem a ver isto com o problema
que estamos tratando?" Não tem e tem, porque
o legislador brasileiro, através deste pequeno pas
so, uma coisa quase insignificante, dotou o siste
ma institucional de uma providência, de uma me
dida que pode ter efeitos extraordinariamente
úteis, resolvendo mil e um problemas individuais,
pessoais e também institucionais. Vamos dar um
exemplo banal. Quantos são os contribuintes do
Imposto de Renda no Brasil? Já são milhões. Va
mos admitir que amanhã essa questão seja susci
tada, e vamos dizerque não todos os contribuintes
do Imposto de Renda, mas que um milhão ingres
sem em juízo,questionando a legalidade, a valida
de da exigência tributária. Os senhores imagina
ram o que é, de um dia para outro, em um ano,
entrarem em juízo um milhão de pessoas? Estra
çalha o Poder Judiciário; ele se reduz a pedaços,
porque não suporta o ingresso de um milhão.

Os senhores dirão que estou fazendo uma cari
catura. Estou fazendo uma caricatura, é claro, mas
teoricamente isso não seria impossível acontecer.
Ora, pelo sistema até então vigente, para que cada
pessoa se beneficiasse da decisão que os tribu
nais, e vamos terminar no Supremo Tribunal Fe
deral, tivessem dado em relação a uma determi
nada controvérsia jurídica, era preciso o quê? Que
entrassem em juízo; que obtivessem a sentença;
e que essa sentença transitasse em julgado; e
que ela, com a sentença na mão, fizesse valer
o seu direito contra a exigência indevida ou abu
siva. Com aquela medida, aparentemente tão sin
gela, tão inofensiva, depois de uma, duas, três,
dez decisões do Supremo Tribunal Federal, reco
nhecendo, digamos, a ilegalidade da exigência
fiscal, o Senado poderia tranqúilamente suspen
der os efeitos daquela lei ou daquele ato, genera
lizando os efeitos de uma decisão singular. Aação
em que o cidadão fulano de tal, o contribuinte
tal tivesse obtido ganho de causa, teria seus efeitos
como que irradiados genericamente para todos
aqueles que estivessem em igualdade de situação.
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Como a Constituição de 34 teve uma existência
fugaz, isso praticamente não teve maior aplicação.
Mas, já sob a Constituição de 46, esse poder do
Senado, que interfere no mundo Judiciário, trans
formando urna decisão singular em uma decisão
de: caráter, de efeitos ou de reflexos gerais, tem
sido bastante utilizada, e isso permitiu que o siste
ma brasileiro, sem deixar de ser o que tinha sido
até então, de inspiração no modelo norte-ame
ricano, da Construção de Marshall, sem perder
aquelas linhas históricas tradicionais, desse um
passo na direção do sistema europeu.

Passam-se os anos e tratamos da intervenção
federal, que foi, no periodo anterior, até aquele
momento, um dos institutos que tinham dado
margem a interpretações as mais cavilosas e aos
abusos maís clamorosos. Rui Barbosa chegou
a dizer que a intervenção federal e o estado de
sítio eram as instituições constitucionais que ti
nham sido mais desordenadamente desenvolvi
das contra o sentido e o espírito das instituições
republicanas. O legislador de 46, quando conce
beu o instituto da intervenção federal, a meu mo
do de ver, com suma sabedoria, não apenas esgo
tando os casos de intervenção, mas também, e
príncípalmente, regulando o que poderíamos cha
mar de DíreítoProcessual da Intervenção, indicou
caso por caso aqueles em que a competência
era do Executivo, ou do Legislativo ou do Judiciá
rio, tendo a sabedoria e o cuidado de nunca entre
gar a totalidade do poder para um só dos Poderes
e fazendo com que eles se entrosassem ou tives
sem de se entrosar, um limitando o outro. Tratou
dos princípios constitucionais enunciados no art.
7°, inciso "li; tratou exatamente da intervenção
fedleral nos Estados, por inobservância de alguns
dos princípios constitucionais; dizia no art. 8° co
mo se procedia, e no parágrafo único aludia a
uma decisão do Supremo Tribunal Federal, "me
diante representação do Procurador-Geral do Es
tado". Nadélmais.

Logo depois, quando os Estados se organi
zaram constitucionalmente, surgiram várias ques
tões.lncluslve, a primeira delas foi a do RioGrande
do Sul.

(;)uando o Rio Grande do Sul adotou o sistema
parlamentar no Estado, o Govemador arguiu pe
rante ao Supremo Tribunal Federal a inconstitu
cionalidade, alegando que violava os princípios
constitucionais, etc. Através dessa representação
feita pelo Procurador-Geral da República, o Supre
mo veio a conhecer daquela questão uma questão
não in casu, porque não era o direito do fulano
de tal ou de sicrano, não; o Supremo naquele
momento conheceu abstratamente, tal como as
cortes européias, uma questão jurídica constitu
cional como nunca tinha feito, com base naquele
parágrafo, que para a decretação da intervenção
federal, em caso de desobediência de algum dos
princípios constitucionais, exigia o pronuncia
mento, a decisão do Supremo Tribunal Federal,
mediante representação do Procurador-Geral. O
Supremo ju~gou, por exemplo, inconsbtucionais
aquelas novidades do legislador constituinte rio
grandense. E a partir dali julgou inconstitucionais
não sei quantas dezenas e dezenas de artigos
de leis constitucionais estaduais, e se firmou uma
orientação, que não foi aceita pacificamente, pelo
menos no começo, de que o Supremo podia,
efetivamente, fazer o que tinha feito, o que, vamos
convir desde logo, representava um ramo inteira-

mente distinto, diferenciado de tudo quanto tinha
acontecido até então nos cinqüenta anos de vida
republicana brasileira - mas de cinqüenta, ses
senta - e ainda em todos os demais países.

Os Estados Unidos, como o México e a Argen
tina, tinham adotado também sistemas semelhan
tes. Naquele momento, efetivamente, o Supremo
Tribunal Federal seguiu por uma estrada até então
não palmilhada. E depois, nos anos em que esteve
em vigor a Constituição de 46, foram muitos os
casos em que, através de provocação ao Procura
dor-Gerai, esta Casa elaborou duas leis regulando
o exercício daquilo que veio a se chamar de ação
de representação, fixando prazos, porque até en
tão não havia uma norma processual adjetiva que
a regulasse, nada, nada. Foram adotadas, mula
tis mutandls, as regras pertinentes ao mandado
de segurança, dada a liqüidez ou iliqúidezdo direi
to. Não havia nada, nada. Mas o fato é que o
Supremo Tribunal conheceu e decidiu dezenas
e dezenas de representações, que sempre, sem
pre, tinham como objeto leis estaduais, porque
tudo se baseava naquele parágrafo do art. 8° Na
competência do Supremo Tribunal havia e vinha
a alegação sempre que a lei tal violava este ou
aquele princípio constitucional. E a interpretação
muitas vezes foibastante larga, de modo a permitir
o conhecimento de uma série de atos de caráter
legislativo.

Em 1965, o Poder Executivo tomou a iniciativa
de propor algumas alterações na Constituição,
no capítulo relativo ao Poder Judiciário. Houve
uma emenda do Poder Legislativo, houve uma
emenda do Poder Judiciário - creio que a 16
ou 17, uma das duas - e o Congresso aprovou
essa emenda. Uma das inovações ,consistiu, pri
meiro, em constitucionalizar aquilo que até então
era uma construção pretoriana; em segundo lu
gar, estende a competência do Supremo Tribunal
Federal, que não ficou restrita ao direito estadual,
mas foi ampliada também ao direito federal, lei
ou ato normativo federal ou estadual etc. E com
base nisso, o Supremo Tribunal, desde então
- e esta norma depois foi repetida - passou
a ter uma competência constitucional explícita,
já não mais por construção, já não mais por dedu
ção constitucional, mas uma competência explí
cita para julgar a constitucionalidade de lei em
tese, tal como o fazem as cortes constitucionais
européias. De modo que, enquanto o Supremo,
digamos, julga o recurso extraordinário número
tal,pode, para julgar o recurso, declarar inconsti
tucionalidade do artigo tal da lei tal, mas estará
sempre julgando o recurso extraordinário inter
posto por fulano de tal na ação civil ou na ação
criminal movida contra sicrano de tal. Decide caso
a caso, concretamente. Agora, quando se trata
de representação, sem litigante privado, sem liti
gante individual - e aí o autor da ação, que é
o Procurador, a entidade questionada, figura de
uma espécie assim que vamos chamar de réu
- o processo se assemelha ao do mandado de
segurança, porque não tem prova; e não tem pro
va porque se trata exatamente de uma questão
teórica. A verdade verdadeira é que, desde então,
o Supremo Tribunal tem exercido duas funções,
como, ao que eu saiba, nenhum outro tribunal
tem feito.

Quer dizer, hoje, no Brasil, existe uma corte
constitucional? Existe; não tem um nome, mas
existe. E, ao mesmo tempo, existe um tribunal
à feição, à semelhança da Suprema Corte ameri-

cana, da Corte Suprema argentina, continua a
existir.E até pode-se descobrir, podem-se classi
ficar as decisões pela natureza das ações. Quando
se trata de um recurso ordinário, quando se trata
de um recurso extraordinário, quando se trata de
uma extradição, quando se trata de uma revisão
criminal ou de um habeas corpus, o Supremo
está julgando como os tribunais tradicionalmente
julgavam e julgam. Quando se trata de represen
tação, o Supremo Tribunal está decidindo como
corte constitucional.

Acho esse dado muito interessante, particular
mente interessante, porque não é importado. Não
se trata de uma construção de um doutrinado,
de um professor, de um jurisconsulto ou de um
político, mas se trata de alguma coisa que foi
sendo feita, foi sendo modelada, trabalhada. Os
caminhos foram abertos de uma forma um tanto
casuística, de uma forma um tanto empírica, mas
que hoje tem linhas perfeitamente nítidas, perfei
tamente caracterizadas e, entendo eu, não podem
ser simplesmente desprezadas, tendo em vista
tal ou qual contribuição de países notáveis pela
sua cultura, mas que têm inclusive antecedentes
políticos e jurídicos diferentes dos nossos.

Os senhores sabem, não vou dizer nenhuma
novidade, como os países europeus resistiram ao
tempo que sentiram a sedução do modelo norte
americano; sempre resistiram, uma resistência
talvez um pouco inconsciente, à introdução da
quele modelo. Por quê? Por que países de sólida
formação e cultura européia.

O estado moderno desses países começou
quando? Começou ontem. O Poder Judiciário era
um poder real, é preciso não esquecer isso. O
Poder Judiciário, o poder de julgar, era um poder
real. Com o correr do tempo é que ele se foi
especializando.

Primitivamente, na monarquia portuguesa, o rei
presidia as sessões da casa de suplicação. Por
isso elas eram definidas, pois a presença do rei
solenizava de legalidade a dedsão, mesmo quan
do fosse contrária à lei. A partir de um certo mo
mento, parece-me que ao tempo de João 111 e
certamente ele não tinha muito espírito juridico,
resolveu-se deixar aquilo para os juristas. Mas a
verdade é que os juristas decidiam em nome do
rei - a justiça do rei. De modo que, quanto ao
Poder Judiciário, a despeito de todo seu aperfei
çoamento, de todo o seu desenvolvimento orgâ
nico, ficou sempre latente a idéia de que era uma
delegação do poder real. Os países europeus não
podiam compreender quando um juiz dissesse
"esta lei não é lei, esta lei é inconstitucional". Isto
era quase uma anomalia, uma coisa insusceptível
de ser compreendida, de ser assimilada. Daí por
que os europeus procuraram uma fórmula que,
de certa maneira, copiava ou buscava copiar
aquela experiência americana que, afinal de con
tas, tinha surpeendido o mundo nos primeiros
anos do século XIX, sem chegar ao ponto de
reconhecer ao Poder Judiciário esta atribuição.
De mais a mais, lemos nos autores europeus,
autores franceses, que, quando se trata dos Pode
res do Estado, normalmente o Poder Judiciário
não aparece entre os Poderes do Estado, é como
que um departamento especializado da adminis
tração. De modo que se compreende que a Euro
pa tenha tido necessidade de criar um conselho,
uma corte constitucional que não faz parte do
Poder Judiciário, que não integra o Poder Judi
ciário e que vai decidir essas questões, como uma
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corte que seja uma delegação, ou uma espécie
de delegação do Parlamento. Por que nas cortes
constitucionais européias há juízes eleitos pelo
Parlamento? É porque a idéia matriz da corte está
aí. A idéia matriz da corte constitucional é que
ela pode dizer quando a lei não é constitucional,
exatamente porque a corte é, de certa forma, um
órgão que saiu do Parlamento, que lhe delegou
atribuições para fazer esse poder de política judi
cial. Não é o caso do Brasil. O Brasil percorreu
caminhos próprios e, penso eu, adquiriu um de
terminado pecúlio nesse setor, que não pode ser
desprezado e que representou uma aquisição ino
vadora.

Não tenho dúvidas de que, quando o Supremo
Tribunal Federal julgou a representação do Rio
Grande do Sul e de São Paulo, no ano de 1947,
nenhum dos mais ilustres jufzes estava tendo a
compreensão das dimensões daquele julgado e
que aquele julgado ia ter ajuda condução num
futuro, um futuro não muito distante, relativamen
te breve, curto.

De modo que acho que esta é uma conside
ração que deve ser feita quando se discute a ques
tão. Emverdade, o Brasil, efetivamente, tem uma
Corte constitucional não estranha ao Poder Judi
ciário, como as cortes européias mas integrante
do Poder Judiciário e que apenas tem caminhos
diferentes e efeitos diferentes. Por exemplo, às
vezes me pergunto ante o julgado definitivo do
Supremo Tribunal Federal numa ação de repre
sentação, que tenha decidido ser inconstitucional
t»1l8 norma legal, a vigência desta norma precisa
lei' suspensa pelo Senado Federal para que tenha
efeitosgerais. A mim me parece que não. Pare
ce-me que ai os efeitos são genéricos, ao passo
que, nas decisões em concreto, caso a caso, só
através da decisão do Senado, suspendendo a
aplicação, a vigência da lei ferida de inconstitucio
nalidade, é que ela ganha essa extensão. Confesso
que isso nunca encontrei esclarecido, discutido,
mas me parece que é preciso fazer distinção entre
quando o Supremo julga como uma corte consti
tucional comum, como um órgão do Poder Judi
ciário, que num sistema de hierarquia das leis,
entre duas leis contraditórias opta pela maior, pela
mais alta, e quando decide como corte constitu
cional propriamente dita.

Entre os meus defeitos não está o da brevidade
- ou melhor, entre as minhas qualidades, muito
ao contrário, não está a brevidade - entre meus
defeitos está exatamente um pouco de excesso.
Mas estou com um relógio sob meus olhos e
acho, Sr. Presidente, até em homenagem à Casa,
que eu deveria parar por aqui. Fico, portanto, em
apenas uma questão.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex"
pode falar a redação.

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça,
a quem.pediria a gentileza de se dirigir ao micro
fone, para efeito de registro.

oSR.CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA- Não
é para uma questão de ordem, nem mesmo uma
solicitação a V.Ex"; dirijo-me mais ao nobre Minis
tro Paulo Brossard, depois desta exposição magis
tral, brilhante, apenas para lembrar que esta con
vocação foi feita por duas Subcomissões, a do
Poder Legislativo e a do Poder Executivo, e tam
bém pela do Poder Judiciário e do Ministério PÚ
blico. Portanto, estamos aqui com três temas que,
embora tenham traços comuns, oferecem uma

distinção e há necessidade de diferentes enfo
ques, ou pelo menos o tratamento de enfoques
diversos.

Eu encareceria a V.Ex", Sr. Presidente, se possí
vel que o Ministro ocupasse um tempo maior,
sem com isso prejudicar os debates, para uma
breve exposição também sobre a questão dos
sistemas de governo. Evidentemente, parece-me
que a questão judiciária foi levemente ferida na
análise que S. Ex" acabou de fazer. Mas aqui há
um grande número de membros da Subcomissão
do Poder Executivo e eu, como Relator da Subco
missão, tenho especial e particular interesse em
ouvir a palavra sempre abalizada de S. Ex"

É apenas uma intervenção, não sei se intem
pestiva, mas profundamente respeitosa. Creio que
não poderíamos chegar ao final desses trabalhos
sem ouvir também, pelo menos, uma breve, su
cinta, sintética exposição do Sr. Ministro sobre
a questão do Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Consti
tuinte José Fogaça, imaginávamos que o convite
ao Sr. Ministroera da Subcomissão do PoderJudi
ciário e do Ministério Público, e até pedimos aos
eminentes membros da Subcomissão do Poder
Executivo e do Poder Legislativo escusas pelo
fato. Mas me parece que o Ministro também está
surpreendido com o convite, de modo que deixo
S. Ex"absolutamente à vontade. Pode S. Ex"dispor
inteiramente do tempo.

Com a palavra o Deputado Henrique Alves.Por
gentileza, ao microfone.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE ALVES 
(Intervenção fora do microfone, inaudível.)

O SR.MINISTRO PAULOBROSSARD- Rece
bi, Deputado Henrique Alves,creio que mais dois
convites, e acredito que um deles seja exatamente
para tratar desta questão orgânica que é funda
mentaI. Teria muito prazer em prolongar esta con
versa, ainda mais sobre esse outro tema, que é
fascinante, um dos temas nucleares também da
organização da lei constitucional. Mas, em primei
ro lugar já recebi seguramente dois convites, não
três - dois, tenho certeza - além do de hoje.
Certamente, em dias até que não foram marca
dos, comparecerei a esta Subcomissão, porque
hoje vim sob vara. O Presidente me intimou a
comparecer e disse-me: tem de ser até o dia tal,
porque vamos terminar.

Para encerrar esta exposição relativa ao Poder
Judiciário - fiquei apenas neste aspecto do Su
premo Tribunal Federal - gostaria de acentuar
que, em verdade, no Brasil,existe a corte constitu
cional. Não uma simples cópia, não um decalque
das cortes européias, mas com aquelas atribui
ções apregoadas do julgamento em tese. Tenho
para mim que isto é que ainda não foi suficiente
mente valorizado, ou, digamos assim, suficiente
mente enriquecido com estudos doutrinários
mais profundos. Por exemplo, sobre os efeitos,
a que aludi há pouco, da declaração da inconstitu
cionalidade em tese, e inconcreto, não conheço
nenhum trabalho a respeito. Estou convencido
de que os efeitos não são os mesmos, não são
iguais. De modo que àqueles que propendem
para a solução européia da criação de cortes,
eu me permitiria ponderar que no Brasil ela já
existe como uma realidade institucional, que foi
sendo paulatinamente criada, progressivamente
desenvolvida. Não foi Kelsen nem Preuss, nos

seus talentos, que tenham concebido uma corte
com tais ou quais características. Não tivemos
aqui um Calamandrei a estudar brilhantemente
a corte constitucional italiana. Mas ela se foi for
mando. Dizia, há pouco, que tenho a íntima con
vicção de que nenhum dos juízes do Supremo,
ao julgar aquelas primeiras representações, terá
tido a noção do que estava nascendo, a partir
daqeuele momento, com aquelas criações que
iriam ser o gérmen de desenvolvimentos ulterio
res, realmente defendidas e clareadas, aquela
emenda constitucional relativa ao Poder Judiciá
rio, que condedeu ao Supremo Tribunal Federal
a competência para apreciar a constitucionalida
de, em tese, também da lei federal, e não apenas
das leis estaduais. Mas, como este tem sido um
tema que tem seduzido os espíritos, e que é natu
ralmente importante na ordenação do que deverá
vir a ser o Poder Judiciário em nosso País, pare
ceu-me conveniente salientar esses dados, insis
tindo nestas perculiaridades do sistema brasileiro.
ular, não tem símile propriamente com outro sis
tema jurídico, porque os sistemas até aqui, ou
se filiam à orientação norte-americana, por sinal
também obra da construção jurisprudencial da
Suprema Corte, ou, então, se filiam à concepção
européia, que data deste século, a começar pelo
primeiro pós-guerra.

Às vezes, dou certas importâncias a fatos pe
quenos que, pelo menos à primeira vista, não
têm maior importância. Mas lembraria, por exem
plo, a V. Ex'" que o Supremo Tribunal Federal
foi assim definido pela Constituição de 1891. De
certa forma, era uma versão federal do Supremo
Tribunal de Justiça do Império - Supremo Tribu
nal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Os
Constituintes de 1933/1934 mudaram o nome
do Supremo Tribunal Federal e passaram a cha
má-lo de Corte Suprema. Aliás,como nos Estados
Unidos, na Argentina e em outros países. Ora,
vamos convir que não se muda o nome de uma
instituição apenas por mudar. Corte Suprema, ou
Supremo Tribunal, o que importava não era o
rótulo externo, mas sua estrutura interna, sua
competência, suas atribuições. Lembro esse fato
para mostrar como, às vezes, o espírito de novi
dade chega até este ponto.

Lembrava que a Constituinte de 33/34 traba
lhou sobre a influência daquelas realidades palpi
tantes da Europa que, afinal de contas, tinha assis
tido a uma guerra, a maior até então verificada,
realidades de países como a Itália, que estava
sob um regime ditatorial e que fazia o preconício,
inclusive, como o tipo de governo que haveria
de substituir o Governo decrépito e putrefacto,
que era o regime democrático segundo a lingua
gem ostensiva e declarada dos ditadores do tem
po. Era um mundo que estava assistindo à expan
são do nazismo, que haveria de ser aquela tragé
dia universal, de um país que estava sendo teste
munha das realizações no vasto império mosco
vita. De modo que foi realmente uma assembléia
que funcionou e trabalhou sob o influxo,o impac
to dessas verdades. Não é o caso, penso eu, da
atual Assembléia Constituinte - e tenho sobre
esse ponto de vista não apenas experiências muito
mais ricas, mas como um ambiente de caráter
universal profundamente diferente daquele.

Mas, Sr. Presidente, fiquei apenas em uma
questão do Poder Judiciário. Se fôssemos entrar
em outras questões, acho que não terminaríamos.
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Fico neste problema, porque atribuo realmente
a esta questêo uma importância muito grande
e fundamental.

Diria ao Constituinte José Fogaça que teria es
pecial agrado em entrarmos na discussão daque
les temas. Mas creio que seria abusar da paciên
cia, hoje, de uma assistência tão numerosa e tão
ilustre se entrasse nele, até porque este ainda tem
horizontes mais largos e o debate, naturalmente,
teria de sê-lo, também. Assim que estiver pronto
-acho que já estou convocado para tratar destes
assuntos de qualquer forma, estarei inteiramente
às ordens de V. Ex"

Não é apenas um prazer, mas uma grande hon
ra, como disse de início,voltar a esta Casa e poder
partícípar, ainda que fugazmente, da ilusão de
ainda ser Parlamentar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Minis
tro, a praxe diaSubcomissão é que, quanto mais
brilhante é o expositor, como é o caso de V. Ex',
mais dúvidas são suscitadas na cabeça dos emi
nentes Constituintes, que gostariam de argüir V.
Ex' De modo que, inicialmente, passo a palavra
ao nosso eminente Relator, Constituinte Plínio de
Arruda Sampaio, que, pelo nosso Regimento In
terno, tem 10 minutos para arqúrr V. Ex"

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Sr. Presidente, nossos ilustres visitantes, meus
caros colegas. de Comissão, minhas colegas de
Assembléia, Senhoras e Senhores, devo, inicial
mente, escusar-me de não estar aqui a postos
para receber o nosso Ministro, como era de meu
dever. Mas, como é um homem desta Casa, saiba
que o político é um pouco um bombeiro: quando
os incêndios estouram, nem sempre os telefones
conseguem terminar a tempo, sobretudo quando
estão a alguns milhares de quilômetros de distân
cia. De modo que peço a V. Ex' e aos colegas
que me escusem a indelicadeza.

Sr. Ministro, ouvindo atentamente as palavras
de V. Ex',gravei uma delas, porque nos permitem
uma sintonia muito grande neste debate. V. Ex"
dizia que quando estudo o problema da corte
constitucional,. pergunto: seria bom para o Brasil?
V. Ex" não está tâo preocupado com as questões
teóricas, com os modismos nem com os antimo
dismos - V. Ex' está preocupado com aquilo
que é bom para o Brasil. Posso dizer a V. Ex'
que, convivendo com os colegas desta Subco
missão, nestas 70 horas de argúições que já fize
mos, nesses dias, pude sentir que este é o espírito
da nossa Subcomissão. Ela também não está
preocupada com modismos, não está preocu
pada com antagonismos políticos. Aqui, por su
gestão de um colega, V. Ex' não encontrará siglas
de partldos. Encontrará o nome dos constituintes.
E este foi um gesto simbólico, unanimemente
aceito, como urna demonstração de que aqui não
estamos para atacar ou defender o Governo, em
uma situação conjuntural, mas realmente para
pensar aquilo que é melhor, que é bom para o
nosso País.

Quero colocar ao Ministro, antes de fazer as
minhas perguntas, um pouco as perplexidades
da nossa Sulx:omissão e particularmente do seu
Relator. A primeira é que a perspectiva de fazer
uma Constítuíção traz em si a idéia de que há
algo que não Elstá certo, de que surge um condi
cionamento político para modificar aquilo que
não está certo e que se vai inovar e criar, que

se vai fazer algo de novo. Esta nossa Constituição,
como tudo no Brasil, é muito peculiar, e é feita
num quadro em que esta mudança é, até certo
ponto, pouco perceptível na sociedade. É uma
interpretação das suas elites a propósito de um
movimento de massas, de um grande movimento
popular, mas que não chegou à ruptura violenta
da ordem estabelecida, que foi procedida por suas
elites mais lúcidas como um sinal de que essa
massa estava insatisfeita com uma Situação de
coisas que perdurava há vinte e tantos anos no
Brasil, contra a qual V. Ex' foi um dos mais aguer
ridos e eficientes combatentes. Ademais, julga
va-se que essa situação precisava mudar, não
apenas na superficialidade do Governo ou do po
der, mas na profundidade do modelo econômico,
das estruturas sociais, dos cimentos mesmos da
sociedade. Por isso, a palavra de uma Constituinte
nova nasceu no bojo da campanha que tinha °
nome "Muda o Brasil" - vamos mudar este Pais
- que levou Tancredo Neves à Presidência, o
Partido de V. Ex' ao Governo, e V. Ex' ao comando
da Justiça. De modo que o suposto do nosso
trabalho é o de vestir um país novo.

Sr. Ministro, chegamos aqui e, pela imprensa,
pelas vozes autorizadas das pessoas decanas,
honradas e provadas na dura lida da experiência,
começamos - nós, Constituintes - a receber
advertências: mas, mudar se está correto, se está
tudo bem feito, mudar para copiar de fora? O
que não copiamos de fora? Copiamos o auto
móvel, nossa roupa, nossos edifícios, nossas cida
des. Copiamos. Mudamos ou não mudamos? Te
nho a impressão de que temos de equilibrar as
duas coisas, porque, de fato, uma criatividade lou
ca é uma ingenuidade. Jogar fora aquilo que seja
bom do nosso passado é um erro. Desprezar um
pecúlio de experiências acumulado é uma infanti
Iidade.

Mas, por outro lado, é preciso que também
tenhamos em conta um pouco a nossa posição.
Todos que estamos aqui somos de uma classe
social, somos a elite deste País, de alguma ma
neira elite. E temos, é lógico, os óculos de ver
a realidade que são os nossos. De forma que
há um equilíbrio de tensão na feitura dessa Cons
tituição.

Digo isso a V. Ex" porque, diariamente, tenho
problema em mim. Sou um homem muito ligado
às tradições da Justiça, por laços de família. Fre
quentemente, tenho uma tendência até de achar
que está certo aquilo no que fui criado. Por outro
lado, tenho de olhar por uma outra janela. De
modo que, aceitando as lições, de ponderação
de V. Ex", que tem autoridade intelectual, científica,
política e moral para fazê-lo, queria falar ao outro
Ministro Paulo Brossard, ao Ministro político, que
jogou a sua vida em momentos difíceis, na hora
em que era difícil acusar o poder e colocar-lhe
uma outra visão, que é a perspectiva da nossa
Subcomissão, que tem direita e esquerda, PDS,
PDC, PTB, tem tudo - tem até um Relator que
é doPT.

Queria despir-me um pouco desses compro
rmssos todos que temos da linguagem formal,
que teremos de ter, na hora da votação, para
fazer uma indagação numa perspectiva um tanto
quanto distinta.

Há, aqui, Sr. Ministro, um certo consenso de
todos que vieram nos ensinar, e de todos os cole
gas com quem tive oportunidade de conversar,
de que a nossa Justiça é demorada, inacessível

aos brasileiros mais pobres e deixa na impunidade
uma infmidade de criminosos. Há uma certa una
nimidade em relação a isto. E se acho, se penso
que viemos para cá para mudar o País, isto é
uma coisa que precisa ser concretizada. Posso
dizer que há um certo consenso neste diagnós
tico. Não vi aqui pessoa alguma contraditá-lo.

Ontem, tivemos uma exposição gráfica, com
esses instrumentos modernos que se usam hoje,
que nos mostrava que, no Pará, há anos em que
50% dos presos ficam reclusos mais tempo do
que as suas sentenças determinam, por deficiên
cia da justiça penal.

Hoje, fui visitado, em minha sala, por um cida
dão de uma região afastada do Brasil que se disse
ameaçado em sua integridade física por pisto
leiros, grileiros. Isto é um fenômeno normal, hoje,
na nossa sociedade. Unchamentos ocorrem em
São Paulo, com uma freqüência tal, que, hoje,
já não despertam em mais ninguém. Sobre isto,
temo-nos debruçado aqui. Sabemos que isto é
conseqüência de problemas sócio-econômicos
profundos, para o que esta Casa vai tentar alguma
solução pela via da Comissão de Economia, da
Comissão de Direitos Sociais, da Comissão de
Garantias Individuais etc., para mudar essaestru
tura, esse substrato que gera essa situação.

Mas me pergunto: não haverá algum defeito
no aparelho de distribuir justiça, no conjunto de
instituições que temos para aplicar as leis civil,
penal, eleitoral e trabalhista? Não haverá um de
feito aí dentro? E, desses defeitos, quais aqueles
que podem ser corrigidos pela via da lei ordinária
e quais aqueles que requerem a remoção do obs
táculos constitucionais, ou seja, quais aqueles que
requerem, de fato, uma formulação constitucio
nal?

Essa é ,a perspectiva do trabalho que estamos
fazendo. E neste diapasão, é sob este prisma que
estamos vendo o problema. Sabemos que a
Constituição é uma lei basilar, básica, que fixa
os cimentos, os pilares. Não conheço engenheiro
que faça os pilares de uma casa sem ter a noção
de toda ela. Não conheço arquiteto que calcule
os pilares de um edifício sem ter uma visão global
do edifício.

O que estamos fazendo aqui, Sr. Ministro, com
toda liberdade, sem qualquer preocupação for
malística daquilo que é constitucional ou não, é
uma grande indagação sobre a eficiência do nos
so aparelho de justiça, enquanto serviço prestado
ao povo, ao mais pobre, ao humilde, àquele que
nos trouxe aqui no bojo desta idéia de que quere
mos mudar para uma Nação mais justa, mais
igualItária. Nesse sentido, queria dirigir a V. Ex'
duas indagações.

Na perspectiva privilegiada em que V. Ex' se
encontra agora, dispondo de serviço de informa
ção, de serviços de estatísticas, da sua observação
- V. Ex' percorreu agora as Capitais do País,
falou com os governadores eleitos, é um homem
que tem, hoje, todo um repositório de experiên
cias e de conhecimento - quais os defeitos que
V.Ex" diria, como Ministro da Justiça, a esta Sub
comissão, que ela deveria estar atenta para procu
rar resolver?

A segunda questão, Sr. Ministro, é sobre o pro
blema da distribuição de Justiça, que é grave em
todos os lugares e níveis sociais. Há dois lugares,
porém, em que é extremo: um, no grande centro
metropolitano, na selva metropolitana. É aí que
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palmilho, que busco os meus votos. Conheço
muito bem esses lugares, conheço-os um a um.
Um cidadão perdido numa periferia de São Paulo
é um ser absolutamente desamparado pela Justi
ça. E é isso que explica a figura do justiceiro,
do linchamento, da ocupação de terra, como está
acontecendo em São Paulo. Em menos de quinze
dias, 20 mil famílias - 100.000 pessoas - ocu
param, sem a menor consideração, terrenos pú
blicos, privados, particulares e litigiosos. É um
fato, em si, escandaloso, e posso assegurar a V.
Ex" que é fruto do desamparo da Justiça.

O segundo, esses lugares isolados - o "Bico
do Papagaio" e essas outras situações - onde
o aparelho do Estado e o próprio Estado estão
em inferioridade tética em relação ao crime e
à prepotência. Numa comarca perdida, numa ci
dade perdida no sertão do Brasil, uma autoridade
tem menos poder real do que a força local. Como
fazer justiça, quando o de estacamento policial
é mais fraco do que os capangas dos grileiros?
Como fazer justiça onde a autoridade judicial não
tem um lugar para morar, se os poderosos da
terra não lhe quiserem alugar uma casa? Ou onde
o promotor de Justiça mora em um hotel, sem
saber se o porteiro é um capanga ou um homem
para lhe abrir a porta?

Então, queria saber se V. Ex" tem, nos estudos
que está fazendo, alguma sugestão a dar à Casa
de como deveria ser organizada a Justiça, nessas
duas regiões extremas. Não quero privar os meus
colegas, que são extremamente capacitados, de
oportunidade de colocar a V. Ex" indagação sobre
a questão que V.Ex"colocou. Não me quis pro
nunciar sobre ela porque a tenho pendente aqui.
Estou ouvindo e meditando, para fazer aquilo que
acho, no meu relatório, que seja o melhor para
o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Paulo Bros
sard.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Ouvi,
com agrado constumeiro, as reflexões e observa
ções feitas pelo eminente Constituinte Arruda
Sampaio. Apenas gostaria de lembrar que, de to
do o vasto mundo do Poder Judiciário, fiquei ape
nas em uma questão, exatamente a da sua cúpula.
Pois acho que há questões, no Poder Judiciário,
que são constitucionais, e há outras que não são
constitucionais. Há questões que devem figurar
na Constituição e outras que podem, ou, quiçá
não devem ffgurar na lei constitucional.

De modo que é a primeira observação que me
permitiria fazer.Agora, aceitando as proposições
feitas, diria que a Justiça, no Brasil, é demorada,
sim. Aliás, a Justiça, normalmente, é demorada.
Acho que, no Brasil, ela é muito demorada. Evi
dentemente, esta é uma questão que não se resol
ve constitucionalmente. Quando muito, pode ter
um tratamento constitucional, exatamente para
impedir que uma demanda não dure um século,
através, de um afunilamento dos recursos. Mas,
nem sempre, obrigatoriamente teria ser reaberto
constitucionalmente.

Agora, quanto à demora, acho que é universal
o registro. Conheço alguns casos clamorosos 
todos conhecemos. Acho que não há uma só
pessoa, com um mínimo de familiaridade com
problemas judiciais, que não conheça alguns
exemplos, exemplares no.sentído negativo.

A Justiça é cara? Diria que barata não é. Não
posso falar em termos gerais, porque isso muda
de Estado para Estado. Há Estado em que a Jus
tiça é muito cara. Há outros, em que a Justiça
é apenas cara. Também, aqui, esse problema dos
custos da Justiça é um problema que vem de
longe, e que não me parece deva ter uma solução
constitucional.

Temos, inclusive- não é coisa que se genera
lizou- a participação de entidades civisnas cus
tas e até nas taxas judiciárias, ou seja, até no
tributo, o que configura uma inversão das regras
fundamentais do Direito Tributário e do Direito
Constitucional.

Agora, quanto à impunidade, esta é uma das
nossas tragédias. Vem de muito longe, tem uma
amplitude muito grande. E diria mais, Srs, Consti
tuintes: acho que esse problema não é apenas
judiciário, mas é um problema muito mais profun
do, muito mais amplo. Começa por ter sua pri
meira formulação num velho vezo nacional, que
é o de não cumprir a lei. No momento em que
se generaliza o descumprimento da lei é que co
meça o reino da impunidade. A impunidade é
apenas uma face, apenas um aspecto de um pro
blema proteiforme. temos uma tendência que po
deria ser resumida da seguinte forma: o vizinho
deve cumprir a lei rigorosamente. Agora, o que
fala fica eximido de cumprir a lei. Ou seja, a lei
deve ser cumprida pelos outros. isto é uma ten
dência velha entre nós; não é de hoje. Diria que
é uma das taras de nossa formação social que
ainda não se apagou e que com o correr do tem
po, por vezes, tem-se acentuado.

Relativamente ao problema da Justiça cara, de
vo dizera V. Ex"uma coisa: muitas vezes, na minha
atividade profissional, recorri à assistência judiciá
ria, enfrentando situações que, talvez,a parte, cujo
direito eu patrocinava, não pudesse enfrentar exa
tamente se tivesse de fazer face a todos os ônus
do processo. A minha experiência pessoal é esta.

Quanto ao problema, por exemplo, a que V.
Ex'aludíu, de que no Estado do Pará talvezmetade
dos presos condenados tenham excedido seu
tempo de permanência nas prisões, acho que isto
ocorre não apenas naquele Estado. É um fenô
meno que não se pode determinar exatamente.
Embora o preso, de uma maneira geral, conte
os dias, dia a dia - e é natural que o faça 
e seja extremamente atento a esses problemas
de rpazo, isto pode acontecer e acontece. Por
isso mesmo, o Ministérioda Justiça celebrou, no
ano passado, com o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e com uma outra entidade,
um convênio para, através de um serviço compu
tadorizado, fazer com que, em todo o País, no
dia em que a pessoa tivesse terminado a pena,
isto fosse denunciado pelo serviço. Este serviço
está sendo implantado, talvez, demandará ainda
algum tempo, porque é pretensão nacional, mas
é uma tentativa de fazer com que uma pessoa
que já tenha cumprido a pena não permaneça
por mais tempo ilegalmente presa. Acho que é
o mínimo que se pode fazer por alguém que,
em nome da lei, pela Justiça, teve a maior das
restrições aos seus direitos, que é a privação da
sua liberdade.

Sobre o problema da distribuição da justiça
ey. Ex" acentuou os dois pontos extremos, que
~ efetivamente dramáticos, da grande cidade
e da pequena cidade perdida por esses confins

- eu lhe diria o seguinte: tenho ouvido muita
gente, lido muitos depoimentos que falam mal
da Justiça, contra esta Casa, a Câmara dos Depu
tados - e é muito comum falar-se mal dela, isto
não é de hoje; o que já foi dito para denegri-Ia
encheria uma sala destas aqui e outras -, no
entanto, sempre sustentei que a Câmara dos De
putados é um resumo mais ou menos feliz da
sociedade brasileira. Aqui, nesta Casa, ouvem-se
coisas que parecem, à primeira vista, inacredi
táveis, tal a variedade de experiências que ocor
rem no nosso País, que nos chocam e nos sur
preendem. A pessoa, às vezes, quase passa por
mentirosa quando conta uma experiência. Aqui
se aprende muito, exatamente porque a Câmara
dos Deputados, com todos os seus defeitos, é
um desenho social, mental do Brasil, do País.
De modo que tantas e tantas vezes ouvi dizer
que a Câmara não representava o Brasil, que a
Câmara era isso e aquilo. Sempre entendi de outra
forma: que, nas suas linhas fundamentais, ela re
presenta a média da sociedade brasileira. Agora,
o problema das grandes cidades não é só um
problema da Justiça: é da grande cidade, é de
tudo, até de andar nas ruas. Quando as pessoas
passam, andando a pé, nas ruas, por uma multi
dão, e não se cumprimentam, é como se vivessem
num outro país, fora da sua cidade. No entanto,
isso vai-se tornando comum. Recordo-me que
me diziaUma vez o velho Parlamentar, Deputado,
inclusive,Magalhães Pinto. Até a uma certa altura
da sua vida, quando S. Ex" morava em Belo Hori
zonte, dizia-me ele que se postava num determi
nado ponto da Avenida Liberdade e cumprimen
tava todas as pessoas que transitavam na rua,
porque as conhecia. Com o correr do tempo, isto
mudou. Ele deixou de morar em Belo Horizonte,
etc. Mas a verdade é a seguinte: qual de nós pode
dizer isso, que conhece as pessoas de sua cidade,
pelas quais passa nas ruas? Esse problema é devi
do às imensas concentrações humanas.

Agora, quanto ao problema das cidades distan
tes, que não têm comodidades, garantias, acho
que nunca se dirá o suficiente para louvar o Juiz
e o Promotor que cumprem o seu dever nesses
lugares distantes, difíceis.Entretanto, tudo quanto
vi até hoje, em matéria de Justiça, acho que se
resume numa frase que Rui Barbosa escreveu
num artigo de jomal, na imprensa, a propósito
do processo de Jesus Cristo, numa Sexta-feira
Santa. Ele diz isso assim: "Não há tribunais que
bastem para abrigar o Direito,quando a cognição
do dever se ausenta da consciência do Juiz". Não
há. As Constituições atribuem aos juízes as máxi
mas garantias que a lei pode assegurar a alguém,
da mesma forma que as Constituições asseguram
a imunidade parlamentar ao representante. É o
que a lei pode dar, o que pode fazer. Mas, da
mesma forma que a imunidade parlamentar não
faz de um poltrão um cidadão, as garantias máxi
mas que as leis reservam ao magistrado não fa
zem de um homem timorato um verdadeiro herói.
Isto transcende à lei, vai além da lei.

V. Ex" que é filho de um grande magistrado
de São Paulo, que deixou um grande nome, há
de saber isto por experiência própria, há de ter
visto, sentido, talvez,até silenciosamente - estou
aí devassando sua intimidade - posições e exem
plos do seu genitor, que não estão nos livros e
que não dependem das leis, porque transcendem
aos seu~ poderes, às suas possibilidades e virtuali-
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dades. É evidente que é preciso corrigir estas fa
lhas. Quando fui, no ano passado - está fazendo
um ano que' estive lá - ao "Bico do Papagaio",
no momento em que ocorriam conflitos com in
tensidade, numerosos, repetitivos, tive ocasião de
ter algumas surpresas fantásticas. Uma delas é
que, na cidade de Marabá, no sul do Estado do
Par1Í, fazia doze anos que não se realizava um
Júri. E ainda comentei: mas não é por falta
de matéria-prima. Bom, o Júri passou a funcionar
lá, depois. Agora, o eminente Constituinte há de
convir nisto. Numa cidade, numa região, numa
localidade onde o Júri não funciona há doze anos,
alguma coisa vai funcionar paralelamente ou su
cedaneamente. Naquela mesma caminhada, de
pois, em Marabá, encerrei a minha excursão na
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Lá
conversei com todas as pessoas com quem pude
conversar, como fiz em outros lugares, pessoas
bem diferentes. Em Imperatriz, existe uma sede
de Bispado. Conversei com o Bispo, um brasileiro,
por sinal, lá de Benjamin Constant, onde o Brasil
faz fronteira. Nasceu a alguns quilômetros da fron
teira do Brasil.S. Ex' Revm' contou-me uma coisa
que achei admirável e que explica muita coisa
que ocorre por esse mundo de Deus - ou do
diabo, não sei, Disse que, tendo tomado um ôni
bus, parece que no Estado de Pernambuco, em
demanda da sede de sua diocese, lá, de Imperatriz
uma, pessoa lhe perguntou se era religioso. Ele
estava com uma cruz, sem batina. E ele disse
que sim, que era o Bispo de Imperatriz.E a pessoa,
com a mais absoluta naturalidade, como se esti
vesse tratando de um assunto, afinal de contas,
perfeitamente lícito, possível, regular, disse: ah!
Então, vou lhe pedir uma informação. O Senhor
é capaz de me indicar um bom pistoleiro? Quer
dizer, ele pediu ao Bispo que lhe indicasse um
pistoleiro, como se estivesse fazendo uma con
sulta, um pedido absolutamente normal, regular,
consentâneo com a atividade apostólica, episco
pal daquele sacerdote. Ele era um homem de
bom espírito e disse assim: não lhe posso so
correr,

Mas é preciso ainda esclarecer que este cidadão
tínha um titulo a cobrar. Não sei se era uma nota
promissória, uma duplicata ou um cheque - era
uma coisa qualquer, um título a cobrar. E veja
só, não lhe pi'SSOU pela cabeça pedir a indicação
de um bom advogado, mas lhe ocorreu solicitar
a indicação de um bom pistoleiro. O que isto
quer dizer? GlUer dizer que a Justiça não funcio
nava ali, simplesmente não funcionava - funcio
nava alguma coisa paralela, sucedânea, substi
tutíva da Justiça. E o Bispo, assim questionado,
disse: olha, eu não lhe posso servir. Agora, posso
lhe assegurar que o senhor não encontrará dificul
dades em encontrar. É evidente que, quando o
serviço públic.onão funciona, alguma outra coisa
passa a funcionar.

Vamos convir, nobre Constituinte, que este é
um assunto que dificilmente poderá ter solução
na Constítulção, O que é preciso é o aperfeiçoa
mento das leis e o aprimoramento da sua aplica
ção, do seu funcionamento. Se a Constituição
tivess'i! a virtude, o poder de corrigir estas coisas,
seria realmente uma beleza. Tenho as minhas
dúvidas.

Uma outra coíse:tenho conhecimento de situa
ções extremamente graves e que não ocorreram

nem em megalópoles, nem nas selvas, mas em
determinados setores, em determinados ambien
tes - e chega a ser até constrangedor citá-los.
São aqueles casos, por exemplo, dos feitos não
julgados - para não sair do nosso setor espe
cífico -, às vezes não o são por um, dois, cinco,
vinte anos. Isto é um dano irreparável - quando
não ocorrem outras coisas. As vezes, o feito é
julgado e, na hora de redigir o acórdão, levam
dez anos, quinze anos e até mais. É evidente que
isto não é o normal, graças a Deus. Mas isto tam
bém ocorre. Isso constitui lesões efetivamente ir
reparáveis, porque o tempo não desanda. Toda
via, parece-me que estas questões dificilmente
podem encontrar na lei constitucional a sua ade
quada solução. Parece-me que são questões que
têm e terão de ser sucessiva, progressivamente
corrigidas, mas através da legislação ordinária.
Poder-se-á dizer que uma das garantias constitu
cionais é a inamovibilidade, e isto representa um
prejuízo. Em certos casos, pode até representar.
A vitaliciedade... Mas é um convite a isto, àquilo
e pode até, em certos casos, ser. Mas eu pergunto:
Ocorreria a alguém revogar as garantias da vitali
ciedade, da inamovibilidade ou da irredutibilida
de? Acho que não. Reconheço que, por vezes,
pode até ser um elemento não de custódia, não
de broqueI da independência, da lisura do magis
trado, mas, ao contrário, até como uma contri
buição para se beneficiar da impunidade. Pode
ocorrer? Sim, pode ocorrer. Mas, parece-me, tam
bém, que o legislador tem que perseguir sempre
aquelas linhas fundamentais, as linhas médias,
aquele ponto em que os interesses como que
se conflitam e se confundem. Há uma tendência,
especialmente quando há uma Assembléia Na
cional Constituinte, precedida de grandes espe
ranças, de uma propaganda, às vezes um tanto
irrealista, como se a Constituinte tivesse poderes
milagrosos, a crer que ela tivesse poderes de mu
dar a pobre e frágil natureza humana. Então, às
vezes, se espera muito, até demais, do legislador.

Há,de outro lado, uma tendência para colocar
na Constituição as soluções para todos os proble
mas, na esperança exatamente da perenidade
dessas disposições legais que, teoricamente, são
superiores ao comum das leis, às leis ordinárias.
Demodo que há uma certa tendência nesse senti
do. Parece-me que há necessidade de uma certa
vigilância, para não se deixar seduzir pela tentativa,
muito humana, de constitucionalizar normas que
normalmente não são constitucionais, cuja sim
ples constitucionalização não tem o efeito de mu
dar determinadas regras.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao eminente Constituinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTEMAURICIOCORR~
Sr. Presidente, Sr. Ministro, demais representantes
dos tribunais superiores que fazem parte da Mesa,
Srs. Constituintes, não tenho divergência com V.
Ex's, no que diz respeito à Corte constitucional.
Embora ainda não tenha chegado a uma conclu
são definitiva, eu me inclino pela manutenção do
Supremo Tribunal Federal como a Corte adequa
da para o julgamento das questões constitucio
nais.

Vindo, recentemente, de uma viagem a Madri,
encontrei-me com um professor da Faculdade
de Direito de Usboa e lhe indaguei como funcio
nava a Corte constitucional em Portugal, que lá
existe, agora. Ele me respondeu: funciona pessi-

mamente - e vocês estão querendo adotar a
Corte constitucional no Brasil. O que nós precisa
mos é exatamente fortalecer o sistema da argi.li
ção de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal. Temos o exemplo na precoce
aposentadoria do Ministro Adaucto Lúcio Cardo
so, exatamente em função das medidas intrusas
que foram inseridas no texto da Constituição. De
modo que estamos assentes com relação a esse
ponto de vista.

Lamento não poder dizer que se estaria ou não
de acordo em relação aos outros, porque V. Ex"
restringiu-se praticamente à abordagem da Corte
constitucional. Como venho da advocacia de Pri
meira Instância, sofrido pela língua das partes,
que sempre procuram jogar em cima do advo
gado a demora, o atraso, a obsolescência, o ar
caísmo da Justiça, fazendo recordar aquele bro
cardo, aquele ditado italiano de que "é meglio
um sorcio in bocca ai gatto chi um c1ientiin mano
d'avocatto". É evidente que desejaríamos que a
Justiça fosse célere - e aí discordo de V. Ex"
por estar endossando o que foi invocado pelo
Relator. Acho que a questáo é constitucional. Te
mos exemplo, nos Estados Unidos, na França,
na Inglaterra e em outros países, de outras cortes
que julgam determinados delitos e determinadas
questões cíveis. Quando se adotou, no Brasil, o
juizado especial de pequenas causas, acreditá
vamos que esse seria o caminho adequado, o
grande laboratório experimental. Porque aqui de
vemos avocar a mea - culpa. Nós, da comu
nidade forense, somos um pouco academicistas
e tradicionalistas. Não queremos, de um modo
geral, transformações que não passam pelo nosso
crivo. Então, pareceu-me que a introdução desse
juizado especial seria uma abertura para que tivés
semos cortes que julgassem ações de despejo,
que julgassem cobranças que são, geraImente,
os feitos que mais enchem, adensam os tribunais
brasileiros. Mas, lamentavelmente, até agora esse
juizado especial de pequenas causas não pôde
ter uma eficácia comprovada, em virtude de não
ter sido instalado, a não ser em caráter experi
mentai, em alguns Estados brasileiros.

Mas, indagaria de V. Ex' se não seria, dentro
desse espírito de que uma Constituição deva ser
sintética, mas não tão sintética para não dizer
o que deva ser conceituado, e nem tampouco
tão analítíca, para não ser um romance intermi
nável, mas uma Constituição que reproduza as
nossas ansiedades de modo bem definido, o in
centivo à criação de cortes especiais para julgar
feitos, sobretudo de interesse da classe mais po
bre, uma providência adequada.

Em segundo lugar, queria indagar de V. Ex"
sobre a Lei de Segurança Nacional, se ela deveria
ser mantida com a conceituação atual, ou se seria
melhor, como defendem alguns, que os concei
tos, relativamente à defesa do Estado, fossem re
metidos para o Código Penal.

Gostaria de saber de V.Ex" sobre a ação popu
lar, se acha que ela deva manter essa mesma
ritualística demorada, lenta, ou se deveria mere
cer, nesse quadro, digamos, sintético e de concei
tos, uma característica diferente. E situar-me es
pecificamente, já que estamos aqui com Ministros
das Cortes superiores do Brasil, para indagar de
V.Ex', no que tange ao Supremo Tribunal Federal,
o nosso maior órgão do Poder Judiciário, se seria
adequado realmente que o Poder Judiciário no
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Brasil tivesse a sua autonomia financeira definida
na Constituição brasileira, tese, aliás, sustentada
pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, aqui presente, quando Presidente da Asso
ciação Nacional dos Magistrados.

Indagaria, ainda de V. Ex" sobre a sua opinião
a respeito do Tribunal Federal de Recursos, se
ele deve manter a sua estrutura atual. Inclusive,
é bom dizer que o Tribunal Federal de Recursos
tem prestado extraordinários serviços à judicatura
nacional. Foi criado pela Constituição de 1946,
extinta por ato do Golpe de 1964. Esse tribunal
"A' fazer agora - pensou eu - o seu último
aniversário, na medida em que prosperar a tese
da criação de tribunais regionais com as caracte
risticas de julgamento dos feitos relacionados
com a União, as autarquias, etc., conforme define
sua competência a Lei rr' 5.010.

Quanto ao Tribunal Superior do Trabalho esta
mos aqui - inclusive, com o seu Presidente 
se V.Ex"acha que os feitos trabalhistas, por exem
plo, ligados ao Estado, da competência da União,
deveriam continuar sendo julgados pela Justiça
Federal, que é atrasada, lenta, ou se deveriam
ser remetidos à apreciação da Justiça específica,
no caso, a Justiça do Trabalho.

E ainda, quanto ao TSE, Tribunal Superior Elei
toral, se V. Ex"acha que a estrutura da Justiça
Eleitoral deva continuar como está. Quer dizer,
durante a nossa campanha eleitoral, durante a
nossa vida de político, ficamos entregues às mãos
de um juiz que, na verdade, transforma-se num
sátraPa. Hájuízes, inclusive, que agridem, no sen
tido moral, os candidatos, porque há um poder
excessivo entregue aos juízes, por época das cam
panhas eleitorais.

E, em último lugar, queria indagar de V. Ex',
no que tange ao Superior Tribunal Militar, se sua
competência deveria continuar como está defini
da, hoje, ou se os crimes praticados contra a cha
mada segurança nacional deveriam ser julgados
pela Justiça Comum, ou se deveriam continuar
a ser julgados pela Justiça Especial Militar.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
pallMa o Ministro Paulo Brossard.

O SR. MINISTRO PAULOBROSSARD- Como
vemos, o nosso eminente Senador distribuiu
questões por todas as faixas. Imaginem só se eu
não tivesse ficado circunscrito à Corte Suprema.

Mas realmente o Senador colocou uma série
de questões e há algumas claramente constitu
cionais e outras que podem ou não ser constitu
cionais. O problema da ação popular, por exem
plo. Acho que a Constituição só pode enunciá-la
brevissimamente; depois é matéria de lei proces
sual.

O problema da Lei do Segurança Nacional, Se
nador - serei breve porque realmente são tantas
as questões - é como a Lei de Imprensa. O
meu ideal seria que o Código Penal enfeixasse
toda a legislação penal, que não houvesse uma
lei extravagante. Acho que este seria o ideal. Ago
ra, não vejo qualquer diferença substantiva entre
uma lei criminal estar dentro ou fora do Código
Penal, ser extravagante. O problema é saber se
a lei é boa ou não.

O meu ideal, volto a dizer, é que o Código
Penal contivesse toda a legislação penal do País.
Agora, não vejo nada de extraordinário em haver
leis especiais, leis extravagantes de caráter, de
natureza penal, relativamente ao Códígo Penal.

Quando foi criado, o Tribunal Federal de Recur
sos, o foi para alMar o Supremo Tribunal Federal,
órgão que conhecia, em segunda instância, mui
tas daquelas questões que passaram a ser recebi
das, normalmente pelo Tribunal Federal de Re
cursos, mesmo antes da criação da Justiça Fede
ral. Os juízes estaduais julgavam os feitos federais
em primeira instância, apenas que o recurso, em
vez de ser encaminhado para o Tribunal de Justiça
ia para o Tribunal Federal de Recursos, nos casos
de recursos ordinários.

Com a íntervenção crescente do Estado em
toda a vida, na economia, os tribunais foram fican
do pequenos. Já não falo no aumento vertiginoso
da população, que, naturalmente, faz crescer o
número de litígios e feitos, mas, em virtude da
interferência do Estado em tudo. De modo que
o número de feitos também é correlato a essa
interferência.

Quando se discutiu muito o problema da refor
ma do Poder Judiciário, parecia-me que seria
mais interessante a multiplicação dos tribunais
federais de recursos, em vez de apenas um Tribu
nal de Recursos. Parecia-me uma idéia mais sim
pática, inclusive alguma coisa que correspondes
se mais à estrutura federativa do Estado. Preva
leceu a outra tese, com a ampliação no número
dos seusjuízes e a conservação de um só tribunal.

Agora, acho que, enquanto a competência fe
deral for a que é, a tendência será para aumentar
sempre o Tribunal Federal de Recursos.

V. Ex" falou no Supremo Tribunal Federal. O
Supremo Tribunal Federal brasileiro é o tribunal,
que conheço, que julga o maior número de cau
sas, acho, no mundo. E não é fácil avaliar essa
carga monstruosa que pesa sobre ele, porque,
no Brasil, todas as questões são federais. Pratica
mente não há questões que não o sejam. De
modo que há a possibilidade, pelo menos teórica,
de um litigante ir ao Supremo - e este é sempre
o desejo do litigante que não ganhou a ação.
Atendência é para que a sobrecarga do Supremo
seja essa coisa monstruosa que vem sendo há
muito tempo. E o pior é que a tendência, apesar
de todos os esforços e expedientes de caráter
regimental no sentido de estreitar os caminhos
recursais, é de continuar julgando uma enormi
dade de feitos. É uma questão de opção. No ano
passado, visitei a Suprema Corte dos Estados Uni
dos. O Presidente da Suprema Corte marcou essa
visita para as 13h. ACorte reuniu-se às lOh, julgou
três feitos e, às 13h, já estava com seu trabalho
encerrado. O Presidente teve a gentileza de rece
ber-me, levou-me à biblioteca e ao plenário da
Suprema Corte que, naquela manhã, já havia jul
gado três feitos. Se eu perguntar ao Ministro quan
tos julgou hoje, ou nesta semana, ele deixa um
Juiz da Suprema Corte americana encabulado,
a diferença enorme. Vejam o que isto custa, o
que representa. O Ministro Baleeiro, com aquela
objetividade, às vezes até uma certa rudeza nas
expressões, no seu livro sobre o Supremo Tribu
nal Federal e esse outro desconhecido ele dizia
que o Supremo tinha julgado tantos feitos com
prejuízo da qualidade. E não pode deixar de ser
assim.E uma monstruosidade, um trabalho quase
braçal, quase físico, de enfrentar aquela mole de
processos. Mas aqui, no Brasil, tudo é federal.
E assim que sempre há a possibilidade de uma
questão ser federal. Então, foram surgindo as vá
rias técnicas de cortar, multar em razão do valor
da causa, o pré-questionamento, etc. Foram expe-

dientes tendentes a diminuir, até onde fosse possí
vel, o número de feitos.

Há duas regras para o problema dos feitos tra
balhistas, com relação a pessoa de direito público.
Acho que é uma dessas questões que não têm
solução cientifica, porque, ou se adota o princípio
de que o Tribunal Federal de Recursos julga os
feitos em que forem parte a União, as autarquias
federais, etc., então, pela natureza do feito, tais
questões devem ser atribuídas à Justiça espe
cífica, à Justiça do Trabalho. São duas soluções
que me parecem defensáveis. Ambas têm argu
mentos razoáveis em sua defesa.

Com relação ao Tribunal Superior Eleitoral,
acho que a Justiça Eleitoral, como todo orga
nismo humano, afinal de contas, comete erros.
Neste ano, por exemplo, houve muitas queixas
em alguns lugares contra ela. No Ministério da
Justiça, tenho recebido - inclusive ontem 
queixas, ainda, em conseqüência de posições to
madas pelo Tribunal Regional Eleitoral em rela
ção a candidatos, etc. Então, determino à Polkia
Federal que abra inquérito. Não conheço os casos
concretamente, por isso não tenho como julgar
se são realmente casos em que se justifica 11 per
secução penal em matéria eleitoral, ou se são
casos que hoje já não teriam mais um sentido
ou uma utilidade social.

A despeito dos possiveis erros e desvios que
a Justiça Eleitoral possa cometer ou tenha come
tido, acho que ela foi um dos maiores avanços
feitos em nosso Pais. Essa reivindicação, que teve
em Assis Brasil o seu grande advogado, e foi
incorporada ao programa da Aliança Uberal de
19;30,que veio a ser adotado, é uma dessas con
quistas inegociáveis do Direito, da política e da
judicatura brasileiros. Dizia-se, naquele tempo, an
tes de 1930, quando se defendia a adoção de
uma Justiça Eleitoral, que seria macular a Justiça,
introduzir nela a política partidária. Longe disso.
Muito ao contrário, a Justiça Eleitoral veio trans
formar-se no mais seguro fator de lisura das elei
ções. Não quero dizer que não haja falhas, algu
mas até clamorosas. Mas, em grandes linhas, não
fora a Justiça Eleitoral, estaríamos ainda naquele
tipo de eleição que marcou a nossa História, até
a adoção do voto secreto e da Justiça Eleitoral.
É uma questão de aperfeiçoá-la, melhorá-Ia.

Muitas vezes, por exemplo, lembro-me de al
guns casos que acompanhei mais de perto, em
que as pessoas atingidas por decisões do Tribunal
Superior Eleitoral queixavam-se muito do Tribu
nal. Mas, na verdade, elas deviam queixar-se da
lei,não do Tribunal, porque ele não estava criando
a lei, mas somente a aplicando. Não questiono
que talvez tenha havido algum rigorismo, mas
isto se soluciona. O Sr. Constituinte há de convir
em que, na medida em que 20 partidos concor
rem a uma eleição, é extremamente díffcil decidir
de forma verdadeiramente equânime ou equita
tiva, ou que, pelo menos, satisfaça esses partidos,
porque o Tribunal também fica jungido dentro
daqueles termos da lei, daquelas limitações legais
que ele não pode transpor.

Acho que a Justiça Ê1eitoral é dessas conquis
tas definitivas, inegociáveis, intocáveis, no aprimo
ramento não só do nosso aparato judiciário mas,
principalmente, das condições de funcionamento
de um Poder Legislativo em que os mandatos
sejam limpos.
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Com relaS:ão ao Superior Tribunal Militar, acho
que o problema da Lei de Segurança Nacional
não deveria ser da Justiça Militar, corno não era,
embora deva dizer - aliás, o Presidente já sabe
disso, porque pelo menos em duas solenidades
eu já disso ísso- que atravessamos um período
de lIutoritarii,mo que d6i na alma, s6 de pensar.
Digo aqui o que dizia no Senado, quando era
líder da Oposição. Não vou falar em toda a Justiça
Militar, porque não conheço todas as Justiças de
Primeira lnstãncía por este País afora. Mas, no
que tange aio Superior Tribunal Militar, foi um
Tribunal que' honrou o Poder Judiciário do nosso
País, mesmo' nos momentos mais dificeis. Quem
disse isto, num momento solene, foi o velho Ba
leeiro, que foi membro desta Casa. Quando Minis
tro-Presidente do SupremoTribunal Federal, num
discurso que, aliás, causou mal-estar a muita gen
te -- foi um discurso breve, mas delicioso 
ele lembrava os tempos em que à Justiça Militar
não competia julgar os crimes hoje chamados
contra a Segurança Nacional. E lembrava um Pro
curador-Geral da República, nem mais, nem me
nos do que o Ministro Pires de Albuquerque 
naquele tempo, o Procurador-Geral da República
era um dos ~linistros do Supremo, escolhido pelo
Presidente para o cargo. No tempo em que era
Procurador-Geral da República, o Ministro Pires
de Albuquerque, homem de grande vigor intelec
tual, de grande talento, desempenhava suas fun
ções com muito brilho; enquanto Procurador-Ge
rai, era ímplacâvel. E, depois da revolta de 1922
e 1924, o número de denúncias e denunciados
foi muito grande.

No discurso, o mestre Baleeiro leu o trecho
de uma denúncia do Ministro Pires de Albuquer
que, em relação a um jovem oficialextremamente
perigoso. Ele então reproduz 05 termos da denún
cia, do errazoado, sem dizer o nome. Depois, lá
pelas tantas, diz assim: "Esqueci-me de dizer o
nome do réu: Eduardo Gomes". E ele lembrava,
então, que fOli num recinto do Supremo Tribunal
Federal, que foi sendo Procurador-Geral da Repú
blica um Ministro do Supremo Tribunal Federal,
que ,11 .Justíça Pública castigou, afinal de contas
duramente, todos os revoltosos daquele período
de sublevação generalizada, e que viriam a ser
os vitoriosos de 1930. Acho que não precisaria
lembrar que o MinistroPires Albuquerque foiapo
sentado compulsoriamente, logo depois de Revo
lução de 1930, exatamente porque, como Procu
rador-Gerai, havia denunciado toda aquela gente
que no fim estava vitoriosa com a Revolução. Foi
afastado compulsoriamente do Tribunal, afinal,
num ato de arbítrio próprio desses momentos
e desses movimentos.

Assim, quero acentuar que me inclino pela
competência da Justiça Comum, como antes.
Mas devo dizer que, em matéria de aplicação da
lei, o nosso Superior Tribunal Militar, nos anos
mais difíceis,foi um Tribunal que honrou o Poder
Judiciário do País, segundo o meu juízo.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Antes de
passar a palavra ao eminente Senador Leite Cha
ves, o Sr. Ministro Sidney Sanches pede oportu
nidade para fazeruma breve intervenção, e a Presi
dência, em deferência a S. Ex", passa-lhe a palavra,

O SR. MINISTRO SIDNEY SANCHES - Sr.
Presidente, agradeço a gentileza do atendimento
à soIidtação, e: peço escusas aos nobres Consti
tuíntes por um membro de outro Poder vir aqui

à Mesa fazer perguntas. Mas estou aqui como
um cidadão e interessado no encaminhamento
das questões relacionadas ao Poder Judiciário.

Sr. Ministro da Justiça, Paulo Brossard, uma
das coisas de que mais me tenho convencido
é que não há solução para 05 recursos extraordi
nários, em todas as causas cíveis e criminais no
País, que possa ser encontrada num só tribunal,
que haveria de ser o Supremo Tribunal Federal.
Meditei muito sobre isto e estive pensando sobre
se não se poderia encontrar uma solução que
atendesse à ampliação da competência constitu
cional do Supremo Tribunal Federal, sem o sacri
fício da sua competência recursal em matéria de
uniformização do direito federal.

A meditação que fIZ, e que submeto a V. Ex"
e ao debate, se for o caso, é a seguinte: temos
na Justiça do Trabalho três instâncias, a Junta
de Conciliação e Julgamento, o Tribunal Regional
do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho.
As duas primeiras instâncias examinam a causa
a nível ordinário, a nível de provas; e o Tribunal
Superior do Trabalho, a nível de Direito Traba
lhista, e quase que com soberania, porque s6
em tema constitucional é que os acórdãos do
Tribunal Superior do Trabalho podem ser refor
mados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tam
bém acontece na Justiça Eleitoral. O Juízo Elei
toral de Primeira Instância, o Tribunal Regional
Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Isso acon
tece, mutatls mutandis, na Justiça Militar. O Tri
bunal de Justiça Militar às vezes é um tribunal
da Justiça do Estado e o Tribunal Superior Militar.
Já na Justiça Federal isso não acontece: há o
Juiz Federal de Primeira Instância e o Tribunal
Federal de Recursos, que é juiz de segundo e
terceiro graus ao mesmo tempo. E é por isso
que, a meu ver, elejamais conseguirá prestarjuris
dição a tempo e a hora a todas as causas que
lhe.chegam, porque ele tem de examinar a maté
ria ordinária e a matéria, digamos assim, extraor
dinária, a matéria estritamente de direito.

Então já começo a pensar: não seria conve
niente a criação de tribunais regionais federais
nas grandes capitais do País, para resolverem 05

recursos ordinários contra as decisões dos juízes
federais de Primeira Instância e o recurso especial,
ou o recurso extraordinário para o Tribunal Supe
rior Federal - este seria o nome - apenas
para uniformizar o tratamento entre 05 tribunais:
Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Superior
Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Supe
rior Trabalhista e Tribunal Superior Federal, este,
competente só para as causas da Justiça Federal,
isto é, aquelas em que há interesse da União?
!'ú surge o problema maior da Justiça dos Esta
dos, porque há uma interferência muito séria na
autonomia dos Estados. Se se admitir uma pri
meira instância na Justiça Estadual, uma segunda
instância formada pelos tribunais de Justiça e tri
bunais de Alçada, e uma terceira instância, aí,
sim, federal, um Tribunal Superior de Justiça, que
seria capaz de reformar, a nível de direito e não
de matéria de fato ordinária, os acórdãos dos tri
bunais de Justiça e de Alçada de todos 05 Estados,
isto envolve a autonomia dos Estados, eviden
temente.

Mas, se se quer chegar, através do recurso ex
traordinário, a uma corte que uniformize a juris
prudência de todo o País, não vejo outra solução
- e apenas vou submeter a questão a V. Ex"

- senão a criação, também nesse nível, de um
Tribunal Superior de Justiça, que seria a terceira
instância da Justiça dos Estados. Naturalmente,
recrutada, na medida do possível, a composição
desses tribunais da magistratura dos Estados, do
MinistérioPúblico dos Estados, da advocacia dos
Estados. E se persistir o dissídio jurisprudencial
entre esses tribunais superiores, a respeito de di
reito federal, ai, sim, através do recurso extraor
dinário, o acesso ao Supremo Tribunal Federal.
Só na hipótese de dissídio entre decisões de tribu
nais superiores, na interpretação de direito federal.

Se isso for acatado, o que pode acontecer?
Estará aliviada a carga do Supremo Tribunal Fe
deral em matéria de recurso extraordinário. Mas
não deixará ele de ser o último acesso em matéria
de direito federal, se houver divergência entre os
tribunais superiores. Se não houver divergência,
melhor, não há necessidade de se chegar ao Su
premo. Mas, se houver, convém que vá para uma
corte única, o Supremo Tribunal Federal. Isso ali
viaria, creio, metade do serviço do Supremo Tri
bunal Federal.

!'úsurge a questão que devo mencionar, porque
V. Ex" enfatizo\,\a corte constitucional, enfatizou
a competência constítucíonal do Supremo Tribu
nal Federal. Daía pergunta: com isso não se pode
ria ampliar consideravelmente a legitimidade ativa
para a propositura da ação direta de inconstitucio
nalidade, ao invés de ficar só em mãos do Procu
rador-Gerai da República, demissível ad nutum
- por isso, recai toda a suspeita sobre o cargo
e não sobre a pessoa? 1550 possibilitaria outo
gar-se a legitimidade atíva a quem? Ao Senado
Federal? ACâmara dos Deputados? As Assem
bléias Legislativas? A todos 05 tribunais judiciá
rios? Aos partidos políticos a nível nacional e às
entidades de classe a nível nacional? Todas essas
pessoas jurídicas, ou entidades, teriam acesso ao
Supremo Tribunal Federal através da ação direta
de constitucionalidade. Comisso, não deixaria o
Supremo Tribunal Federal de ser a última instãn
cia em matéria de unifomização do direito federal,
mas poderia exercer a competência constitucio
nal que lhe está faItando e que causa o reclamo
maior da sociedade.

Pergunto a V.Ex" o que acha dessa meditação,
que também ainda não é uma idéia formada, é
uma meditação, como estão fazendo todos os
Srs, Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao Sr. Ministro Paulo Brossard, fazendo
questão de registrar que a intervenção do emi
nente MinistroSidney Sanches, longe de ser uma
pergunta, é um tema em debate, até porque, regi
mentalmente, S. Ex"não poderia questionar, inter
rogar V.Ex" nesta sessão.

Passo a palavra a V. Ex", portanto.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Sr.
Presidente, diria que esta questão é mais dirigida
aos Constituintes do que propriamente a mim,
porque é uma questão interessante e que deverá
ser examinada e decidida por quem tem voto,
eu não tenho.

O problema da competência do Supremo vem
desafiando as inteligências não é de hoje, mas
há muito tempo, sempre no sentido de procurar
fazer com que o tribunal tenha capacidade, que
05 encargos funcionais sejam compatíveis com
os limites da natureza humana. Agora, a idéia
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do MinistroSidney Sanches, se bem aprendi, fun
damentalmente seria uma espécie da criação de
tribunais que julgariam definitivamente as ques
tões predominantemente de Direito Privado, re
Cll'SOS extraordinários civis,mas não só de Direito
Privado como também de Direito Penal, de direito
federal, etc. Acho um caminho possível. Agora,
quando as questões mesmo de Direito Privado
envolvem questões de Direito Constitucional, pa
rece-me que deveria ser preservada a compe
tência do Supremo Tribunal. Quando não, acho
que nada impediria que o que ficasse fosse julga
do por um outro tribunal. A grande função do
Supremo Tribunal, como cúpula do Poder Judi
ciário, nesses assuntos, é o problema exatamente
de dar uniformidade e coerência li jurisprudência.
Nãohá de serobrigatoriamente o Supremo Tribu
nal Federal que, há de fazer isto. Tanto assim,
que em matéria de Direito Trabalhista, por exem
plo, salvo naquelas questões que envolvem aspec
tos constitucionais a competência é do Tribunal
Superior do Trabalho, e não de outro, que vai
exatamente fixar as linhas fundamentais da juris
prudêncía, até através de súmulas, à semelhança
do que faz o Supremo. Acho que isto é possível.
Mu.se tivesse eu de compor um tribunal desse
tipo, eu me esforçaria ao máximo para, aí, sim,
ao invés de mais de um tribunal, ter um tribunal
só à semelhança do Supremo Tribunal Federal,
que é um tribunal nacional. Esse tribunal, não
o Supremo, teria essa atribuição de uniformizar
a jurisprudência, nos casos de divergência entre
os tribunais locais - acho que, até por uma ques
tão de economia de tempo, deveria ser apenas
um - para evitar,depois, o que seria uma espécie
de recurso de revista, o antigo recurso de revista
no sentido de uniformizar a jurisprudência. Mas
isso evidentemente é uma questão secundária e
que não caberia aqui discutirmos. Agora, que é
possível, é. Talvez seja uma boa solução.

Quanto à ampliação, digamos assim, da titulari
dade da ação, digo ao Ministro que se cuide, por
que, senão, no outro dia o Supremo estará com
a mesma carga de trabalho;especialmente quan
do os litigantes apenas entram em juízo e depois
transferem o problema para que o Supremo jul
gue. Eles não pagam custas; não têm qualquer
problema; encheriam o Supremo Tribunal Fede-
ral, rapidamente. .

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao eminente Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTELEITE CHAVES - Mi
nistro Sanches, do Supremo Tribunal Federal, Mi
nistro Peixoto, Presidente do Superior Tribunal
Militar, Exm" Sr. Ministro-Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, meu caro Presidente e Rela
tor, meus amigos: Ministro Paulo Brossard, V.Ex
prescinde de adjetívos. V.Ex- é por demais conhe
cido nesta Casa. Entre os Deputados é tratado
com a maior reverência; entre os Senadores, com
a maior estima e respeito. Aqui, V. Ex' decidiu
instantes históricos da Nação. Já foi Deputado,
Senador, nosso líder, e nos instantes mais diliceis,
V.Ex' era conselheiro; nos instantes mais diliceis,
ainda, como orador, V. Ex- definiu os rumos desta
Casa. Ficou imortal nas nossas lembranças e nas
nossas consciências aquele momento em que
V. Ex' convencia o Congresso e o nosso partido
de que, entre a honra nacional e a aceitação do
projeto de reformulaçio judiciária do Presidente

Geisel, nós devíamos ficar com a nossa honra
e com o nosso posicionamento. Contrariamente
a V.Ex-, defendia posição também o nosso ilustre
companheiro Senador Tancredo Neves, de sau
dosa memória. E foi um dos instantes mais belos
que houve nesta Casa. V. Ex- teve a unanimidade
do Senado. O grande Senador Tancredo Neves
ficou isolado. E, ali, V. Ex' conseguiu mudar a
Nação, e também dali nasceu a candidatura do
Senador Tancredo Neves, depois, a Presidência
da República.

Ministro, aqui estamos numa luta muito dilicil,
porque ainda não formamos idéias. Como V.Ex"
sabe, somos Senadores e Deputados de diversas
regiões, de díversos niveis e compreensões. E
ainda não temos idéia sobre o que seja a Justiça
que haveremos de oferecer ao País. A nossa posi
ção é a de um alfaiate: se fizermos umavestimenta
perfeita, vamos ter de vestir um corcunda, pois
V. Ex- conhece melhor do que nós as deformi
dades econômicas e sociais do Pais. Talvez outras
Comissões venham dar melhor forma a este cor
po, para que, nós, aqui, com a capacidade dos
nossos companheiros, possamos dar uma nova
imagem de Justiça ao Pais.

Preocupam-nos nesses últimos dias, três temas
- anteontem os nossos debates foram até:a uma
e meia da manhã, quando ouvimos doze juristas,
muitos deles conhecidos de V. Ex" - a .Corte
Constitucional, a federalização da Justiça, e o con
curso parajuizes, a seleção de juizes, por concurso
da sua comunidade, depois de provados os requi
sitos de capacidade e de valor moral.

Mas como o nosso tempo é limitado, Ministro,
gostaria de ater-me apenas a um ponto: ao da
Corte Constitucional. Conviria a V.Ex', com a sua
experiência, que o Supremo viesse a ser essa Cor
te Constitucional, e criássemos um Tribunal Su
perior de Justiça, onde está o Tribunal Federal
de Recursos, e os Tribunais de Justiça dos Esta
dos se transformassem em Tribunais Regionais
de Justiça, e, desta forma, estariam, por outro
lado, chegando quase que à mesma posição do
nosso ilustre Ministro Sanches?

A segunda pergunta: havendo necessidade de
que a Corte Constitucional fosse estanque, con
viria a V.Ex- que os Ministros tívessem mandato
limitado, como pensa o ilustre jurista Larnartine
Correia de Oliveira?Querdizer, nescessariamente,
para que a Corte Constitucional alcance o seu
mais alto papel de guardiã, da Constituição, da
quilo que a Nação brasileira decidir aqui: que se
jam limitados os mandatos, que não haja a pereni
dade dos mandatos.

A última pergunta é uma decorrência desta:
no caso da Corte Constitucional existir de forma
estanque, quem lhe faria a fiscalização extema?

Era somente isto.

O SR. MINISTRO PAULOBROSSARD - Meu
querido amigo Senador Leite Chaves coloca uma
série de questões importantes, uma delas, inclu
sive, a velha questão da unidade e dualidade da
Justiça.

Houve tempo em que se defendeu com ardor
a unidade da Justiça nacional. O Poder Judiciário
seria nacional. Aliás, é interessante: o Poder Judi
ciário exerce uma função nacional mesmo quan
do estadual. Note o seguinte: não existe recurso
de uma decisão da Assembléia Legislativa para
o Congresso Nacional; não existe recurso numa
decisão do Governador do Estado para o Presí-

dente da República, mas existe recurso de decisão
dos tribunais estaduais para o Supremo Tribunal
Federal. A função nacional do Poder Judiciário
está incita no Poder Judiciário. Já se defendeu
com muito ardor a unidade da Justiça, e entre
os que a defenderam estava Rui Barbosa, o mais
federalista dos federalistas. Hoje, não há esse mo
vimento. Essas coisas, certas ou erradas, já fica
ram mais ou menos como coisa julgada: a duali
dade da Justiça -Justiça dos Estados e Justiça
da União. De mais a mais, hoje se justificaria mais
do que ontem, porque, quando a legislação sobre
o Direito Processual, por exemplo, era da compe
tência dos Estados, ainda havia razões, justifica
tivas da dualidade da Justiça. Mas depois que
a União absorveu a competência para legislar so
bre o Direito Substantivo e o Adjetivo, de modo
que a massa legislatíva é federal, acho que se
somariam os argumentos em favor da unidade
da Justiça. Mas volto a dizer - não sei se isso
já foi discutido aqui, mas tenho a impressão de
que esta é questáo que não importa mais - em
1933/34, este assunto foi motivo de grandes dis
cussões na Assembléia. Hoje, não sei se seria.

Relativamente ao problema da suposta Corte
Constitucional e da investidura temporária ou não
dos seus membros, francamente, não simpatizo
com a investidura temporária. Até porque, se for
mos aplicar esse principio em relação à Corte
Constitucional, por que não aplicar em relação
aos outros tribunais também? Estaríamos enfren
tando uma das prerrogativas clássicas da magis
tratura, exatamente a vitaliciedade.

O nobre Senador Constituinte poderia dizer que
há inconvenientes. Qual a solução humana que
não oferece inconvenientes? Todas oferecem,
sempre. Note mais: nos Estados Unidos não há
limitação para permanência na Suprema Corte,
e tem havido juizes que lá permanecem por lon
gos anos, inclusive quando já o declinio das forças
e até da inteligência marca - digamos assim
- uma decadência. Em compensação, um juiz
como Marshall, por exemplo, durante 33 anos,
foi Chlf Justice daquele tribunal, e foi quem,
afinal de contas, rasgou as avenidas do Direito
Público Constitucional não apenas americano,
mas das grandes novidades do Direito Público
universal. Tanen, outro Presidente, por mais de
30 anos. E o velho Holmes - nunca foi Presi
dente, sempre Justice - foi até quase aos 90
anos juiz da Suprema Corte. A despeito da idade,
como diziaJoão Octávio Mangabeira, seus votos
vencidos faziam tremer a Wall Streef- os famo
sos votos do Juiz Holmes. Essa é uma questão
relativa. Depende muito, varia de pessoa para pes
soa, de homem para homem.

No Brasil, como sabem, a lei estabeleceu a
aposentadoria compulsória aos 70 anos. Normal
mente, os juizes, aos 70 anos, estão na plenitude
de sua força, do seu saber e de sua experiência
Mas o legislador entendeu que era o tempo mais
aconselhável. Aos 70 anos, passa-se obrigatoria
mente à aposentadoria. A Carta de 1937 reduziu
para 68 anos, o que me parece uma idade baixa.
Estabelecido o limite de permanência na função
pública aos 70 anos, quando se dá a aposen
tadoria compulsória por implemento de idade,
acho que essa providência corrige os males que
podem ocorrer pelo excesso de idade de juizes
que permanecem mais tempo nos tribunais quan
do isto é possível.
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GlUanto à limitação no tempo, dificilmente daria
meu voto palra essa medida.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao Constituinte Paes Landim.

o 5R. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Exm" Sr. MinistroProf. Paulo Brossard,
Exffi° Sr. Ministro Sidney Sanches, do Supremo
TribunalFederal, Exm°Sr. Presidente do Tribunal
Superior Militar, Exrrr' Sr. Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, Sr. Relator Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio, Srs. Constituintes, o emi
nente Constituinte Leite Chaves já falou muito
bem que V. Ex', Sr. Ministro, não precisaria ser
apresentado. S. Ex" situou muito bem nos anais
do Congresso brasileiro, em sua sofrida história,
a sua luta contra o chamado "Pacote de Abril",
a grémde defesa que V. Ex" sempre fez da intangi
bílldade de certas conquistas do Poder Judiciário
e, sobretudo, da não-audiência da sociedade bra
sileira naquele momento da chamada reforma
do Poder Judiciário feita por meio de um ato
institucional.

O Constituinte Leite Chaves me faz lembrar um
episódio, que peço licença, Sr. Presidente, para
reproduzir, a propósito de sua intervenção. É que,
quando li nos jomais que V. Ex', Sr. Ministro, iria
saudar 1)0 Congresso o centenário de João Man
gabenra, fui assistir, naquele dia, ao discurso de
V. EJ.~, e nunca me esqueci, num determinado
momento, do aparte do Senador Leite Chaves,
entusiasmado, afmal, com a saudação de V. Ex"
a João Mangabeira, quando ele disse: "foio maior
discurso do século" - mais ou menos nessas
palavras - "que este Congresso e a sociedade
já registraram". Cito João Mangabeira, porque en
tendo que, depois dele - com licença dos baia
nos, sobretudo do meu amigo Josaphat Marinho
-, acho V. Ex" o maior discípulo vivo de Rui Bar
bosa, hoje, neste País, o que mais estudou Rui,
e com maior vantagem sobre vários outros estu
diosos de Rui,porque V. Ex" mergulhou profunda
mente nas raízes históricas do País, o que mais
fez acentuar a reverência e a admiração de V.
Ex" por Rui Barbosa. Acho que, em função disso
- e me sinto muito felizpor isso, porque é impor
tante para um homem da formação moral de
V. Ex', um estadista, essa cultura histórica -, per
cebemos a preocupação de V. Ex" em resguardar
o papel do Supremo Tribunal Federal, essa notá
vel criação de Rui Barbosa. Sempre digo em mi
nhas intervenções: Acho que Rui imaginou o Su
premo Tríbunal Federal exatamente como uma
espécie de poder moderador, o poder que iria
estabelecer as grandes conquistas democráticas
da Constituição republicana, sobretudo da Fede
ração, e outros aspectos que, claro, não viriam
ao caso aqui abordar, Sr. Ministro.

Felicito V. El{'também pelo que disse na sua
exposição, porque, por coincidência, ontem,
quando se discutia o problema da promoção de
juízes, eleição ou não de juízes, concurso de juízes,
eu dizia que era matéria que me parecia rigorosa
mente de legislação ordinária. E felicito esta Sub
comissão, porque, apesar de eventuais divergên
cias, teve a felicidade de ter como relator um
homem profundamente angustiado com a pro
blemática de levar a justiça ao cidadão comum.
Portanto, esta Subcomissão está de parabéns.
Talvez10Constituinte PlínioArruda Sampaio, com
as suas preocupações, seja o grande relator de

todas as subcomissões desta Casa. Penso sempre
e reflito que essas preocupações do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio têm de ser levadas tam
bém, sobretudo depois da elaboração do texto
constitucional, ao grande foro de debates, que
é a Câmara, o Congresso, enfim, por meio de
uma legislação ordinária, para tentar sacudir essa
estrutura injusta da Justiça brasileira, nos seus
empecilhos, para que ela seja realmente célere
e fique cada vez mais perto do pobre cidadão
comum.

Fiquei felizporque V. Ex' ficou preocupado em
trazer ao debate sobre a problemática do Judi
ciário os grandes temas que realmente deveriam
participar da Constituição, dentro também do pró
prio espírito de Rui Barbosa, e baseado na Consti
tuição americana, na qual praticamente dois arti
gos definiam toda a estrutura desse magnífico
poder, desse grande poderque é a Suprema Corte
Americana. Praticamente a Constituição de 1891
já traz algumas conquistas que a jurisprudência
americana e a de Rui Barbosa construiram. A
Constituição de 1891 foi a mais duradoura da
República. Em praticamente 8 artigos, RuiBarbo
sa trouxe toda a tessitura do Poder Judiciário,

. falando tão-somente do Supremo Tribunal Fede
ral, remetendo-ao Congresso a criação de tantos
juízes e de tribunais federais quantos fossem ne
cessários e, é claro, reportando-se também à Jus
tiça dos Estados.

Ainda hoje, eu fazia uma pergunta ao Prof. Raul
Machado Horta: Por que não, de certa maneira,
repensar um pouco a velha tradição da Consti
tuição de 1891, sintética no que diz respeito ao
Poder Judiciário, e remeter-se ao Congresso o
cometimento disciplinar dos demais ramos do
Poder Judiciário, exatamente homenageando a
cúpula do sistema do Supremo Tribunal Federal?
Ele me respondeu, com aquela prudência mineira
profunda, que realmente a preocupação é evitar
exacerbações dos Estados. Então, é melhor disci
plinar, deixar um texto mais explícito a respeito
do problema da Justiça na Constituição Federal.

Numa resposta ao Senador Mauricio Corrêa,
V. Ex", eminente Ministro, respondeu o que eu
iria perguntar a V. Ex" - se esse volume de traba
lho do SupremoTribunal Federal não seria conse
qüência exatamente dessa exorbitância, dessa
exacerbação estatalizante, hoje, na sociedade bra
sileira, onde há a presença onipotente do Estado
em tudo. Aspecto este a que, de certa maneira,
S. Ex", o Sr. Ministro Oscar Dias Corrêa, no seu
último livrosobre a Constituinte, Arquivos Judi
ciários do Supremo Tribunal Federal, se re
portou. Essa avassaladora legislação federal, re
sultado da presença do Estado, de certa maneira
atropela tudo, inclusive a grandeza do Poder Judi
ciário, que nele se concentra na matéria federal.

Finalmente, Sr. Ministro, a pergunta que faria
a V. EX seria - permita-me depois, rapidamente,
com a devida vênia, reportar-me às considerações
que V. Ex', Ministro, deu ao Supremo Tribunal
Federal - se não se deveria retirar da órbita da
Constituição Federal o chamado Conselho Nacio
nal da Magistratura, até porque acho que os tribu
nais superiores e os regionais deveriam realmente
ser incumbidos da disciplina dos seus membros,
dos seus serventuários. A colocação, aqui, do emi
nente Ministro Sidney Sanches me pareceu da
maior oportunidade - peço ao nosso ilustre Pre
sidente, José Costa, a licença de um minuto a

mais - ele estaria providenciando uma visita ao
Supremo Tribunal Federal, e essa visita a esta
Subcomissão parece-me que seria talvez para es
clarecer algumas dúvidas e dar mais alguns ou
tros esclarecimentos. Mas S. Ex" trouxe aqui um
aspecto fundamental- a criação de um Tribunal
Superior Federal e a de um Tribunal Superior
de Justiça.

Confesso, Sr. Ministro, com a devida vênia do
Sr. Presidente da Subcomissão, que - não sei
se é uma preocupação de preservar o Supremo
Tribunal Federal - eu já temeria um pouco a
criação do Tribunal Superior de Justiça. Acho que
os Estados deveriam remeter as controvérsias de
Direito Privado e esses conflitos de entendimento
de vários tribunais estaduais diretamente ao Su
premo Tribunal Federal. Aíeu perguntaria, dentro
do bojo da colocação de V. Ex", se não seria possí
vel talvez, com esse desafogo que a criação do
Tribunal Superior Federal e dos tribunais de recur
sos dos Estados daria ao SupremoTribunal Fede
ral, o restabelecimento do recurso ordinário, que,
aliás, está no projeto do Prof. Fábio Conder Com
parato, que proporcionaria inclusive a ação popu
lar direta ao .Supremo Tribunal Federal, com
aquele resguardo - o princípio constitucional de
defesa dos interesses maiores da Constituição 
preservando valores da sociedade brasileira com
uma ação popular direta ao Supremo Tribunal
Federal.

Diante da preocupação do eminente mi
nistro Paulo Brossard, de que talvez a criação des
ses tribunais, o restabelecimento desse recurso
ordinário e sobretudo a ação direta de inconstitu
cionalidade poderiam aumentar mais ainda os
trabalhos do Supremo Tribunal Federal, acho que
os mecanismos procedimentais que o Supremo
Tribunal Federal criou - a súmula e a chamada
argüição de relevância -, esses instrumentos
procedimentais ajudariam a equilibrar o papel do
nosso Supremo Tribunal Federal, essa grande
contribuição de RuiBarbosa. Porque entendo que
é um dever nosso, de quem luta pela estabilidade
democrática do nosso País, tentar cada vez mais
aumentar o seu poder e criar condições cada
vez mais do seu papel proeminente na defesa
das instituições democráticas do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Ministro PaulqBrossard.

O SR.MINISTRO PAULOBROSSARD- Quan
to às observações feitas pelo Constituinte Paes
Landim, no que tange ao Conselho Nacional da
Magistratura, devo lhe dizer uma coisa: quando
da sua criação, manifestei-me contrariamente a
ele não por um motivo de ordem doutrinária, mas
por um motivo de ordem utilitária. Argumentei
então, se bem me lembro, que o Supremo Tribu
nal vivia assoberbado por uma mole de milhares
e milhares de feitos. Era preciso ser um verdadeiro
Hércules para dar vencimento àquele trabalho.
De modo que, a criar um Conselho Nacional da
Magistratura com juízes do Supremo Tribunal
portanto dando-lhes novas atribuições -, cor
ria-se o risco de o Supremo Tribunal Federal não
dar ou não poder dar, até por falta de material
e de tempo, o desenvoMmento que seria de sua
incumbência e de sua responsabilidade. E se pas
saria depois, ainda, a debitar ao Supremo Tribunal
Federal o não-cumprimento de determinadas_
funções, de determinados deveres, de determi
nadas diligências etc.
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Depois, o Conselho Nacional da Magistratura,
como é natural, tem uma vida muito discreta,
assim, hoje, eu não teria uma opinião, porque
gosto muito de conferir as soluções com a expe
riência. As vezes, teoricamente, uma solução não
parece a melhor, mas, praticamente, ela é uma
boa solução, e o contrário também ocorre, De
modo que sempre pergunto como é que tem
funcionado, se melhorou ou não, se valeu ou não
a pena. Averdade é que nessas questões o critério
da experiência parece-me fundamentaI para aferir
a utilidade ou a desutilidade ou até a inutilidade
de uma instituição. Desta forma, não saberia res
ponder a essa questão. Quem poderia respon
dê-Ia são exatamente os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, que, estes, sim, poderão dizer
como o Conselho Nácional da Magistratura tem
funcionado, se valeu ou não a pena, se foi ou
não uma introdução feliz.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Consti
tuinte Michel Temer é o penúltimo inscrito em
nossa lista.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, Sr. Ministro Paulo Brossard, Srs. diri
gentes dos tribunais superiores, meus colegas
constituintes, quero fazer duas breves colocações,
defluindo, naturalmente, da manifestação de V.
Ex', Sr. Ministro.

A primeira delas diz respeito à idéia da Consti
tuição sintetizada, ou da Constituição analítica.
Pareceu-me que V.Ex' opta por uma Constituição
que seja a súmula dos princípiosque devem reger
a vida nacional. A própria invocação que fez de
várias Constituições estrangeiras, que muito
apressadamente tratam do Poder Judiciário, reve
la essa sua inclinação. E, ao fazê-lo também em
outras passagens, V. Ex' acaba por registrar que
talveza nova Constituição não devesse tratar por
menorizadamente de todas as questões que en
volvem a estrutura do Poder Judiciário. V.Ex' foi
muito claro quando salientou, em resposta a uma
pergunta referente aos custos da Justiça, que essa
questão não diz respeito à Constituição, mas à
lei ordinária.

Pergunto a V. Ex': Será que a idéia de uma
Constituição sintética ou analítica não está muito
ligada à cultura nacional?

Veja V. Ex', que não temos no Brasil - e isto
não é por culpa dos integrantes das Cortes supe
riores, mas da constante variação da ordem jurí
dica e, além disso, da profunda modificação dos
costumes poãtícos que influenciam as decisões
jurisprudenciais-,não temos, como há nos Esta
dos Unidos, casos líderes - os DcIers cases 
não temos casos, como na Argentina, que podem
ser invocados, que constituem, na verdade, o fruto
da tradição de um sistema de govemo, do qual
participa o próprio Poder Judiciário.

Dou um exemplo, Sr. Ministro: o problema do
custo da Justiça poderia ser resolvido muito sin
gelamente no capítulo dos Direitos Individuais
estou apenas trazendo essa ponderação a V. Ex'
- com a idéia de que é um direito do individuo
a assistência e a gratuidade da Justiça. Bastaria
incluir essanorma nos Direitos Individuais.

Além disso, Sr. Ministro, será que, quando a
Constituinte trata de um poder determinado 
e a Constituição nada mais faz do que organizar
o Estado e estabelecer as competências relativas
aos poderes e aos direitos individuais -, será
que a boa estruturação do Poder não pode impor-

tar a boa administração da Justiça? Ademais dis
so, temos recebido aqui - e o Sr, Ministro,aqui,
dá um testemunho - sugestões de várias entida
des e instituições, que normalmente trazem, mui
to minuciosamente, aquilo que desejam. E dese
jam, na verdade, trazer tudo para o texto constitu
cional, o que, a mim, revela um descrédito nas
instituições. Quando alguém quer colocar tudo
na Constituição, é para que não deixeaolegislador
ordinário, nem ao julgador, nem ao executor a
possibilidade de ir além daquilo que, soberana
mente, se decidiu.

Neste particular, pergunto a V.Ex' se não seria
o caso de estruturar, ainda que minimamente,
todo o Poder Judiciário na Constituição, de modo
até que matérias relativas, por exemplo, a um
tema muito em moda, que é o das pequenas
causas, ou o da Justiça Agrária,devessem constar
da Constituição.

Minha segunda preocupação, Sr. Ministro, diz
respeito ao controle da constitucionalidade das

'leis.
Durante muito tempo, meditei sobre Õ papel

do Senado no controle da constitucionalidade das
leis.Aparentemente, este papel é inútil.Mas,verifi
cando as competências na atual Constituição 
faço essa pergunta, porque vai ser importante pa
ra a nova Constituição-, constatei que é compe
tência privativado Senado a suspensão da execu
ção da lei, assim declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Mas V. Ex' diz: Ora, bastaria o Supremo, na sua
função de Corte constitucional, no instante em
que exercita essa função, dizer que é inconstitu
cional, que não se aplica mais. O efeito seria erga
omnes, , em relação a todos os interessados.
Entretanto, quando vejo essa disposição da Cons
tituição atual, que espero ver reproduzida na próxi
ma Carta Magna, verifico que, ao conferir essa
competência ao Senado, talvez se tenha tido em
vista exatamente aqueles instantes em que o Su
premo Tribunal Federal, no caso concreto, decide
uma determinada matéria e, ao decidir concreta
mente, portanto exercendo a atividade nitidamen
te jurisdicional, em que há um litígioa ser solucio
nado pelo Judiciário, soluciona o caso concreto
mediante a declaração de inconstitucionalidade
da lei, assim trabalhada no caso concreto. Acho
até, Sr. Ministro,que não é preciso nem a comuni
cação do Supremo Tribunal Federal ao Senado
Federal. Basta que o Senado tome conhecimento
- e daí a soberania do Poder Legislativo e a
competência privativa do Senado Federal, neste
particular - de que num caso concreto se decidiu
declarando a inconstitucionalidade, para que ele,
imediatamente, no exercício sobranceiro de seu
poder, suspenda a executoriedade daquela lei. O
constituinte foi muito sábio quando disse "sus
pender a execução", porque executar é dar, admi
nistrar. Portanto, no momento em que o Senado
suspende a execução, aquela lei não pode mais
ser dada, seu conteúdo não pode mais ser admi
nistrado aos jurisdicionados.

Nesse sentido, Sr. Ministro, pergunto: Cria-se
ou não a Corte constitucional?

Confere-se ao Supremo Tribunal Federal, na
sua composição atual, ou em uma composição
ampliada. quem sabe, com membros vitalícios
e também temporários - não sabemos o que
a Constituinte vai decidir. Não é o caso de se
maater essa competência do Poder Legislativo,
por meio do Senado Federal?~porque, quando

se confere ao Poder Legislativoessa competência,
parece-me que é fruto de uma homenagem que
o constituinte sempre faz à teoria da tripartição
do Poder, ao inter-relacionamento dos Poderes.
Veja V.Ex' que a representação nasce do Execu
tivo, é julgada pelo Judiciário, mas a suspensão
da execução se dá pelo Legislativo. A missão é
tão grande, neste sentido, Sr. Ministro, penso eu,
tão grandiosa, que os três Poderes se entrelaçam
para cumprir a finalidade de suspender a execu
ção da lei.

Tenha a certeza de que, ouvindo V. Ex- e ao
fazer essas ponderações, só queremos aprender
mais um pouco de tudo aquilo quanto V.Ex-pôde
nos ensinar.

O SR.MINISTRO PAULOBROSSARD- llustre
Constituinte Michel Temer, quando falei nas leis
constitucionais sintéticas, acho que a síntese não
deve ter um valor absoluto. A brevidade é um
conceito relativo.Hámuitas coisas que aparecem
em nossas leis constitucionais, a partír de 1934,
que talvezo leitor que tenha lido menos a respeito
de coisas antigas não compreenda e, chegue até
a pensar que é uma demasia. No entanto,às vezes,
encontraram na lei constitucional traços que re
sultaram ou foram int:rodu.zfdos para corrigir abu
sos memoráveis que levaram trinta, quarenta anos
sendo praticados.

Vou lembrar apenas um caso. O constituinte
é professor de Direito Constitucional e sabe que
depois da Constitução de 1934 todas as outras
passaram a dizer: "compete aos Estados, ", lançar
impostos sobre exportação para o exterior". O
que é isso? onde se viu exportação que não seja
para o exterior? É que durante quarenta anos um
homem como Amaro Cavalcanti, Senador pelo
Rio Grande do Norte, defendia que a exportação
interestadual estava sujeita ao imposto tal - co
mo, aliás, era do interesse do seu Estado, o peque
no Rio Grande do Norte.

Foi Rui Barbosa quem lhe embargou a tese,
com aquela série de artigos que formam um volu
me, ao afirmar que os impostos interestaduais
eram invisíveis, e insubsistentes não apenas sob
o aspecto jurídico, mas também sob o aspecto
político. Diziamais, que a Nação brasileira estava
se deteriorando por causa das barreiras fiscais
que os Estados lançavam.

Vejambem, de um lado RuiBarbosa e, de outro,
Amaro Cavalcanti - que foiMinistrodo Supremo
Tribunal Federal- dois juristas de grandes méri
tos a defenderem teses totalmente opostas.

Então, veio a Constituinte de 1934. Quando
o legislador estabeleceu o "imposto sobre expor
tação para o exterior", cortou definitivamente essa
questão, que tinha dividido espíritos eminentes,
iluminados, sábios e brilhantes como 05 de Rui
Barbosa e Amaro Cavalcanti.

Quando eu digo que a Constituição deve ser
sintética, tal afirmação deve ser entendida em ter
mos. Também não é preciso chegar a uma SÚ1tese
perfeita. Creio que uma Constituição deve ser
principalmente - digamos - útil,na medida em
que deve resolver problemas e afastar coisas que
já foram objetos de largas controvérsias e que
nunca foram resolvidos. Parece-me também que
a Constituição não deve ter a pretensão de dispor
sobre tudo. Tenho dito que a Constituição não
é guia telefônico, que deve conter o número de
todos 05 aparelhos existentes da cidade. Épreciso
guardar o meio-termo.
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Dei apenas um exemplo. Poderia citar outros
relativamente ao problema, apesar de não termos
entre nós julgados anciãos como Marbury versus
Madison, ou como McCulland, julgados e ainda
relatados no começo do século passado por Mar
shal e até hqje paradigmas máximos em determí
nadas questões da jurisprudência constitucional
dos Estados Unidos.

Penso qUE~ V. Ex' tem toda razão quando diz
que essa sucessão de textos constitucionais con
tribuiu para que não houvesse, em grande parte
deles, uma veneranda jurisprudência, como se
diz na linguagem juridica. Não obstante a suces
são dos textos, uma Constituição não é inteira
mente nova em relação à anterior. Não é nem
poderia sê-lo. A verdade é que sob nova roupa
gem têm sido conservados muitos preceitos que
são efetivamente axiomas do nosso Direito Cons
titucional, conquistas definitivas da nossa doutrina
jur{dlico-polítka.

As vezes, bá mudanças que a mim não agra
dam. Darei um exemplo a V. Ex'" A Constituição
de 1946, no seu art. 4°, traçava regras de política
internacional: a condenação à Guerra de Con
quista, a recomendação ao arbitramento sempre
que possível, enfim, uma política de paz. Trata-se
de um artigo que jamais criou problema para
alguém, muito bem escrito, literariamente bonito.
Até hoje, não consegui entender por que a Consti
tuição de 196'7, para dizer a mesma coisa reescre
veu aquele artigo, mas de forma dura, desagra
dável, colocando-lhe um parágrafo, não sei por
~.

As vezes, ha coisas que eu acho condenáveis.
Para conservar a mesma norma, por que reescre
vê-Ia? Segundo um velho princípio de hermenêu
tica, quando uma lei nova reproduz o texto de
uma lei antiga, presume-se que está, afinal de
contas, confirmando a forma inteligente dada a
essa norma, enquanto vigorou. Quando há uma
alteraçâo no texto legal, é de se presumir que
tenha havido uma modificação no mandato legal.
Pois bem: não há qualquer modificação; muitas
vezes rnodífíca-se apenas a redação. Se fosse para
melhorá-la, seria bom, mas dá-se o contrário. Es
sas coisas são realmente um contra-senso.

Essa tendência a que o Constituinte aludiu, con
tida nas manifestações que chegam, imagino que
quem as escreve, quem se dirige à Constituinte
não conhece a técnica legislativa, divisão didática
do Díreíto, Sen€IO a científica. É natural. Esse pro
blema de colocar tudo na Constituição não é de
hoje, não é nosso. Esse fenômeno se observou
principalmente depois da Primeira Grande Guer
ra. Qwmdo a sociedade, procurando dar pereni
dade às normas jurídicas que tinham sido subver
tidas, e, mais do que isso, deterioradas, esma
gadas pelos eventos da guerra, ansiavam como
que, milagrosamente, colocando na lei constítu
cíonal tel perenidade, pudessem salvar-se dos ca
taclismas mundiais. Digamos que esse desejo da
estabilidade da ordem social da ordem jurídica
nasce do coraçáo do ser humano.

Estou inteiramente de acordo quanto ao pro
blema do Senado. Manteria aquele dispositivo que
dá ao Senado <1 competência para suspender a
execução das leis declaradas inconstitucionais
por decisão defmitiva do Supremo Tribunal Fede
ral. VoU! além, penso que aquele artigo, mais do
que útil, é necessário. Se o Constituinte me per
guntasse se sou partidário de atribuir ao Poder
.Judícíárío a decisão de suspender genérica e ordí-

nariamente a l~i julgada inconstitucional, ou de
deixar - como existe entre nós - conferida essa
competência ao Senado, eu não hesitaria, deixaria
com o Senado.

Surge então outra questão, que diz respeito à
discussão de ser o Senado obrigado ou não a
suspender a execução de uma lei que o Supremo
Tribunal Federal julgara inconstitucional. A mim
sempre pareceu que o Senado não é obrigado,
até por que, se o fosse, por que atribuir tal decisão
ao Senado? Diriam: é um desrespeito ...não é
um desrespeito. É preciso colocar as coisas nos
seus devidos lugares.

Quando o SupremoTribunal Federal julga uma
questão, reputa inconstitucional uma lei num de
terminado caso, às vezes ele o decide por maioria
de um voto - isso não é incomum. Cabe politica
mente indagar se convém suspender a execução
de uma lei que o Supremo Tribunal Federal divi
diu ao meio e por diferença de um voto apenas
inclinou-se pela inconstitucionalidade, pois ama
nhã, pode mudar a composição do Tribunal, um
Ministro se aposentar, outro de orientação dife
rente assumir e decidir o contrário, também por
um voto.

Obviamente, não seria conveniente que se sus
pendesse a execução da lei com base num julga
do, até por que um julgado pode ser objeto da
crítica pertinaz séria, científica e, amanhã, o pró
prio Tribunal dirá: Não, a decisão não estava cor
reta, não é inconstitucional. Parece-me c1arissimo
que o Senado tenha discrição para suspender
a decisão ou não, segundo o seu critério, o seu
juízo. Não teria sentido se essa atribuição fosse
dada ao Senado em caráter quase que congente.

Recordo ter ouvido, certa vez, uma frase de
Pontes de Miranda que diz: "O Senado não é
cartório do Supremo Tribunal Federal". Não está
nos livros. Outra vez, em conversa com o Mestre
Baleeiro, S. Ex" disse-me não saber disso. Porém,
no seu livro S. Ex' afirma mais ou menos isso:
"O Senado não é o porteiro dos auditórios..." É
uma velha expressão do foro.

Tenho como evidente que o Senado, discricio
nariamente, suspende a execução ou não. Pode
suspender sem que o Supremo Tribunal Federal
lhe faça comunicação. Mas, hoje, é de regra, creio
até que é regimental. Penso que para que haja
boas relações, se o Tribunal julgar a lei inconstitu
cional, comunicará a decisão ao Senado, para
que este tome as providências quando e se lhe
aprouver.

Quando eu estava no Senado - fui Membro
da Comissão de Justiça sustentei esse ponto de
vista que terminou prevalecendo, porque anterior
mente prevalecia a opinião de que deveria haver
a harmonia entre os Poderes, ou seja, veio a co
municação, suspenda-se a execução. Afirmei en
tão que não estava certo, porque não foi para
isso que a Constituição atribuiu essa competência
ao Senado. Se assim fosse, para que o Senado?
Bastaria dizer que, julgando o Supremo Tribunal
Federal que a lei é inconstitucional, está suspensa
a sua execução. Caso houvesse dúvida, penso
que esse argumento é decisivo, definitivo.

Dou exemplo um de São Paulo, em que se
discutiu tributação sobre uma determinada opera
ção - código de impostos e taxas. O Supremo
Tribunal Federal julgou-a inconstitucional. No ca
so concreto a inconstitucionalidade era gritante,
ululante, mas o Supremo Tribunal Federal julgou

inconstitucional o inciso tal, da lei tal etc. Isso
causou à Secretaria da Fazenda de São Paulo
um prejuízo muito sério.

Começaram a surgir argumentos e razões mos
trando que a lei não era inconstitucional, mas
era inconstitucional aquela incidência determina
da que fora objeto de julgamento, e que haveria
UIT'a grande variedade de hipóteses em que a
íncídertcía era rigorosamente licita. Porém, em
virtude daquela orientação segundo a qual o Se
nado devia, com base num julgado, suspender
a execução da lei, o Senado já o havia feito. Se
a execução já fora suspensa, não haveria possibi
lidade de novos casos chegarem ao Supremo
Tribunal Federal. Não mais podia ser executado.
Criou-se então um enorme impasse e houve um
pedido de reconsideração.

Há páginas e páginas sobre a matéria na Revista
Trimestral da Jurisprudência, há uma confusão
enorme para desatar o nó mal dado.

Sustentava pois que, salvo naqueles casos
transparentes da inconstitucionalidade, que o Se
nado não deve suspender a execução com base
num julgado. Não deve fazê-lo, quando o Tribunal
está muito dividido, com a diferença de um voto
podendo mudar o resultado. Vamos dar oportu
nidade a que o Supremo Tribunal Federal se ma
nifeste mais de uma vez sobre aquele caso. Não
haverá prejuízo para ninguém.

Amanhã, quando se definir efetivamente e se
cristalizar a jurisprudência, o Senado Federal po
derá tranqüilamente realizar aquele trabalho de
política judiciária, ou de política jurídica, de limpar
do corpo legislativo uma norma que já foi fulmi
nada de inconstitucionalidade uma, duas, dez, vín
te, cinqüenta vezes e evitar que os tribunais conti
nuem a discutir questões que já foram decididas
também tranqüilamente pelo Supremo Tribunal
Federal. Não há qualquer antagonismo nesse
pensamento. Penso que o papel do Senado Fede
ral é muito importante. Entendido e exercido cor
retamente, é muito importante.

Quando se trata da decisão do Supremo Tribu
nal Federal em ação de representação, aí é que...
Depois daquela decisão ele praticamente infirmou
a orientação. Amanhã, pode ser que o Supremo
Tribunal Federal venha a revisar o seu acórdão,
num caso concreto. É muito interessante. Fala-se
muito nas contradições da jurisprudência. Àsve
zes, pergunto-me se são contradições ou se são,
ao contrário, julgados adequados a situações de
siguais. Muitas vezes, as situações são aparente
mente iguais, mas não o são. Não há propria
mente uma contradição.

Alguém já definiu a jurisprudêndia como o re
gistro das variações ou das contradições dos tri
bunais. Será mesmo? Pode ser. Mas, às vezes,
essa contradição é mais aparente do que real.
Muitas vezes, são as singularidades do caso con
creto que levam o tribunal a julgar aparentemente
de forma contraditória. Penso que é um dado
que deve ser levado em consideração.

Quanto ao papel do Senado Federal, penso
que ele é de uma utilidade incontestável, incom
parável, desde que entendido daquela forma que
julgo a mais correta.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SILVIO ABREU - Sr.
Presidente, Srs. Ministros, Presidentes de Tribu
nais, prezado e brilhante homem público, Depu-
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tado, Senador, Ministro Paulo Brossard. Pessoal
mente, sou a favor também de um texto constitu
cional sintético, calcado apenas em princípios ba
silares e indispensáveis ao ordenamento da Na
ção. Contudo, percebo que nôs, Constituintes, so
mos ao mesmo tempo assaltados pelo temor des
sa truculência institucional que, na realidade, du
rante as duas últimas décadas foi ao palco neste
País. Emconseqüência disso, existe uma preocu
pação - naturalmente decorrente das eleições
do ano pretérito, que investiram os Constituintes
de representatividade e de responsabilidade 
de não deixar entregue ao legislador ordinário,
muitos princípios que em outros tempos quem
sbe?-poderiam ficar dispensados do texto cons
titucional.

Em razão dessa preocupação é que surgem
todas as teses que ai estão, exercitadas dlaría
mente, diuturnamente nesta subcomissão, no
sentido de modernizar a Justiça brasileira e, quem
sabe, de objetivá-la, no sentido de que ela possa
estar inteiramente livre dos males que neste mo
mento a assaltam.

Os males da Justiça brasileira, como foram co
locados e trazidos pelo eminente Relator, são
grandiosos, preocupantes e até inadiáveis. Há di
reitos não postulados, feitos não julgados, julga
dos não executados, o que traz como decorrência
à inexistência da justiça, a injustiça e até a justiça
com as próprias mãos.

O que percebemos portanto, Ministroé a neces
sidade de que fiquem inseridos no texto constitu
cional, dentro de uma visão pessoal, princípios
atinentes aos órgãos imprescindiveis á existência
daJustiçll, aos órgãos que se constituem na estru
turae nos pilares da própria Justiça; regras consti
tucionais cepezes de estruturar, de disciplinar e
de dar segurança a esses pilares quanto à execu
ção do seu mister: aos Juizes de Direito, aos ma
gistrados, aos representantes do Ministério Públi
co que se encarregam de zelar pelos interesses
comunitários e todos os demais órgãos írnpres
cindfveis à Justiça.

Preocupo-me muito com a demora, com a pou
ca operosidade da Justiça, com a inoperância
da Justiça, com todas as dificuldades que infeli
citam a obra de se fazer justiça. Veja V. Ex", Sr.
Ministro, que o texto constitucional atualmente
em vigor contempla com vários artigos a preceí
tuação do Poder Judiciário, com tantos outros
artigos a prescrição do Ministério Público, atri
buindo-lhe direitos e deveres.

Não me preocupo com o preço da Justiça.
Acho até que a justiça deve ser cara, onerosa,
porque assim sendo ela poderá ser operacíona
Iizada - em alguns Estados, a Justiça chega ser
auto financiável, ela mesma se mantém, em face
das próprias custas judiciais elevadas - mas des
de que essa mesma Justiça ofereça mecanismos
operosos, imprescindiveis e bem estruturados pa
ra aqueles que não podem custeá-la, até por que
os que podem pagar a Justiça, logo depois, se
vencedores, exercem o direito regressivo contra
o vencido.

Maspara que se atinja esse patamar é impres
cindfvelque esta Constituição, assim como venha
a assegurar direitos e deveres aos magistrados,
aos representantes do Ministério Público, venha
a inserir no seu texto garantias de justiça a favor
exatamente desses 80% da população, que se
constituem de ceremes de recursos financeiros

e que, sem uma defensoria pública bem estrutu
rada, jamais terão acesso à Justiça. Sem isso,
estará existindo uma Justiça capaz de atender
.a apenas 20% da população.

Outra colocação que faço é sobre a obra neces
sária e imprescindível da própria descentralização
da Justiça. Hoje, algumas Constituições estaduais
facultam a descentralização através da possibi
lidade da criação dasvaras distritais. Mas é preciso
que esse aspecto, quem sabe, venha a se tomar
obrigat6rio, porque com o aumento da demanda,
com as dificuldades, com os bolsões de miséria
que existem nos grandes centros urbanos, com
os rincões distantes e inóspitos que trazem inúme
ras dificuldades, toma-se imprescindível que essa
Justiça se descentralize. Senão ela estará sendo
constitulda pelos imensos edifícios judiciários, pe
los imensos prédios forenses que nunca poderão
encerrar o seu próprio crescimento, centralizado
e acumulando uma parafernália impossível de se
praticar a justiça.

Ela poderia, ao invés de esperar o necessitado
da Justiça, ao invés de esperar que a população
venha bater à sua porta, ir de encontro a esta
mesma população, descentralizando-se: com va
ras distritais obrigatórias a existirem na periferia
dos grandes aglomerados urbanos; a existirem,
como descentralização de comarcas, nos rincões
mais inóspitos desse território, para que ali pos
sam existir pequenos edifícios forenses, nos mol
des daqueles que já existem nos grandes edificios
forenses; mas varas distritais, compostas de juízes,
de representantes do Ministério Público, da defen
soria pública, de um equipamento cartoral, de
uma equipe de oficiais, para que esta obra de
descentralização realmente permita a essa mes
ma Justiça atingir e, sobretudo, atender àqueles
que dela estejam necessitados.

Sr. Ministro,gostaria de, respeitosamente, ouvir
os sábios conceitos de V. Ex" sobre esses dados
que aqui estou tendo a honra de trazer.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Ministro Paulo Brossard.

O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD - Em
primeiro lugar, com relação à descentralização
da Justiça, acho que é a mais oportuna e mais
sábia das providências. Agora, vamos convir que
isso não depende da lei constitucional. Depende
do legislador ordinário implementar, distribuir e
desenvolver o vasto aparato judiciário, na medida
em que as necessidades sociais se tomarem mais
vivas, mais definidas. Quanto à idéia em si, acho
que é incontestável.

Quanto ao problema das pessoas, vamos assim
chamar, dos litigantes poderosos que vão à Justi
ça, que podem ir à Justiça, gostada de faZeruma
observação aqui. Paradoxalmente, os grandes in
teresses não procuram a Justiça - procuram
as composições, o arbitramento. Paradoxalmente,
vamos dizer assim, não é somente a plebe judi
ciária.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

o SR. MINISTRO PAULOBROSSARD - Não.
Refiro-me aos grandes litígios de caráter econô
mico, aos grandes problemas. Hoje, por exemplo,
já foi publicado no DJárlo 0ftclaI para receber
sugestões etc. um projeto de lei que regula o
arbitramento. Aliás, trata-se de uma contribuição
realmente muito importante, dada por eminentes
colegas de São Paulo.

Eu ainda observava isso. À medida que o Pais
se desenvolve, à medida que a economia vai-se
expandindo mais, há certos interesses que não
podem esperar a decisão da Justiça, exatamente
porque ela é demorada, morosa. .

Digo isso não para censurar pura e simples
mente a Justiça, que muitas vezes a demora da
Justiça é uma garantia do cidadão. A justiça apli
cada amanhã sobre um fato ocorrido ontem é
extremamente perigosa, sabemos disso. Sempre
foi assim em toda a parte do mundo. De modo
que os prazos, as dilações, os recursos, são antes
garantias do cidadão, particularmente em matéria
penal. Agora, é preciso também não exagerar nas
dilações e nesses prazos; esse é o problema. Mas
a verdade é que num grande litígio que envolve
conhecimentos especializados sobre uma série
de coisas, o comum dos juízes não os tem.

De modo que os grandes interesses buscam
às vezes o arbitramento exatamente para ficarem
livres; em primeiro lugar o problema do tempo
e, em segundo lugar, porque eles elegem, afinal
de contas, os seus juizes. É pouco praticada entre
nós, muito pouco-masacredito que a tendência
seja para ser mais utilizada - a jurisdição volun
tária do arbitramento.

O trabalho que foi apresentado parece-me mui
to bem feito, importante; depois, naturalmente,
da Assembléia Nacional Constituinte - não teria
o mau gosto de mandar um projeto para o Con
gresso Nacional agora, nesta época - espero,
entre outros projetos, enviar esse, que acho que
vai representar um aperfeiçoamento, um aprimo
ramento da distribuição da justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Raul Ferraz, último
orador inscrito na noite de hoje.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Ministro, é uma honra para mim - eu que sem
pre, lá do interior, vivia depositando as minhas
esperanças nossa grande representação do meu
partido que sempre foiV.Ex"- ter a oportunidade
que tenho agora para falar diretamente com V.
Ex< - E uma honra muito grande para mim.

Animei-me a vir a esta tribuna - não estava
inscrito, até por que cheguei atrasado, não estava
mais me julgando no direito de inscrever-me 
porque foi levantado aqui um problema, pelo Se
nador Leite Chaves, que V.Ex", parece, estranhou
um pouco. Trata-se do problema da unificação
da Justiça - unidade e dualidade.

Devo dizer que venho lutando, não sei se brava
mente, mas pelo menos com muita constância,
com muita insistência pela unificação da Justiça

no Brasil. Essa luta vem simplesmente do seguin.
te: eu, procurando um meio de fazer com que
o povo brasileiro tivesse justiça, não encontrei ne
nhuma outra forma melhor do que procurar elevar
a nossa Justiça Comum à categoria da melhor
Justiça que temos, e a mais respeitada que temos
por esse interior é a Justiça do Trabalho.

Parte daí, estudei desde os debates da Constí
tuime de 1891 e vim estudando até agora o que
se disse a respeito. Convenci-me de que essa
é a melhor maneira de se fazer justiça neste País.
Devo dizer que não o considero um problema
jurídico de alta relevância, não o trago à baila
porque é um problema jurídico de alta relev!ncia.
Considero esse um problema de ordem mera
mente polltica, aliás um grande problema político
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nacional, talvez o maior, porque diz respeito a
uma coisa que nós todos prezamos muito e não
acertamos ainda como respeitar, que se chama
de cidadania, a cidadania que o brasileiro não
tem.

Quero lembrar aqui, nós que somos advoga
dos, a via cnllds de um homem humilde, nosso
jeca lá do sertão e dos recantos deste País inteiro;
a via cruds que ele percorre, tentando viabilizar
uma queixa numa delegacia de polícia contra um
cidadão poderoso, poderoso econômica ou politi
camente, ou por quaisquer outras razões. É muito
dificilconseguir viabilizaressa queixa, até por que
o delegado é altamente vulnerável e nós sabemos
que às vezes não agüenta um sopro de um pode
roso local, que é sempre protegido, lá, pelas oli
garquias.

Então, é muito dificil para ele. Mas quando sai
da delegacia de polícia e vai também para a Justi
ça, ali nós encontramos sérios obstáculos, porque
o representante do Ministério Público, muitas ve
zes, está completamente desprotegido e também
sujeito a certas,preterições, a uma série de dificul
dades que nós conhecemos e sobre as quais não
preciso dar detalhes aqui.

É por isso que às vezes vemos, quando um
promotor vai denunciar alguém, esse promotor
ser removido, ou até promovido. Para o lugar dele
vem alguém que estava querendo aquele lugar,
mas VE~m com uma recomendação: "Olhe lá,você
vai para lá, mas olhe com bons olhos aqueles
processos, aquele caso". Isso é comum. Acho
que todos nós conhecemos isso. Olha com bons
olhos aquele processo.

É por isso que nós vemos constantemente pu
blicado em jornais que determinado processo foi
arquivado por falta de provas. É a maneira de
arquivar processo que existe por aí: "Arquivado
por falta de provas," Mas existem determinados
processos com provas tão gritantes, com tantas
provas que não podem ser arquivados por falta
de provas. Eles são arquivados por insuficiência
de provas. Agora essa insuficiência, quantas pro
vasseríamsuficientes é um critério altamente per
sonalíssimo, não é?

Essas razôes fizeram-me acreditar que existe
uma Justiça altamenterespeitada no interior, tão
respeituda que muitos acham até que ela é contra
eles; as elites econômícas, de modo geral, acham
que a .Justiça cio Trabalho é contra eles. Não.
Eles estãotão acostumados a ganhar na Justiça,
ou a nêo serem punidos pela outra Justiça, que
essa Justiça do Trabalho que costuma fazer justi
ça é tida como perseguidora.

Então, esse é o motivo que me faz defender
com tanto ardor o problema da unidade da Justi
ça. Acho que dualidade, ao contrário de tantos
outros servíços,faz com que uma parte da Justiça
recaia sobre as oligarquias, aumente tremenda
mente o poder delas - e nós sabemos que há
uma tendência muito grande para se criarem oli
garquias por aí afora.

O próprio ministro disse que o Direitojá é nacio
nal, o processo ji~ é nacional. O que é que sobra
então para os Estados? Sobram apenas a nomea
ção e o pagamento, a remoção, a preterição e
o pagamento. Nós sabemos que, neste País,
quem nomeia tem muito poder sobre o nomeado
e quem paga tem um 'imenso poder sobre quem
recebe. Então, por que não completamos isso?
Tira o juiz porque é a garantia que o trabalhador
tem na Justiça do Trabalho, onde ele cresce na

sua cidadania. Ele fica orgulhoso, qualquer que
seja a parte que está do outro lado, ministro, o
trabalhador mais humilde chega contando vanta
gens, como quem diz"Comigo é assim". Ele cres
ce na cidadania, ao contrário do que acontece
na Justiça Comum e nas delegacias de polícia.

Só nos falta, para federalizarmos a Justiça e
dar esse mesmo status a todos os nossos juízes
e crescer a cidadania do brasileiro, dizer também
que a nomeação é federal e, também que quem
paga é a área federal.

Eu teria mais argumentos a apresentar aqui,
mas gostaria muito de conversar sobre esse as
sunto com V. Ex", que é uma pessoa de profundo
senso de justiça. Infelizmente, o tempo não per
mite, mas gostaria de ouvir de V. Ex" alguma coisa
a respeito.

É simplesmente porque fere o sistema federa
tivo, como dizem alguns autores? Não obstante,
há um mundo de grandes juristas, a partir de
Rui Barbosa, que dizem que perdem um minuto
para examinar isso. Outros dizem que é porque
o País é grande. O Canadá é maior, é uma federa
ção, e lá há justiça nacional, assim como em
outros países também federativos. O que impede
o brasileiro de dar esse grande salto, que é o
de driblar as oligarquias neste País?

O SR. MlNISmO PAULOBROSSARD- Esta
questão da unidade ou da dualidade da Justiça
já foi de certa forma tratada. Eu mesmo lembrei
a opinião de RuiBarbosa - que havendo unidade
da jurisdição deveria haver a unidade da magis
tratura. Está no seu programa, na Campanha Civi
lista. Entre as reformas a serem introduzidas esta
va essa, já na Campanha Civilista em 1909, 1910.

Agora, parece-me que esse é um problema
mais de natureza política do que propriamente
de outra natureza, embora haja uma questão dou
trinária, que não a que é respeitada, não é?

Em 1933 argumentava-se muito com a autono
mia dos Estados para sustentar a dualidade da
Justiça. Confesso que não me parece o argu
mento concludente. Quanto a esse problema, es
se procedimento do promotor, do juiz etc. e tal,
isso aí pode acontecer, seja nomeação estadual
ou federal.

Quero dar-lhe ,'TI depoimento, quero dizer
uma coisa a V. Ex' A ,'ustiça do meu Estado não
é perfeita, nem o Ministl>:io Público do meu Esta
do é impecável. Agora, desde que eu me conheço
por gente que lá não prosperam esse método
- de Promotor de Justiça que é provido para
denunciar ou para arquivar etc. e tal. Em outros
tempos mais remotos isto aconteceria, teria acon
tecido ou aconteceu. Mas não é de hoje, não.
É de muito tempo. Não se tratar por conseguinte,
penso eu, não há uma relação obrigatória entre
o fato de a Justiça ser estadual e não ser federal
e a existência de anomalias desta natureza. Acho
que os dados são outros.

Hoje, não me oponho, não me oporia - diga
mos assim - à tese como tese. E até vou lhe
dizer mais: já fui mais estadualista do que sou
hoje, em matéria de Justiça.

O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Para finali
zar, passo a palavra ao Primeiro-Vice-Presidente
da Comissão, o eminente Deputado Jairo ~
neiro, do Estado da Bahia.

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Agradeço a tolerância da Presidência. Eminentes

Ministros, Srs, Constituintes, eminente expositor,
jurisconsulto Ministro Dr. Paulo Brossard, uma
questão que tem afligido nossa consciência 
considero-a de caráter eminentemente politico
relaciona-se à estabilidade das instituições políti
cas e do regime democrático que estamos restau
rando em nosso País. Tenho-me preocupado ao
ponto de querer que também V. Ex' partilhe des
sas preocupações, emitindo um juízo a respeito.

Como poderemos, na prática, consolidar um
princípio fundamental segundo o qual o egrégio
Supremo Tribunal Federal é o guardião supremo
da Constituição? É o poder de toga e, para fazer
valer esta supremacia, precisa contar com uma
instituição, que é a da farda. Como podemos apro
ximar da defesa e salvaguarda das instituições
democráticas, do regime e da garantia do efetivo
e livre funcionamento dos poderes constitucio
nais, como podemos mais aproximar o poderio
militar e afastá-lo das injunções do poder político?
Hoje temos, segundo modelo, o Presidente da
República, o Comandante em Chefe das Forças
Armadas.

Há interferência do Poder Executivo sobre as
Forças Armadas, é muito nítida essa influência.
Pelas indicações para determinadas nomeações,
pelas promoções dos altos oficiais, e tudo isto
fazendo convergir em tomo de um poder que
não detenha a soberania unicamente da Nação
e do povo e que já no Projeto Affonso Arinos
encontramos: que as Forças Armadas devem es
tar a serviço da Nação, a serviço do povo, mas
obedientes-embora não seja a expressão utiliza
da, como é em outros países democráticos 
obedientes, aos poderes constitucionais.

Como podemos fazer com que elas sejam obe
dientes aos poderes constitucionais? Como pode
mos dar ao Poder Judiciário a prerrogativa de
ser o guardião-mor da Constituição para poder,
requisitar as Forças Armadas, quando, eventual
mente, as instituições possãm estar sendo aturdi
das por intuitos ou interesses, pessoais ou perso
nalísticos, do detentor do poder político?

Como podemos dar mais estabilidade a esta
Pátria, a esta democradcia tão freqüentemente
assediada por potenciais ditadores? Essa a preo
cupação que coloco para V. Ex' e agradeço a
manifestação a respeito.

O SR.MINISTROPAULOBROSSARD - Essa
questão, vamos convir, não é jurídica. Trata-se
de uma questão política e sociológica. Geralmen
te, as Constituições não contém qualquer dispo
sitivo sobre as Forças Armadas. Geralmente não
têm. Têm sobre a guerra. Em caso de guerra,
em caso de declaração de guerra etc. e tal; mas
sobre Forças Armadas, normalmente não têm.
Não há por que terem.

Aliás,foi a Constituição de 1891 que introduziu
aquele preceito sobre as Forças Armadas cha
mando a instituição de permanente, mas isso se
compreende, porque aquela Carta resultou de um
movimento armado de sublevação.

Então, a influência dos grupos militares, espe
cialmente de jovens militares, tenentes, era muito
grande naquele período. Muitos deles foram
Constituintes de 1891. Depois, chegaram a gene
rais ao longo da sua carreira, como Lauro Sodré,
Serzedelo Correia, Lauro Müller muita gente não
se lembra que todo esse pessoal foi general, e
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que começou como tenente na Constituinte. Isso
demonstra terem sido uma geração que exerceu
grande influência naquele momento.

E dai essas normas, que figuraram na Consti
tuição de 1891, depois continuaram em todas
as outras Constituições. No caso, esse problema
positivamente é metajurídico. Vejamos o 15 de
novembro de 1889; vamos depois ao outubro
de 1930; 10 de novembro de 1937 e assim por
diante...

Agora, o que me parece é que, às vezes, preten
de-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal
faça aquilo que não é do seu ofício fazer, não
é da suafunção fazer. Acho que a melhor estabi
lidade institucional reside no cumprimento pon
tual das atribuições de cada poder. Essa é daque
las coisas: não se coloca em nenhuma Consti
tuição que os poderes devem ser exercidos pelos
respectivos poderes. Ou está na consciência das
pessoas, dos órgãos, dos partidos, ou então, está
na exigência da sociedade, ou então... Vou-lhe
dizer uma coisa. Ainda a propósito do que afirmei
há pouco sobre a Câmara, o Parlamento e a socie
dade, recordo-me de que havia, no Estado do
Paraná, uma figura política, um governador, ho
mem muito controvertido, muito questionado.
Após deixar a chefia do Estado, ele concorreu
à Câmara e não foi eleito. Ficou Já como quarto,
quinto ou sexto suplente. Mas, com razão ou sem
razão, o novo governo, que era seu adversário,
promoveu determinadas medidas judiciais com
a finalidade de responsabilizá-lo.

O que aconteceu? Lícencíararn-se Deputados
eleitos, em número necessário para que ele viesse
a ser chamado a exercer o mandato. Quer dizer,
ele era o quinto ou o sexto suplente, licencia
ram-se cinco ou seis parlamentares, até que ché
gasse a sua vez. E através da convocação, da
posse no cargo, da imunidade, os processos para
ram. Isto foi um escândalo, os jornais falaram
muito etc.

Agora, faço uma pergunta: se a sociedade não
tolerasse um procedimento destes, haveria isso?
Issoseria feito? Positivamente, não; não por virtu
de, mas por respeito, por temor à sanção social.
Averdade é que em nosso meio a sanção social
é débil e muito, penso eu. Infelizmente.Se a Cons
tituição pudesse conter um artigo nesse sentido,
cOllÍgindoessa falha, seria uma beleza, mas creio
que atualmente não tem essa virtude, não tem
essa força.

O SR.PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Minis
tro Paulo Brossard, eminente DeputadoJairo Car
neiro, Sr. MinistroAntônio Geraldo Peixoto, Presi
dente do egrégio Superior Tribunal Militar, Minis
tro Sidney Sanchez, do Supremo Tribunal Fede
ral, Srs. Constituintes, minhas senhoras e meus
senhores, esta é a última audiência pública que
a Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis
tério Público realiza.E, de certa forma, enche-nos
de satisfação.

Foram dez longas sessões, em que tivemos
o prazer e a felicidade de ouvir juristas eminentes.
Tenho aqui alguns nomes e posso citá-los: o emi
nente Professor de Direito Constitucional e hoje
Ministroda Justiça, Senador Paulo Brossard; Pro
fessores Machado Horta, Fábio Comparato e Ro
berto Oliveira Santos, do Tribunal Regional do
Trabalho - 8" região; Professor José Lamartine,
eminentes magistrados membros cio Ministério
Público, defensores públicos, delegados de polí
cia, serventuários públicos.

Esta Subcomissão teve, também, oportunidade
de abrir espaço para o trabalhador, para que ele
dissesse aqui como é que vê a justiça do trabalho;
para o sem-terra, para dizer aqui como ele vê
a necessidade de ter justiça agrária. Temperamos
essas audiências públicas com cerca de duas mil
sugestões que nos foram encaminhadas pelo ci
dadão comum, que hoje estão armazenadas no
Prodasen, uma base de dados por meio dos quais
temos oportunidade de entrar em contato com
as angústias do cidadão.

O cidadão sabe que os tribunais de júri da cida
de de São Paulo, por exemplo, daqui a dez anos
ainda não julgarão todos os processos que estão
prontos, que estão devidamente libelados e pron
tos, preparados para julgamento. São cidadãos
que se angustiam, que sabem que São Paulo tem
setenta mil mandados de prisão para serem cum
pridos. Convivem com a realidade brutal: ricos,
vivendo, às vezes, em edifícios luxuosos cercados
por grades de aço ou de ferro, com uma pequena
milícia bem armada; e lá fora o desempregado,
o faminto praticando o roubo, esperando a opor
tunidade de assaltá-lo, assim que ele saia.

Tivemos contato com angústias como por
exemplo a do advogado - se me permite o Sr.
MinistroSidney Sanchez, se S. Ex"tolerar e relevar
a crítica - que se preocupa, às vezes, com o
Regimento dos tribunais superiores, o Regimento
do Supremo e de outros tribunais, que em verda
de, usurpando poderes constitucionalmente defe
ridos com exclusividade ao Congresso Nacional,
legislam; preocupa-se, por exemplo, com a argüi
ção de relevância da apreciação em sessão secre
ta - e sem fundamentação - de causas em
que as partes durante muito tempo esperaram
pela oportunidade de chegar ao Supremo Tribu
nal Federal e ter a prestação jurisdicional defi
nitiva.

Ouvimos a sugestão do cidadão comum, que
vive no Rio de Janeiro, convivendo com o Esqua
drão da Morte, composto por bandidos, por mar
ginais; formado por marginais fardados, pagos
pelo Estado, que recebem munição do Estado
e que desservem à sociedade e à Justiça.

Agora, vamos processar esses dados, e é um
volume enorme de informações que temos a pro
cessar. É preciso processar adequadamente todo
esse volume de informações - e acho até que
já poderíamos falar numa certa poluição de infor
mações: temos tantas, que receamos não poder
tratá-Ias adequadamente. Cabe à Assembléia Na
cional Constituinte trabalhar todas essas suges
tões, propostas e idéias; e fazê-lo com muito bom
senso, com muita sensibilidade política e com
os pés calcados na realidade que estamos vivendo
hoje.

Srs. Ministros, Srs. Constituintes, minhas se
nhoras e meus senhores, temos uma tarefa enor
me e não podemos prescindir de sua ajuda 
queremos continuar tendo o auxilio de todos os
senhores - da ajuda do cidadão comum, que
quer uma Justiça democratizada, ágil, barata, res
peitada, muito próxima dele.

Eu citava aqui ontem, MinistroSanchez, a histó
ria de um modesto funcionário da Faculdade Na
cíoaal de Direito do Rio de Janeiro, onde estudei,
que veio para Brasília e que estava deslumbrado,
depois de um ano na nova Capital. Encontra
va-me com esse servidor em um dos intervalos
entre uma aula e outra, lá na minha querida facul-

dade, e ele dizia-me: "José Costa, uma das coisas
mais extraordinárias que vejo em Brasíliaé chegar
num supermercado e ver um ministro do Supre
mo, um general- eu nunca vide perto um gene
ral, na minha vida, mas está lá o general, com
um carrinho, fazendo compras. E vejo deputados,
senadores". Então, a sensação que tinha esse mo
desto servidor - de que estava vivendo num país
mais igual, mais justo - não sei se ele a perdeu
junto com as esperanças, mas eu continuo com
ela intacta, ou pelo menos com as esperanças.
Tenho certeza de que ainda viveremos neste País
com mais justiça, mais igualdade, e acho que
este é o grande trabalho que esta Subcomissão
e a Assembléia Nacional Constituinte vão ter.

Quero dizer a V.Ex",Srs. Ministros,que teremos
muita satisfação em retribuir sua visita, para nós
extremamente honrosa, e o faremos na próxima
semana; tentaremos agendar uma visitaao colen
do Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribu
nal Militar, ao Tribunal Superior do Trabalho. S0
bretudo se nessa oportunidade pudermos receber
mais subsídios pela fonte, pela credibilidade e,
mais ainda, pela experiência dos eminentes juízes
que compõem as suas Cortes, não iremos perder
essa chance, e queremos ter, esses subsídios.

A todos, o meu muito obrigado, em particular
aos funcionários desta Subcomissão, que se têm
desdobrado e que nos permitiram armazenar ho
je, para nosso orgulho, cerca de sessenta horas
gravadas de extraordinários depoimentos, verda
deiros e preciosíssimos repositórios que certa
mente serão utilizados não apenas pela Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, não apenas pela Assembléia Nacional Consti
tuinte - continuaremos trabalhando com essas
informações depois, a nova Carta devidamente
aprovada e em vigor. A todos, muito obrigado
e muito boa-noite. (Palmas.)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBOTÁRIO, ORÇAMENTO

E FINANÇAS
Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição

das Receitas

ATADA 13"REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
DESTINADA À VOTAÇÃO 00 ANTEPROJETO

E EMENDAS,
REAUZADA EM22-5-87

Aos vinte e dois dias do mês de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e
dezoito minutos, no plenário da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas
reuniu-se esta Subcomissão, sob a Presidênci~
do Constituinte Benito Gama, presentes os se
guintes Constituintes, membros efetivos: Jutahy
Magalhães, Airton Sandoval, Fernando Bezerra
Coelho, Geraldo Fleming, Irajá Rodrigues, Nion
A1bemaz, Osmundo Rebouças, Gerson Camata,
Márcio Braga, Jesus Ta}ra, José Tinoco, Mussa
Dernes, Simão Sessim, Adhemar de Barros Filho,
Roberto Torres, Virgílio Guimarães, José Luiz de
Sá e José MariaEymael; o suplente: Roberto Cam-
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pos; e ausentes: Affonso Camargo, Domingos Ju
venil, Ivo Vanderlínde, Vieira da Silva e João Cas
telo. Havendo número regimental, o Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior,
que foi considerada aprovada por unanimidade.
Em seguida, leu o Expediente constante de: 1)
Cornunícaçâo do encaminhamento ao Relator
das emendas oferecidas ao anteprojeto, apresen
tado à Subcomissão em 11-5-87 (Emendas de
n'" 001 a 456); 2) Comunicação dos textos dos
ofícios da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte encaminhados à Subcomissão: a) Of.
n° 194/87 - comunicando alteração na compo
sição elaSubcomissão, tendo em vista o princípio
da proporcíonalídade levantado em questão de
ordem; b) Of. n° 215/87 - resposta a consulta
e a questão de ordem sobre apresentação de
emendas por parte de Constituintes não-mem
bros da Subcomissão; c) Of rr 260/87 - decisão
de questão da ordem sobre emendas substitutivas
ao anteprojeto apresentado pelo Relator; e d) Of.
n° 280/87 - resposta a consulta sobre desig
nação do Relator de anteprojeto na hipótese deste
ser rejeitado integralmente na Subcomissão; 3)
Comunicação do texto do ofício número 13/87
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças, confirmando a data final para apre
sentação do anteprojeto da Subcomissão, nos ter
mos do Regime:nto Interno da Assembléia Nacio
nal Constituite. findo o Expediente, o Presidente,
dando início à Ordem do Dia, comunicou que,
após a apresentação e leitura do Relatório e ante
projeto, pelo Relator, os primeiros trinta minutos
seriam destinadlos ao recebimento dos requeri
mentos de destaque. Aseguir o Presidente passou
a palavra ao Relator, Constituinte Fernando Be
zerra Coelho, o qual fez a leitura do Relatório e
do anteprojeto (anexos) contendo em seu texto
as emendas acolhidas. Prosseguindo, o Presiden
te suspendeu a Reunião, por trinta minutos, para
que os Constituintes apresentassem os requeri
. Após decorridos os trinta minutos, o Presidente
reabriu a Reuníêo e constatou o recebimento de
setenta e um requerimentos de destaque, inician
do o processo de votação do anteprojeto apresen
tado, o qual foi aprovado por dezesseis votos favo
ráveis e um voto de abstenção. Proclamado o
resultado, o Constituinte José Maria Eymael,
usando da palavra, ponderou que aprovado o an
teprcíeto, e tendo o mesmo incorporado as emen
das acolhidas pelo Relator, não haveria neces
sidade de votar-se as emendas em globo, propon
do, então, a votação apenas dasemendas e partes
do anteprojeto constantes dos requerimentos de
destaque. Apoiada a proposição pelo Plenário, o
Presidente deu início à votação das matérias cons
tantes dos pedidos de destaque, das quais foram
aprovadas a Emenda n° 137, de autoria do Consti
tuinte Ail1:on Sandoval, que acrescentou ao artigo
14 o § 9°, com a seguinte redação: "§ 9-. Os
Estados e o Dístríto Federal poderão instituir, até
o limite de cinco por cento do valor do imposto
devido à União, um adicional ao imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza (art.
12,IDl". E o destaque, de autoria do Constituinte
RobertoCampcs, para supressão do § 2° do ante
projeto apresentado pelo Relator. Findos os traba
lhos, o Presidente passou a palavra ao Relator,
que agradeceu o apoio de todos os membros
da Subcorníssão, dos assessores da Casa e dos
requisitados fora dos quadros do Congresso Na-

cional. A seguir, o Presidente também tez seus
agradecimentos a toldos os que contribuíram, di
reta ou indiretamente, para a conclusão deste bri
lhante trabalho e, em especial, ao assessor Antô
nio Coneia de Almeida, que aqui sempre esteve
presente, dando de si o melhor para os trabalhos
desta Subcomissão. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente, Constituinte Benito Gama, deu por
encerrados os trabalhos, às vinte e duas horas
e trinta e três minutos, cujo teor será publicado
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Jarbas Leal Viana, Secretário,
lavrei a presente Ata que foi lida, aprovada e assi
nada pelo Presidente.

Sala da Reunião, 22 de maio de 1987. - Cons
tituinte Benito Gama, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Está
aberta a reunião que se destina à apresentação
do relatório e anteprojeto, com apreciação das
emendas pelo Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TARJA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
v. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TARJA - Sr.
Presidente, vamos votar um anteprojeto já refeito
diante das emendas. Recebemos uma relação,
por sinal vastíssima, de emendas, das quais não
temos conhecimento. Vamos votar as emendas
de que forma? Sem conhecê-Ias?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Ainda
não estamos no momento da votação. A sessão
tem como finalidade a apresentação do relatório
e o anteprojeto anterior, com as emendas aceitas
pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTEJESUS TARJA-A vo
tação será em outra sessão?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Será
na mesma sessão, depois de devolvido o prazo
para os pedidos de destaques. Após a palavra
do Relator, teremos meia hora para os pedidos
de destaques. Aceitos os destaques passaremos
à votação destes e do anteprojeto.

Com a palavra o Relator, o nobre Constituinte
Femando Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, como já ante
via, por ocasião da apresentação do anteprojeto,
foi grande o interesse dos Constituintes, revelado
pelo expressivo número de emendas apresenta
das.

Foram recebidas pela Subcomissão quatrocen
tas e cinqüenta e seis emendas. Duzentas e trinta
e quatro apresentadas por Constituintes do
PMDB,cento e três por Constituintes do PFL, vinte
e cinco por Constituintes do PDS, trinta e três
por Constituintes do PDT, três pelo PTB, cinco
pelo PT, nenhuma pelo PL, quarenta pelo PDC,
seis pelo PC do B, seis pelo PeB, nenhuma pelo
PSB e uma pelo PMB.

Dessas quatrocentas e cinqúenta e seis emen
das apresentadas ao anteprojeto, resolvemos aco
lher setenta; rejeitamos trezentas e vinte; quatorze
ficaram prejudicadas, porque, de acordo com a
nossa visão, tratavam de matérias pertinentes a
outras Subcomissões. E ainda acolhemos, não

no toldo,mas parcialmente, mais cinqüenta e dU81
emendas; num total, portanto, de cento e vinte
e duas emendas acolhidas total ou parcialmere.

Na sua apreciação tive presente a necessidade
de preservar a estrutura do anteprojeto, uma vez
que ele expressa o pensamento, na minha opi
nião, da maioria dos membros desta Subcomis
são, dada a forma participativa como se desenvol
veram os trabalhos preliminares à sua elaboração.

Disso resulta que o mesmo não é fruto apenas
da opinião pessoal do Relator. Na busca de uma
solução de consenso, procurei imprimir no traba
lho as convicções da generalidade dos seus inte
grantes, inseridas a partir das respectivas interven
ções e no acatamento das inúmeras sugestões
recebidas.

Como afirmei naquela oportunidade, o antepro
jeto não tinha a pretensão de ser algo perfeito
e acabado, destinando-se antes de mais nada a
servir como elemento aglutinador das opiniões
dos Constituintes a respeito das questões atinen
tes ao sistema tributário.

Por essa razão procurei acolher o maior número
possível de emendas, no sentido de aprimorar
o trabaho inicial, sem alterar contudo a sua estru
tura.

Depois da incorporação das emendas aprova
das - e os Srs. Constituintes receberem um resu
mo onde se pode ver o número de emendas,
o autor das mesmas, e a discriminação daquelas
acolhidas plena, ou parcialmente, e das que foram
rejeitadas -, o anteprojeto pode ser sintetizado
nosseguintes tópicos, igualmente contemplados
em toda a sua extensão:

Preservação dos institutos tributários sedimen
tados pela tradição histórica, por meio da constru
ção legislativa nos últimos anos, de orientação
doutrinária e jurisprudencial, aprimorando-os e
modernizando-os.

Explicitação dos principios e objetivos que de
vem nortear o sistema tributário, segundo os valo
res e as exigências da sociedade brasileira.

Neste ponto, gostaria de destacar que o 1lJte
projeto original não previa a explicitação dosprin
cípios e dos objetivos do sistema tributário. Deci
dimos fazê-lo por causa da manifestação de vários
membros desta Subcomissão, como também de
Srs. Constituintes - e eu citaria o Uder do PMDB
no Senado, Senador Fernando Henrique Cardoso,
que encaminhou emenda com essa proposição,
no sentido de que o anteprojeto pudesse conter
esse instituto.

Estrutura constitucional capaz de permitir ao
legisladorordinário construir um sistema de tribu·
tação eficiente, inspirado na justiça social e na
universalidade, progressividade e igualdade tribu
tárias.

Indicação dos Instrumentos utilizáveis na reali
zação dos princípios e objetivos, considerada a
necessidade de assegurar meios aptos a concre
tízâ-los.

Proteção do contribuinte, outorgando-lhe ga
rantias específicas no campo fiscal.

Gostaria de fazer, no caso, uma pequena pausa
para dizer que, apesar de estar distribuídaao longo
do anteprojeto oriQinal uma série de garantias
ao contribuinte, como os principios da anterio
ridade, anualidade e legalidade, por sugestão de
corrente de um trabalho denodado do Consti
tuinte, Segundo-Vice-Presidente desta Comissão,
José Maria Eymael, evolufrnos para ter um titulo,
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uma seção específica, onde pudesse constar todo
o elenco de garantias ao contribuinte, o que se
constitui numa grande inovação e num grande
avanço que o anteprojeto hoje consagra.

Fortalecimento da Federação, atribuindo-se, de
forma equilibrada, autonomia financeira entre Es
tados e Municípios, sem contudo abalar a posição
ftmdamental da Onião no quadro federativo, com
a manutenção, em sua esfera de competência,
dos recursos necessários ao desempenho de suas
funções.

Diante dessas premissas, o art. 1· classifica as
espécies de tributo, definindo seus elementos es
sencíaís, O § 1° do mesmo artigo indica os objeti
vos do sistema tributário, dando ênfase à justiça
social e ao desenvolvimento sócio-econômico
equilibrado das diferentes regiões do País. O §
2. elege como um dos princípios basilares da
estruturação dos impostos o respeito à capaci
dade econômica do contribuinte.

Mantém o anteprojeto a figura da lei comple
mentar em matéria tributária, dispondo, no § 1°
do art. 2°,quais as matérias genéricas que serão
veiculadas através desse instrumento legislativo,
de sorte a conferir ao sistema um mínimo de
uniformidade nacional, no que se refere aos seus
princípios básicos.

A competência residual é estendida aos Esta
dos e o empréstimo compulsório fica restrito nos
casos de calamidade pública, podendo ser insti
tuído pela União, pelos Estados e pelos Muni
cípios.

Mais uma vez destaco o avanço do anteprojeto,
que na sua forma original não estendia aos Muni
cípios a possibilidade de instituir empréstimos
compulsórios. Por causa da manifestação de vá
rios membros desta Subcomissão, o Relator re
solveu acatar essa sugestão.

ASeção 11 trata especificamente das limitações
ao poder de tributar, englobando as garantias do
contribuinte em matéria tributária, as imunidades
e outras vedações.

Grande relevância foi dada às garantias da pes
soa no campo tributário, cientes de que essas
garantias são inseparáveis dos seus deveres para
com a sociedade política, a qual lhe assegura
um clima de legalidade, generalidade e igualdade,
indispensáveis à realização das aspirações huma
nas. Nesse sentido as garantias foram reunidas
em um único artigo, introdutório à seção intitulada
"Limitações ao Poder de Tributar".

No tocante 40 princípio da anterioridade, optou
se por um regime misto, que possibilita ao contri
buinte condições de planejar suas atividades, sem
o risco de a tributação atingir fatos pretéritos ou
ainda em formação.

Nas imunidades fiscais incluíram-se as funda
ções, os partidos políticos e as entidades sindicais.

Por proposta, não só do Partido dos Trabalha
dores mas de outros Constituintes e de outros
partidos, incorporamos, no campo das imunida
des, também o benefício às fundações dos parti
dos políticos e às entidades sindicais.

Por outraJado, reduziu-se o âmbito de sua apli
cação, no caso de periódicos, pela exclusão dos
que não tenham interesse cultural ou educacional,
nos termos em que a legislação complementar
vier a definir.

Às contribuições sociais, para intervenção no
domínio econômico e no interesse de categorias
profissionais, são aplicávei! os princípios básicos

da tributação, sem contudo sua assimilação ao
conceito de tributo, e assegurada a sua instituição,
segundo a fonte normativa constitucional própria,
no capítulo da ordem social ou econômica perti
nente.

À União ficaram reservados, além das taxas,
do empréstimo compulsório e da competência
residual, os impostos sobre o comércio exterior,
sobre renda, sobre produtos industrializados e s0

bre operações financeiras.
Preserva-se assim a estrutura federativa, com

os instrumentos de política que lhe são inerentes.
Os Estados tiveram reforçada a sua compe

tência tributária, transferindo-se para a sua área
de atuação os atuais impostos únicos, através da
ampliação do campo de incidências do Imposto
de Circulação de Mercadorias, prevendo-se ainda
a instituição de mais dois impostos, sobre trans
missão causa mortis e doações de quaisquer
bens ou direitos e sobre propriedade territorial
rural.

A progressividade do sistema é ampliada não
só pela inclusão do Imposto de Heranças mas
também porque o ICM, agora reforçado pelos im
postos únicos e pelo Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, terá alíquotas seletivas, man
tidas as demais características que foram alvo
de aperfeiçoamento.

Os Municípios têm a sua estrutura financeira
sensivelmente reforçada. Participam com 50% do
produto da arrecadação da maioria dos impostos
estaduais, à exceção do ICM, em relação ao qual
a sua participação é ampliada, passando de 20
para 25%. Além disso, quando o ICMincidir sobre
substâncias minerais e prestações de serviços,
50% da receita será entregue ao Município, pro
porcionalmente ao valor arrecadado no seu terri
tório.

Nas demais operações, os 25% serão distri
buídos da seguinte maneira: 3/4, proporcional
mente ao valor das operações, e 1/4 através de
fundo, que deverá ter efeito redistributivo.

Eu gostaria de destacar que, no caso, a emenda
foi acolhida. Teve como propositores os Consti
tuintes, Airton Sandoval e Nion A1bemaz,no sen
tido de que os municípios mais pobres, mais frá
geis dentro do Estado, possam ter esse meca
nismo de fundo para poderem enfrentar as dificul
dades em que vivem.

Aperda do Imposto sobre Serviços Municipais,
ISS,com sua incorporação ao ICM, é compensada
ainda com a possibilidade de ser instituído o Im
posto nas Vendas a Varejo.Essetributo representa
a criação de um mecanismo tributário simples,
para ser explorado autonomamente pelos muni
cípios, principalmente os mais populosos, ao qual
foram antepostas continências capazes de evitar
distorções sérias, restrição de sua exigência às
operações de consumo final e determinação do
estabelecimento de uma alíquota máxima.

Simulações que foram realizadas indicam a se
guinte participação das entidades políticas no pro
duto final da arrecadação: União 36%, Estados
40% e municípios 24%.

Atualmente, as participações relativas são as
seguintes: União 44,9%, Estados 37,4% e muni
cípios 17,7% -dados de 1985. Portanto, os mu
nicípios passariam de 17.7% para 24%. Os Esta
doi, de 37.4% para 40%. E a União cairia de
45 para 36 pontos percentullis.

Registre-se que a participação acima será al
cançada somente quando vigorarem plenamente
os percentuais dos fundos de participação, cuja
aplicação será gradual, a partir de 1988, a fim
de permitir uma acomodação entre a disponi
bilidade de recursos e a assunção de encargos
públicos.

Quanto aos fundos de participação, decidiu-se
pela sua manutenção, com efeito redistributivo,
prevendo-se que serão contemplados pelos res
pectivos recursos apenas os Estados, cuja renda
per caplta seja inferior à nacional. Os Estados
de rendas per caplta mais elevadas são contem
plados com 5% da receita do IPI nos respectivos
territórios, devendo repassar aos municípios 25%
do que receberem, obedecido corno critério de
rateio o mesmo previsto para o 1eM.

Nas disposições transitórias prevê-se a extinção
do Fínsoclal, de forma gradativa, proporcional
mente à transferência para os Estados e muni
cípios dos encargos atualmente cometidos à
Onião.

Presume-se que, com o potencial de ampliação
de suas receitas, os municípios e os Estados po
derão absorver sem traumas os encargos trans
feridos.

Por outro lado, ao desvencilhar-se de algumas
tarefas, a União não sofrerá com a extinção daque
la dita contribuição.

Finalmente, firma-se que o sistema entrará em
vigor cento e cinqüenta dias após a sua promul
gação, exceto quanto aos novos percentuais dos
fundos de participação, cuja implantação será
gradual, a partir do ano que vem.

Está previsto ainda que as pessoas públicas
de direito público poderão elaborar, imediatamen
te à promulgação da Constituinte, as respectivas
legislações.

Impõe-se, por oportuno, fazer algumas coloca
ções sobre a necessidade de progressividade do
sistema tributário brasileiro.

De princípio, cumpre atentar para o fato de
que o anteprojeto contém os pré-requisitos neces
sários para que isso efetivamente ocorra. A maté
ria, entretanto, vai depender da legislação ordiná
ria, mediante o estabelecimento de alíquotas pro
gressivas e seletivas, bem como da eliminação
de isenções. Não se pode, porém, esquecer que
isso só será obtido com a extinção, ou pelo menos
um seu cuidadoso controle, dos títulos ao porta
dor. E assim mesmo ainda restará o campo da
transferência do encargo tributário para terceiros,
mediante o planejamento tributário, em geral so
mente limitado pelas leis do mercado, com o refe
rido repasse.

Por isso é fundamental que sejam assegurados
ao Congresso, na elaboração do orçamento anual
e na fiscalização de sua execução, mecanismos
capazes de forçar o gasto público progressivo,
beneficiando as classes mais pobres da comu
nidade nacional.

Pode parecer que o anteprojeto seja extenso.
Ocorre, entretanto, que entendi fundamental con
signar todas as idéias, aspirações desta Subco
missão - até por manifestação desta mesma
Subcomissão, quando acolheu sugestão do
Constituinte Gerson Camata - e das emendas
apresentadas, ainda que algumas delas, pelo nível
dedetalhamento, merecessem um tratamento in
fraconstitucional.
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Nas etapas seguintes do processo de elabo

ração constitucional, seguramente conseguir-se
á depurar o anteprojeto, ficando registradas ao
mesmo tempo as grandes preocupações do povo
brasiileiro, transmitidas por seus legítimos repre
sentantes.

Estas, Srs, Constituintes, as linhas mestras do
sistema tributário, que proponho ao elevado des
cortino de V. Ex"', esperando ter contribuído, em
bora modestamente, para a construção de um
Brasil moderno, simultaneamente justo e eficien
te, por meio de institutos tributários condizentes
com a sua condição de Nação emergente.

Sr. Presidente, ao concluir a leitura do relatório
que apresenta o anteprojeto, gostaria de deixar
consignado meus sinceros agradecimentos a to
dos os membros desta Subcomissão que, de for
ma integrativa, procuraram socorrer, auxiliare aju
dar seu Relator, no sentido de que o anteprojeto
que hoje estamos apresentando pudesse traduzir
a menfestaçào coletiva desta Subcomissão.Agra
deço-ao Sr. Presidente, aos Vice-Presidentes José
Mariél Eymaelle Mussa Dernes, pela colaboração
que nos deram, a fim de propiciar todos os meios
e instrumentos para possibilitar o melhor trabalho.
Gostaria de re-gistrartambém meus agradecimen
tos ao Presidente do meu partido, Dr, Ulysses
Guimarães, também Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, que procurou apoiar-nos,
ajudtrr-nos, trocando idéias paraque o anteprojeto
da Subcomissão do Sistema Tributário pudesse
retratar os anseios da população brasileira e res
gatar os compromissos do nosso partido. (Pal
mas.)

Passaremos a ler o anteprojeto.

AI"ITEPR()JETO DE CONSTrrWÇÃO

Capítulo sobre o Sistema
Tributário Nacional

Seção I
Dos Princípios Gerais

Art. l° O Sistema Tributário Nacional com
preende os seguintes tributos, que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os municípios pode
rão instituir:

1-impostos enumerados nesta Constituição;
11-· taxas, em razão do exercício de atos de

poder de polída ou pela utílízação, efetiva ou po
tencial, de serviços públicos, prestados ao contri
buinte ou postos a sua disposição; e

111-- contribuições de melhoria, pela valoriza
ção de imóveis,decorrente de obras públicas.

§ 1° Os tributos destinam-se a prover a
União, os Estados, o Distrito Federal e os muni
cípios de receitas para satisfazer as necessidades
públicas a seu cargo, e terão em vista, principal
mente, os seguintes objetivos:

1-justiça social; e
11- desenvolvimento sócio-econômico equili

brado 'entre as diferentes regiões do País.
§ 20 Sempre que possível, os impostos terão

caráter pessoal e serão graduados segundo a ca
pacidade econômica do contribuinte.

§ 3° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

§ 4° As contribuições de melhoria serão exi
gidas dos proprietários, tendo por limite total a

.despesa realizada.
§ 5° Mediante convênio, a União, os Estados,

o Distrito Federal e os municípios poderão dele-

gar, uns aos outros, atribuições de administração
tributária. bem como coordenar ou unificar serví
ços de fiscalização e arrecadação de tributos.

Art. 2° O Sistema Tributário Nacional rege-se
pelo disposto nesta Constituição, por leis comple
mentares, resoluções do Senado Federal, e no
âmbito das respectivas competências, por lei fe
deral, estadual ou municipal.

§ 1° Cabe à lei complementar:
1-dispor sobre competência tributária, inclu

sive conflitos, nessa matéria, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os municípios;

11- regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar; e

01- estabelecer normas gerais em matéria de
legislação e administração tributárias, especial
mente sobre:

a) definição de tributo e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos previstos nesta
Constituição, dos respectivos fatos geradores, ba
ses de cálculo e contribuintes; e

b) obrigação, crédito, prescrição e decadên
cia.

§ 2° Lei de isenção e de benefício fiscal não
poderá vigorar por prazo superior a quatro anos,
permitida sua renovação.

Art. 3° Competem à União, em Território Fe
deral, os impostos estaduais (artigo 14), e, se o
Território não for divididoem municípios, cumula
tivamente, os impostos municipais; e, ao Distrito
Federal, bem como a Estados não divididos em
municípios, os impostos municipais (artigo 15).

Art. 4° A União, os Estados e o Distrito Fede
ral poderão instituir, além dos enumerados em
sua competência (artigos 12 e 14), outros impos
tos, desde que não tenham fato gerador ou base
de cálculo própria de impostos discriminados
nesta Constituição.

§ 1° Imposto instituído com base neste artigo
não poderá ter natureza cumulativa e dependerá
de lei que obtenha, para ser tida como aprovada,
maioria absoluta dos votos dos membros do Con
gresso Nacional ou da respectiva Assembléia Le
gislativa.

§ 2° O imposto da União excluirá imposto
idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito
Federal.

Art. 5° A União, os Estados, o Distrito Federal
e os municípios poderão instituir empréstimos
compulsórios, para atender calamidade pública,
mediante lei que obtenha, para ser tida como
aprovada, maioria absoluta dos votos dos mem
bros do Congresso Nacional, das respectivas As
sembléias Legislativas ou Câmara de Vereadores,
observado o disposto no artigo 7°, itens I e li,
eseu§2°

Parágrafo único. Os empréstimos compulsó
rios somente poderão tomar por base fatos gera·
dores compreendidos na competência tributária
de pessoa jurídica:de Direito Público que os criar.

Art. 6° As contribuições sociais, as de inter
venção no domínio econômíco e as de ínteresse
de categorias profissionais, instituídas com base
nas disposições dos Capítulos pertinentes desta
Constituição, observarão as garantias estabeleci
das no art. 7°, itens I e 111, letras a e c.

Seção 11
Das Limitações ao Poder de Tributar

Art. 7. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas aos contribuintes, ê vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios:

1-exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;

11-conceder tratamento tributário desigual a
fatos econômicos equivalentes, inclusive em ra
zão da categoria profissional a que pertença o
contribuinte ou da função por ele exercida, inde
pendentemente da denominação jurídica das ren
das, títulos e direitos;

111- cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos an

tes do início da vigência da lei que o houver insti
tuído ou aumentado;

b) sobre patrimônio ou renda, se a lei corres
pondente não tiver sido publicada antes do início
do período em que se registrem os elementos
de fato, nela indicados, para determinação e quan
tificação da respectiva base de cálculo;

c) não alcançados pelo disposto na letra ante
rior, antes de decorridos noventa dias da publica
ção da respectiva lei;

IV- imprimir a imposto efeito de confisco; e
V- estabelecer, na ordenação dos processos

fiscais, privilégiopara a Fazenda Pública em detri
mento do contribuinte.

§ lo O disposto neste artigo não inibe a admi
nistração tributária de identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei,o patrimô
nio, as rendas e as atividades econômicas do con
tribuinte, especialmente para tomar efetivoo prin
cipio contido no § 2° do artigo 1°

§ 2° O prazo estabelecido na letra "c" do item
111 não é obrigatório para os impostos de que tra
tam o artigo 12, itens I, li, IV e V, e o artigo 13,
que podem ser exigidos a partir da publicação
da respectiva lei.

Art. 8° É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios:
1-estabelecer limitações ao tráfego de pes

soas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais;

11- instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou
tros, não relacionados com exploração de ativida·
des econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados;

b) templos de qualquer culto, inclusive os
bens imóveis anexos que lhes sejam complemen
tares e necessários;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais, e das instituições de educação e deas
sistência social, diretamente relacionados com os
objetivos institucionais que definem sua natureza;
e

d) livros, jornais, bem como periódicos de in
teresse cultural ou educacional, e o papel desti
nado a sua impressão.

Parágrafo único. A vedação expressa na letra
a do item 11 é extensiva às autarquias e às funda·
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados às suas finalidades essenciais
ou delas decorrentes; não se estende aos serviços
públicos concedidos, nem exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto que
incidir 'sobre o im6vel.

Art. 9'? É vedado à União:
1-instituir tributo que não seja uniforme em

todo o território nacional ou que implique dlstin
ção ou preferência em relação a Estado, Distrito.-
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Federal ou Município, em detrimento de outro,
admitida a concessão de incentivos destinados
a promover o equillbrio sócio-econômico entre
as diferentes regiões do País; e

n- tributar a renda das obrigações da dívida
pública estadual ou municipal, bem como a remu
neração e os proventos dos agentes públicos dos
Estados e dos Municípios, em níveis superiores
aos que fixar para suas obrigações e para seus
agentes.

Art. 10. Não incidirão impostos federais e es
taduais em relação à microempresa, definida em
lei, para esse fim, pela União e pelos Estados,
respectivamente.

Art. 11. Évedado aos Estados, ao DistritoFe
deral e aos Municípiosestabelecer diferença tribu
tária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão da procedência ou destino.

SeçãolD

Dos Impostos da União

Art. 12. Compete à União instituir imposto
sobre:
1-importação de produtos estrangeiros;
fi - exportação, para o Exterior, de produtos

nacionais ou nacionalizados;
m- renda e proventos de qualquer natureza;
N - produtos industrializados;e
V- operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
§ 1° Decreto do Presidente da República, nas

condições e nos limites estabelecidos em lei, po
derá alterar as alíquotas dos impostos enume
rados nos itens I,li e V.

§ 2° O Imposto sobre Produto Industrializa
dos será seletivo, em função da essencialidade
dos produtos, e não cumulativo,compensando-se
o que for devido em cada operação com o que
já houver sido ou deva ser efetivamente pago,
em relação às operações anteriores.

§ 3° Na cobrança de crédito tributário, a
União será representada judicial e extrajudicial
mente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional.

Art. 13. A União, na iminência ou no caso
de guerra externa, pode instituir,temporariamen
te, impostos extraordinários, compreendidos, ou
não, em sua competência tributária, os quais se
rão suprimidos gradativamente, cessadas as cau
sas de sua criação.

Seção IV

Dos Impostos dos Estados
e do Distrito Federal

Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
1-transmissão "inter VÍVos", a qualquer título,

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
e acessão física,e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direi
tos à sua aquisição;

n-transmissão "causa mortis" e doação, de
quaisquer bens ou direitos;

lll- operações relativasà circulação de merca
dorias, realizadas por produtores, industriais e co
merciantes, bem como prestações de serviços,
inclusive fornecimento de energia elétrica;

N - propriedade de veículos automotores; e
V- propriedade territorialrural.

§ 1~ O imposto de que trata o item I não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realizaçãode capital, nem sobre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorpo
ração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo
se, nesses casos, a atividade preponderante do
adquirente foro comércio desses bens ou direitos,
locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2° Asalíquotas dos impostos de que tratam
os itens I e li não excederão os limites estabe
lecidos em resolução do Senado Federal.

§ 3° Incidindo sobre imóveis, os impostos de
que tratam os itens I e n competem ao Estado,
da situação do bem, ainda que, no caso de trans
missão "causa mortis", a sucessão seja aberta
no exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos
e créditos, o imposto previsto no item 11 compete
ao Estado onde se processar o inventárioou arro
lamento, ou tiver domicílio o doador.

§ 4° O imposto de que trata o item /11 será
não - cumulativo, admitida sua seletividade, em
função da essencialidade das mercadorias ou ser
viços, compensando-se o que for devido em cada
operação com o que já houver sido ou deva ser
efetivamente pago, ao mesmo ou a outro Estado,
em relação às operações anteriores.

§ 5° Em relação ao imposto de que trata o
item 111, resolução do Senado Federal, aprovada
por dois terços de seus membros, estabelecerá:

1-as alíquotas aplicáveis:
a) às operações interestaduais e de exporta

ção;
b) às operações realizadas com lubrificantes,

combustíveis, energia elétrica e minerais;
n- as alíquotas mínimas a serem observadas

pelos Estados e o DistritoFederal nas operações
intemas e nas prestações de serviços, não-com
preendidas na letra "b" do item anterior, que não
poderão ser inferioresàquelas fixadaspara as ope
rações interestaduais, reputando-se operações in
temas também as interestaduais realizadas para
o consumidor final.

§ 6° O imposto de que trata o item lU:
1-incidirá,também, sobre a entrada em esta

belecimento comercial, industrial ou produtor, de
mercadoria importada do exterior por seu titular,
inclusive quando se tratar de bens destinados a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem
como sobre serviços prestados no exterior quan
do destínados a estabelecimento situado no País;
e

ll- não incidirásobre operações que destinem
ao exterior produtos industrializados.

§ 7° A base de cálculo do imposto de que
trata o item 111 compreenderá o montante do Im
posto sobre Produtos Industrializados (artigo 12,
N), exceto quando a operação configure hipótese
de incidência de ambos os tributos.

§ 8° O imposto de que trata o item V não
incidirásobre pequenas glebas rurais, nos termos
definidos em lei estadual.

§ 9" Cabe à lei complementar:
1-regular a iniciativa das resoluções de que

tratam os §§ 2° e 5°;
ll-quanto ao imposto de que trata o item 1lI:
a) indicar outras categorias de contribuintes

além daquelas nele mencionadas;
b) regular o sistema de substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do

imposto;

d) fixaro local das operações relativasà circu
lação de mercadorias e das prestações de ser
viços;

e) excluirda incidência do imposto, nas expor
tações para o exterior,serviços e outros produtos
além dos mencionados no item 11 do § 6°;

f) prever hipóteses de manutenção de crédito
referentemente às exportações para o exterior de
serviços e de produtos industrializados;

g) dispor sobre a forma como, mediante deli
beração dos Estados e do Distrito Federal, isen
ções, incentivos e beneficios fiscais serão conce
didos e revogados;

h) estabelecer a não-incidência nas operações
interestaduais, determinando a manutenção ou
restituição do crédito referente à operação ante
rior, no Estado de origem.

Seção V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 15. Compete aos Municípiosinstítuirimo
postos sobre:

1-propriedade predial e territorialurbana; e
n- vendas a varejo de mercadorias.
Parágrafo único. Cabe à lei complementar fi-

xar as alíquotas máximas do imposto de que trata
o item 11.

Seção VI
Da Repartição das Receitas

Tributárias

Art. 16. As receitas tributárias pertencem, in
condicionalmente, à pessoa de direitopúblico do
tada de competência para instituir o correspon
dente tributo, salvo determinação em contrário
desta Constituição.

Art. 17. Pertence aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza (artigo 12, 1/1), incidente na fonte sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles e
suas autarquias.

Art. 18. Pertencem aos municípios:
1-o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natu
reza (artigo 12, Ill), incidente na fonte sobre rendi
mentos pagos, a qualquer título, por eles e suas
autarquias;

11- cinqüenta por cento do produto da arreca
dação dos impostos dos Estados sobre transmis
são "inter vivos" (artigo 14, I), sobre transmissão
"causa mortis" e doação de bens e direitos (artigo
14,11), sobre propriedade de veículosautomotores
licenciados em seus territórios (artigo 14, IV) e
sobre propriedade territorial rural (artigo 12, V);
e

01-vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto dos Estados sobre opera
ções relativasà circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços (art. 14, 1/1).

§ 1~ O diposto no item 1/1 não se aplica ao
imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços
incidente na primeira operação com minerais e
nas prestações de serviços, pertencendo ao muni
cípio, onde ocorrer o respectivo fato gerador, cin
qüenta por cento do valor recolhido.

§ 2° Ressalvado o disposto no parágrafo an
terior, as parcelas de receitas pertencentes aos
municípios a que se refere o item OI serão credita- ,
das conforme os seguintes critérios: I
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I -T, três quartos, na proporção do valor adicio

nado nas operaçõesrelativas à circulação de mer
cadorias em seus respectivos territórios; e

II-- um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual,

Alt. 19. A União entregará:
I-- do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados (artigo 12, III
e IV)" quarenta e três por cento, na forma seguinte:

a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
e

c) dois por cento para aplicação nas Regiões
I'Iort(~ e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento;

1I--ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento contribuinte, cinco por

- cento do respectivo imposto sobre produtos in
dustriaIizados.

§ 10 Para efeito de cálculo da entrega proces
sada na forma do item I, excluir-se-á a parcela
da arrecadaçêo do imposto de renda e proventos
pertencentes a Estados, Distrito Federal e muni
cípios (artigos 17, 1B,I).

§;!O Do montante referido no item 11, os Esta
dostransferírào aos municípios vinte e cinco por
cento" observados os critérios estabelecidos nos
itens i e 11 do !i 2" do art. 18.

M 20. O produto da arrecadação de impos
to inslituldo com base no artigo 4" será repartido
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os manlcípíos, cabendo quarenta por cento do
produto da arrecadeção à pessoajurídica de direi
to público qu~~ o instituir e o restante, em partes
iguais, entre asdemais.

Art. 21. O cák:u1o das participações previstas
nesta Seção será efetuado sobre a receita bruta
dos impostos, ,excluídasas restituições e a parcela
de lJI1Iecadaçãc) de que trata o § lodo artigo 19.

§ 1" É vedada qualquer condição ou restrição
ao emprego dos recursos de que trata este artigo.

§ 2" Salvo disposição em contrário deste
Constituição, é vedada a vinculação dos recursos,
correspondentes às destinações, a qualquer fun
do ou despesa, ainda que por intermédio de adi..
cional de imposte devido. .

§ 3' Cabe à lei complementar:
1-dispor sobre os prazos e a forma das entre

gas previstas no artigo 19, bem assim sobre os
crítéríos de rateio dessas participações, tendo em
vista promover o equilíbrio sócio-econômico en
tre Est,!\dose entre municípios, ressalvados, quan
to ao Fundo dc~ Participação dos Estados, o dis
posto 1'10 § 4"deste artigo;

11 - regular a criação do Conselho de Repre
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, ao
qual cClberáacompanhar o cálculo e a liberação
das participações previstas no artigo 19, item I;
e

m- regular .~ criação do Conselho de Repre
sentantes dos JI-\unicípios, ao qual caberá acom
panhar o cálculo e a liberação das participações
previstas no artigo 19,item 11.

§ 4" O Fundo de Participação dos Estados
e do Llistrito F,ederal será distribuído exclusiva
mente às unidades federadas cuja "renda per ca
pita" setla inferior à nacional.

§ 5" O Tribunal de Contas da União, anual
mente, ouvido o Conselho de Representantes dos
Estados e do Distrito Federal, bem comoo Conse
lho de Representantes dos Municípios, efetuará
o cálculo das quotas referentes aos respectivos
Fundos de Participação.

Art. 22. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os municípios divulgarão pelo órgão de im
prensa oficial, até o último dia do mês subse
qüente, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, englobando os respectivos adicio
nais e acréscimos, bem como os recursos recebi
dos, os valores a entregar e a expressão numérica
dos critérios de rateio.

§ 10 A divulgação da União será discriminada
por Estados e municípios; a dos Estados, por
municípios.

§ 2" Os municípios que não possuírem órgão
de imprensa oficial farão a divulgação por edital.

Seção VII
Disposições Transitórias

Art. 23. O produto da arrecadação da contri
buição para o Fundo de Investimento Social (Fín
social) será destinado ao custeio da descentra
lização de serviços, da União para os Estados
e municípios, proporcionalmente aos encargos
recebidos, conforme plano proposto pelo Presi
dente da República e aprovado pelo Congresso
Nacional, para cada exercício financeiro. Acontri
buição será reduzida à razão de um quinto por
ano, a partir do exercício de 1989, extinguindo-se
definitivamente ao término do exercício de 1992.

Art 24. O Sistema Tributário de que trata es
ta Constituição entrará em vigor cento e cinqüenta
dias a contar de sua promulgação, vigorando, até
o final desse prazo, o Sistema Tributário ora subs
tituído.

É só uma modificação, com respeito ao ante
projeto original, que eu gostaria de sublinhar, em
função das manifestações de governadores e de
prefeitos, no sentido de que se espera um grande
esforço do Congresso Nacional para a produção
da legislação complementar e do Código TOOu
tário Nacional. Na redação anterior, o novo siste
ma só entraria em vigor a partir de 1989. Mas,
se o Congresso Nacional puder efetivamente tra
balhar no sentido de produzir a legislação comple
mentar e o Código Tributário, já no início de 1988,
poderá possíbllltar aos Estados e aos municípios
cobrar impostos em decorrência do novo sistema
proposto.

§ 10 O disposto neste artigo não se aplica
aos Fundos de Participação dos Estados e dos
Municípios, cuja vigência será regida pelas seguin
tes normas:

I - os critérios de participação previstos na
legislação atual serão mantidos em 1988,aplican
do-se, nesse exerclcio, respectivamente, os per
centuais de dezesseis por cento e vinte por cento
sobre o produto da arrecadação dos impostos
indicados nos itens 111 e N do artigo 12;

Este também é outro dispositivo que incorpo
ramos ao anteprojeto, no sentido de atender ver
dadeiramente à manifestação dos prefeitos e dos
govemadores, tendo em vista a situação caótica
em que se encontram os Estados e os municípios
brasileiros. Recentemente, o Governo federal ace
nou com uma tímida ajuda - porque nem se
pode chamar isso de reforma tributária de emer
gência - da ordem de seis bilhões de cruzados

para os municípios, o que frustrou, sem sombra
de dúvida, toda a expectativa que se formava pelas
entidades municipalistas.

Então, este dispositivo foi incorporado ao ante
projeto para que, já em 1988, esses fundos pos
sam ser elevados, respectivamente, de quatorze
para dezesseis por cento, em relação ao Fundo
de participação dos Estados, e, o dos Municípios,
de dezessete para vinte por cento.

11 - os percentuais indicados no item anterior,
a partir de 1989, inclusive, serão elevados à razão
de cinco décimos de pontos percentuais, por exer
cício financeiro, até que sejam atingidos os per
centuais estabelecidos nas letras "a" e "b" do
item I do artigo 19.

§ 2" A partir da promulgação desta Consti
tuição, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os municípios poderão elaborar as leis neces
sárias à execuçãodoSistema Tríbutárío Nacional.

Art. 25. É críada, no Congresso Nacional, co
missão mista destinada a avaliar os efeitos da
Emenda Constitucional n° 1B, de 1965, e das suas
posteriores alterações, sobre a situação financeira
dos Estados e municípios, e apresentar o projeto
de lei relativo à assistência que a Onião lhes pres
tará para o seneamento de suas dividéls intemél
e externa.

Este dispositivo foi apresentado por emenda
sugerida pelo SenadorJutahy Magalhães, que tra
duz a angústia de todos os govemadores eleitos
no último pleito de 15 de novembro, cujos Esta
dos já estão próximos da ingovemabilidade, por
quanto não têm condições de manter sequer os
serviços públicos essenciais para o atendimento
das suas populações. Este dispositivo abre cami
nho, abre espaço para que, com a comissão mista
do Congresso Nacional e através de lei,se possam
fixar critérios para uma melhor composição ou
assunção da atual dívida externa e interna, que
efetivamente tem dificultado e atrapalhado a me
lhor saúde financeira dos Estados e dos muni
cípios brasileiros.

Muito obrigado.

O .SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Após
a apresentação do Anteprojeto pelo Sr. Relator
e antes de submetê-lo à votação, a Presidência
abre o prazo de meia hora para apresentação
de destaques ao Anteprojeto.

Com a palavra o Constituinte VlfglIío Guírna
râes,

o SR. CONSmaINTE VlRGfUOGUIMARÃEs
- A questão que levanto é a de qut;! existem
dois tipos de destaques que podem ser votados:
um, relativamente à própria proposta apresenta
da, que pode ser supressiva e modificativa. Outro,
referente às emendas. Mas não temos em mãos
as emendas apresentadas. Não sei por que os
avulsos relativos não foram feitos. Mas para se
obviar esse inconveniente há um meio extrema
mente simples: levar numa máquina xerox essas
emendas para copiá-Ias e distríbuí-Ias em seguida
a todos nós. Isto não foi feito, apesar do tempo
transcorrido. Então, temos em mãos um roteiro
absolutamente impossível de ser usado. Não con
sigo utilizá-lo sequer com relação às minhas pró
prias propostas. Como é que vou saber o que
significéla emenda zero zero zero; zero zero doze;
zero três? Isto para mim é um hieróglifo! Como
é que eu vou pedir um destaque sobre isso? Muito
menos eu sei o que propuseram os demais.
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Então, este impasse deveria ser solucionado
de alguma maneira. Senão faremos uma discus
são com o privilégio inaceitável de apenas consi
derarem o projeto apresentado pelo Relator, não
tendo como levar em conta as contribuições já
apresentadas pelos Srs. Constituintes. Há dificul
dade até mesmo para se acompanhar qualquer
pedido de destaque que alguém possa fazer refe
rente às emendas.

Coloco esta questão para ser resolvida, isto é,
a apresentação das emendas para que se possa
entrar na discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência entende que cada Constituinte deve ter
conhecimento de sua própria emenda, porque
a subscreveu.

O SR. CONSTITUINTE V1RGÍUO GUIMARÃEs
- Mas eu não tenho conhecimento desses hierô
grifos que recebi.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Cada
Constituinte que requerer o destaque para vota
ção fará defesa da sua emenda, e, nessa hora,
dará conhecimento dela a todos os Srs. Consti
tuintes que irão votar. O fato de não estarem apre
sentadas é porque tivemos 456 emendas. Não
se justifica, pelo volume, sua distribuição. Está
identificada, por Constituinte, a sua emenda: se
foirejeitada, aceita parcial ou totalmente. O núme
ro da emenda de V. Ex- está na cópia. Quando
V. Ex' deu entrada da sua emenda, na Subco
missão, recebeu a cópia com a identificação por
esse número para ser localizado no Prodasen.
Então, esse número está no gabinete de V.Ex-

Em relação às emendas de terceiros, cada
Constituinte que levantar o destaque irá expor a
sua emenda e defendê-Ia para apreciação dos
Srs. Constituintes.

Com a palavra o Constituinte José Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, em pri
meiro lugar, gostaria de parabenizar o Sr. Relator,
que realmente apresentou um trabalho muito bo
nito, muito didático, que merece o apreço e a
consideração de todos nós. Gostaria também de
lamentar a deficiência do serviço administrativo
desta Casa, sobretudo no que tange à Seção de
Avulsos. Eu, particularmente, compareci não só
diariamente à Seção de Avulsos, mas me dirigi
ao computador para ver se conseguia cópia de
todas as emendas apresentadas ao texto do rela

< tório inicial. Estive na Comissão, onde falei com
o Sr. Secretário, com os demais membros admi
nistrativos da Comissão e, na verdade, nada con
segui. É realmente pesaroso ver tanta gente inte
ressada no assunto a ponto de indicar quatro
centas e tantas emendas, e os Constituintes não
terem conhecimento desse esforço, dessa contri
buição e que idéias lançadas ao diálogo não pos
sam ser discutidas. Não estão presentes todos
os que apresentaram emendas. Essas emendas
deviam ter sido levadas ao conhecimento da Co
missão com um prazo de antecedência. É por
isso que o Regimento Interno prevê setenta e duas
horas após a publicação do avulso, para que os
membros do órgão tenham conhecimento anteci
pado da matéria e possam discuti-Ia com conhe
cimento de causa. Não foicumprido esse preceito
regimental que fala a respeito desse prazo de se
tenta e duas horas. Entáó, Sr. Presidente, não

quero fazer nada para atrapalhar o esforço para
se cumprir os prazos em vigor, mas acho que
é temerária a votação dessa matéria, na medida
em que os Constituintes não estão aptos a fazê-lo
porque não têm conhecimento antecipado da
matéria nelas versada. Eu não estou apto a votar
porque não conheço a emenda dos Srs. Consti
tuintes. Conheço as minhas, para as quais pedi
destaque, mas não sei se este é o melhor cami
nho. O País espera de nós algo diferente, espera
muita responsabilidade e a competência possível.
Sem apoio administrativo, sem informação, é im
possível trabalhar.

Fica aqui o meu protesto.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - A Presi
dência informa que recebeu comunicação da Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte
prorrogando o prazo para até quarta-feira passada
para receber as emendas, embora o Presidente
da Constituinte, Ulysses Guimarães, tenha reafir
mado no próprio documento que o prazo para
apresentação do Anteprojeto à Comissão Temá
tica seria segunda-feira, dia 25, impreterivelmente.

Esta Subcomissão cumpriu todos os itens do
Regimento Interno da Constituinte. Se até segun
da-feira não for votado o Anteprojeto apresentado
pelo Sr. Relator, S. Ex-o encaminará à Comissão
Temática sem a votação. Evidentemente, é uma
questão extremamente delicada, mas todos nós
temos que buscar uma saída para o problema.

Dentro do que nos cabe fazer na Subcomissão,
cada Constituinte apresentará o destaque para
a sua emenda e fará a sua defesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Sr.
Presidente, se não há como contornar o proble
ma, vamos votar primeiro o parecer do Sr. Relator
e, depois, os destaques. Mas eu gostaria que ficas
se explícito que esse estado de coisas não pode
continuar. Assim, não é possível trabalhar. Vamos
chegar ao fim dos trabalhos sem que as contri
buições dos Srs. Constituintes sejam realmente
debatidas e possam influenciar a Carta.

O SR. CONSmUIm"E MUSSADEMES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma indagação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
V.Ex-a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Eu
indagaria da Mesa se não há cópia de todas essas
emendas na Sala da Subcomissão. Se as emen
das estiverem todas aqui, há condição de se iden
tificar uma por uma. Se alguém tiver interesse
em defender uma emenda apresentada por um
Constituinte, que não está presente poderá exami
nar nas pastas e terá oportunidade de se situar
a respeito do problema.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Irajá Rodrigues.

O SR. CONSmUlNTE IRAJÁ RODRIGUES 
Não sei se entendi bem, mas me parece que V.
Ex' disse que o prazo para apresentação de emen
das foi prorrogado até quarta-feira passada. En
tão, realmente não há condição de apreciação
das emendas. A matéria tributária é por demais
complexa, e não há como fazermos análise de
quatrocentas emendas em meia hora. AliáS, o Re
gimento prevê a fluência de um prazo de setenta
e duas horas precisamente para que isso seja
feito. Se não há condições ...

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
o Regimento não é explícito. Não há, inclusive,
distribuição de avulsos nesta fase dos trabalhos.
O que reza o Regimento é que, hoje, o Relator
apresenta o anteprojeto, que será votado. Não
há discussão da matéria, que não cabe mais, ape
nas a votação. A distribuição de avulsos é neces
sária, é uma informação a mais que se dá ao
Constituinte para facilitar o trabalho, mas não há
nenhuma obrigação da Subcomissão em distri
buir avulsos.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES 
Repare o que se está colocando em votação: o
anteprojeto que foialterado-inclusive alterações
das quais eu tomo conhecimento hoje - não
pode sequer ser discutido. É isto?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não.
O anteprojeto apresentado hoje é o mesmo ante
rior, com as emendas acatadas.

Vou passar a palavra ao Relator, para dar expli
cações a respeito.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- É preciso que façamos duas distinções bem
claras. A colocação do Constituinte José Tinoco
é válida, legítima, ou seja, o que o Constituinte
coloca é que a sua emenda, por deficiência do
processo administrativo da Assembléia Nacional
Constituinte, a ela não foi dado o direito da publi
cação para o conhecimento de toda esta institui
ção. Por que isso? O prazo para encerramento
da apresentação das emendas, pelo Regimento,
seria segunda-feira. Na segunda-feira tínhamos
recebido apenas cento e poucas emendas. O Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, in
terpretando o Regimento, prorrogou o prazo até
quarta-feira. Até então, quarta-feira, recebemos
quase trezentas emendas adicionais, num total
de 456. A informação que nos dá a Sala de Avul
sos é a de que todas as emendas foram publica
das, já estão em forma de avulso, porém tardia
mente.

Gostaria de colocar para os demais membros
desta Subcomissão que este fato ocorreu não
sóaqui, mas também nas demais subcomissões.
O que vamos fazer, e estamos fazendo, é apre
sentar o anteprojeto, que incorporou 122 emen
das apresentadas pelos respectivos membros ou
não desta Subcomissão. Apresentamos o ante
projeto, colocamo-lo em votação, conforme o Re
gimento, sem prejuízo dos destaques, ou seja,
qualquer constituinte, hoje ou amanhã, no prazo
que o Presidente viera estabelecer, poderá discutir
todos os destaques que forem aqui solicitados.
E os Srs. Constituintes terão em mãos as emen
das que foram rejeitadas ou acolhidas parcial
mente. Pela leitura que irão fazer e pelo que acaba
ram de ouvir, poderão pedir o destaque para que
cada emenda possa ser discutida e submetida
à votação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -Apenas
como informação, a questão de ordem não cabe,
em função do Regimento. Abro o prazo até as
17.11 para a apresentação dos destaques. A Mesa
fica aguardando isso juntamente com a Secre
taria. (Pausa.)

Está encerrado o prazo para apresentação de
destaques. Peço à Secfetaria da Mesa para não
mais receber solicitação de destaques e pedidos
de supressão de dispositivos do anteprojeto. O
último número será o 71.
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o SR. cor'lSmUINTE VlRGfUOGUIMARÃEs
- Gtuero fezer uma sugestão para o encaminha
mento, Sr. Presidente. Com relação ao problema
levantado, do conhecimento das emendas pro
postas, se for possível, poderíamos tirar uma foto
cópia das que serão objeto de discussão e fazer
a distribuição dessas cópias entre os membros
deste órgão.. Assim, pelo menos saberíamos
aquelas para as quais já foram apresentados des
taques. E, para ganharmos tempo, já poderíamos
ir votando as outras questões, como o relatório,
bem como as outras emendas referentes ao ante
proleto,

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Agra
deça. a V. Ex' a sugestão. Já estamos providen
ciando isso.

Vamos iniciar o processo de votação do ante
projete do relator, ressalvadas as emendas e os
destaques concedidos, para supressão de dispo
sitivos do anteprojeto,

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
-Sr. Presidente Benito Gama, Sr. Relator Feman
do Coelho, Srs,Constituintes, acredito que todos
aqui presentes se lembram da reunião em que
foi apresentado o primeiro anteprojeto e acredito
que a ninguém foge a constatação de que a peça
que hoje recebemos representa, com relação ao
trabalho anteríor, extraordinário avanço. Senti
mos, neste trabalho hoje apresentado, efetiva
mente, a receptividade a um processo de partici
pação de todos, porque, de um projeto de vinte
e POUlCOS artigos aproveitar mais de cem emendas
revela realmente a disposição do Relator, no seno
tido de conviver com a realidade, aprender com
os companheiros e oferecer à Casa o melhor tra
balhe•. Não há dúvida, Sr. Relator, de que existem
restríções, e aJlgumas até de caráter sério, profun
dou ao que foi colocado no Relatório, mas são,
no nosso ponto de vista, questões localizadas.
Nós, mesmos, temos seis ou sete destaques que
julgamos da maior relevância e que, no momento
oportuno, serão discutidos e votados.

Mas não há como negar, Sr. Relator, que o
trabalho apresentado constitui-se em extraordi
nária peça de Direito Constitucional. Representa,
pela linguagem utilizada, pela sua ordenação, pela
inovação que traz, em primeiro lugar, um ato de
coragem de todos os constituintes. Note-se, por
exemplo, a questão do Estatuto do Contribuinte,
uma verdadeira revolução no Direito pátrio, esta
belecendo a igualdade entre o cidadão e o Estado,
redistribuindo a receita e valorizando, pela pri
meira vez, de forma efetiva, os municípios e os
Estados, Assim, Sr. Presidente e Sr. Relator, nosso
pronunciamento é no sentido da ampla aprova
ção, em nível preliminar, do projeto como um
todo para, a seguir, passarmos ao exame das
emendas.

Concluindo, acredito que, interpretando o pen
samento de todos os constituintes, gostaria de
render a V. Ex" a maior homenagem, pela sua
dedicação, pelo seu esforço pessoal, pela forma
participatiya e aberta com que se houve na elabo
ração de seu trabalho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Algum
outro c:onstituinte deseja fazer uso da palavra para
encaminhamento da votação? (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Virgílio Guima
rães.

O SR. CONSTITUINTE V1RGfUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, o anteprojeto ora apresentado
sem dúvida alguma representa o esforço coletivo
desta Subcomissão e, especialmente, uma de
monstração de abertura do Relator e dos demais
componentes da Mesa.

No entanto, antes da sua votação, em globo,
não poderia deixar de acentuar que, entre os obje
tivos gerais de uma reforma tributária no Brasil,
um deles foi bastante relegado a um plano com
pletamente secundário. Porque os objetivos da
reforma tributária, como todos sabem, passam
por quatro aspectos básicos: o primeiro, seria con
siderarmos os desequilíbrios regionais. Asregiões
brasileiras mais carentes de um sistema tributário
que lhes viabilize o desenvoMmento para supera
rem o "gap" desenvoMmentista com relação aos
outros centros. Isso, parece-me, fez parte da preo
cupação deste Relatório.

O segundo aspecto trataria dos desequilíbrios
existentes entre as díversas esferas do Poder: fede
ral, estadual e municipal. Neste aspecto, também,
houve a preocupação nos debates, e isso está
refletido aqui, nesse anteprojeto.

O terceiro objetivo seria o de suprirmos as ne
cessidades de caixa do Poder Público, sua capaci
dade de arrecadação, de melhorar a máquina ar
recadadora, modernizando-a e adaptando-a às
condições atuais do desenvolvimento brasileiro.
Isso, até certo ponto, fez parte da nossa preocu
pação e está também refletido neste Relatório.
Acredito que foi um tanto conservadora, neste
aspecto, a proposta apresentada. Ela poderia ser
mais ousada, mas, de qualquer maneira, foi ainda
um aspecto contemplado.

Um quarto aspecto, que me parece realmente
grave, foi a omissão que encontramos neste Rela
tório: não incluimos no sistema tributário a preo
cupação de se fazer justiça social, praticando a
justiça fiscal como distribuidora de renda. Neste
aspecto, a proposta é extremamente conserva
dora. Não obriga ao pagamento de impostos
aqueles setores que antes também não o faziam,
tais como o setor latifundiário, pois não são cria
dos os impostos sobre a propriedade, que pode
riam acabar com as distorções existentes no pró
prio sistema de tributação direta. A sistemática
adotada reforça, inclusive, alguns aspectos da trio
butação indireta. Portanto, a injustiça fiscal, neste
aspecto, parece-me mantida. Dada a falta de con
dição, através de emendas utópicas, de reverter
mos este aspecto - posteriormente apresentarei
algumas emendas - abstenho-me de votar essa
proposta, na medida em que parece que isso re
presenta um aspecto fundamental para nós, pois
a consecução daqueles objetivos faz parte dos
posicionamentos centrais do meu partido, o Par
tido dos Trabalhadores. Posteriormente, apresen
tarei propostas que visem a sanar este aspecto,
inclusive, se for o caso, reservando-me o direito
de encaminhar essas emendas a nível de comis
são.

Parabenizo a V. Ex', Sr. Relator, pelos vários
aspectos defendidos no Relatório, assim como
todas as pessoas que participaram da elaboração
desse trabalho, especialmente os nobres colegas.
Deixo registrada a minha discordância no que
se refere à despreocupação com relação ao as-

pecto central, o da justiça fiscal, da distribuição
de renda, enfim, a justiça social que deveria ser
feita e que nesse anteprojeto não se levou em
conta como deveria ser.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Presi
dência pergunta se algum outro constituinte dese
ja usar da palavra para encaminhar a votação.
(Pausa.) A Presidência informa aos Srs. Consti
tuintes que esta Subcomissão é composta por
25 membros e que, para ser aprovada qualquer
matéria, são necessários pelo menos treze votos.

Submeto à votação o anteprojeto do Sr. Relator
Fernando Coelho. Passo a palavra ao Sr. Secre
tário da Subcomissão, para fazer a chamada no
minal de votação.

(Procede-se à votação nominal)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Se al
gum dos Srs. Constituintes presentes é membro
titular da Subcomissão de Tributos, Participação
e Distríbuição das receitas e não foi chamado
para votação, queira declarar o seu voto. (Pausa.)

Peço ao Sr. Secretário da Mesa que proceda
à chamada dos suplentes do PMDB e de todos
os outros partidos - PFL, PDC, PDT, PL, PTB,
PT.

(Procede-se à chamada nominal dos suplentes)

aSR.PRESIDENTE (Benito Gama) - Votaram
todos os membros titulares do PFL, do PDT,
PTB e PT. Abstiveram-se os representantes do
PLe POC.Foram consignados 17 votos pela apro
vação e uma abstenção. A Presidência declara
aprovado o anteprojeto - com as ressalvas de
destaques supressívos e das emendas - do Rela
tor Fernando Bezerra Coelho. (Palmas.)

Vamos submeter à votação, em bloco, as emen
das rejeitadas pelo Sr. Relator, ressalvados os des
taques, que serão votados logo após. Passo a
palavra ao Sr. Secretário fazer a chamada no
minal.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Quem
votar sim, é pela rejeição dessas emendas.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - É
confIrmação?

O SR PRESIDENTE (Benito Gama) - Exato,
é a confirmação da votação anterior. Quem votar
sim, é pela rejeição.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - O
Regimento determina que sejam votadas as
emendas não aprovadas? Parece-me ilógico vo
tar-se aquilo que não foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - É apro
var a rejeição do Relator.

a SR. CONSmUlNTE JESUS TAJRA - Se
há os destaques, então quem teve a emenda rejei
tada está pedindo destaque. Acho que devería
mos, neste caso, votá-los,

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Presi
dência acata a questão de ordem de V. Ex' e
não submete à votação essas emendas, conside
rando que foi aprovado o anteprojeto.
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APresidênciaestá aguardando que a Secretaria
complete a seleção das emendas. Peço a V.Ex"a'
que aguardem mais três ou quatro minutos.

O SR. CONSTITGlNTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHO -Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITGlNTE ADHEMAR DE BAR
ROS FlUiO - V. Ex"irá submeter a votos as
emendas destacadas?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gàma) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FIUiO- Elas serão submetidas a voto pela
ordem de ingresso, ou pela ordenação numérica
cIos diferentes artigos da proposta constitucional?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pela
ordem de entrega à Mesa.

O SR. CONSTITrnNTE ADHEMAR DE BAR
ROS FIUiO - A proposição que quero fazer é
no sentidode que essas emendas sejam aprecia
das em funçãodos arts. 19,2°, e assim sucessiva
mente, de tal forma que haja uma seqüência no
acompanhanlento da exposição feita pelo Relator
da matéria. É apenas uma sugestão, mas deixo
à Mesa a decisão final sobre a matéria. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Jesus Tajra, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSill(JJNTE JES(JS TAJRA - Há
v6rias emendas aditivas. Então, teríamos que obe
decer a uma ordem de entrada. Nos pedidos de
destaques para o projeto, aí sim, talvez devêsse
mos ter aquele ordenamento de cada série dos
artigos, mas nos destaques de emendas não. Se
ria pela ordem de apresentação mesmo, pois a
emenda pode estarou não se referindo a determi
nado artigo. O ideal seria que houvesse uma sele
ção por matéria, porque talvez hajam emendas
coincidentes em relação a determinados pontos,
mas, a esta altura, não há mais tempo para isso.

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Como
as questões de ordem levantadas pelos Consti
tuintes Adhemar de Barros Filho e Jesus Tajra
nãoaIterarn nenhuma das posições, a Presidência
decide que as émendas serão votadas pela sua
ordem de apresentação à Mesa.

Com a palavra o Constituinte Airton Sandoval,
para uma questão de ordem.

o SR. CONSTIT(JJNTE AIRTON SANDOVAL
- Corno alguns pedidos de destaque irão coin
cidir, muitas vezes, até na redação, durante a leitu
ra o autor do destaque poderá, por requerimento,
solicitar que emendas desse teor fossem aprecia
das conjuntamente, durante o processo de análi
se.1sso evitariaque voltássemos a discutir ames
ma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -Aemen
da será votada, e a seguinte, que trata do mesmo
assunto, fica prejudicada, porque o tema é o mes
mo e já é matéria vencida.

Com a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael.

O SR. CONSill(JINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, sem querer que a Presidência
reflua da sua posição, ofereço um subsídio a V.
Ex", uma proposta intermediária. São cinqüenta
e poucos os pedidos de destaque apresentados,
não?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Setenta
e um.

O SR. CONSTIT(JINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Que elas fossem separadas pelos artigos a
que se referem e discutidas pela ordem em que
entraram na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - É a
mesma questão colocada pelo Constituinte Airton
Sandoval. Quando for votada uma emenda e a
seguinte for relativa ao mesmo assunto, esta fica
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Sim, mas de qualquer maneira teríamos...

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Cada
constituinte fará a defesa da sua posição na hora
da votação, e não somente o autor da emenda.

O SR. CONSTIT(JINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator Femando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, apenas quero dar uma informa
ção aos demais membros desta Subcomissão.
Estamos encaminhando, possivelmente até o fi
nal da tarde ou início da noite de hoje, aos gabine
tes dos demais membros da Subcomissão, e aos
dos constituintes que apresentaram emendas ao
anteprojeto, o nosso pareceer sobre a sua respec
tiva emenda. Pretendíamos fazê-lo antes desta
reunião, para que cada constituinte pudesse ter
em mãos o parecer do Relator sobre a sua emen
da. Mas, infelizmente, o Prodasen não teve condi
ções de ultimar a matéria em tempo hábil. De
qualquer forma, os pareceres estão elaborados,
já estão no Prodasen sendo processados. No iní
cio da noite, ou no mais tardar amanhã, estaremos
encaminhando tudo isso aos gabinetes dos Srs.
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Osmundo Rebouças, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Sr. Presidente, levanto aqui uma questão
de ordem, no sentido de saber quem tem o poder
de pedir destaque: se é apenas o autor de sua
própria emenda, ou qualquer constituinte pode
pedir destaque da emenda de outro?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -Somen
te os constituintes da Subcomissão podem soli
citar destaque, mas esses pedidos deverão versas
somente sobre as quatrocentas e cinqüenta e seis
emendas.

Concedo a palavra ao Constituinte Simão Ses
sim.

O SR. CONSillrnNTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente, a minha sugestão é a seguinte: para
que tenhamos um pouco mais de conhecimento
do parecer do Relator sobre as emendas rejeita
~'Jiugeriria que, lida a emenda destacada, ime
diatamente o Relator diriao porquê de sua posí-

ção, e o que fez com que essa emenda fosse
rejeitada. Em seguida, o autor da emenda usaria
da palavra para defendê-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência acata a sugestão de V.Ex".

Vamos dar início à votação das emendas. A
primeira a ser apreciada é de autoria do Consti
tuinte VivaldoBarbosa.

Regimentalmente, S. Ex"não poderia requerer
esse destaque. Assim, fica prejudicada a sua
emenda.

O SR. CONSillUINTE ADHEMAR DE SAR
ROS FILHO- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSillmNTE ADHEMAR DE SAR
ROS FILHO - Consulto V. Ex'! Não sendo o
Constituinte VivaldoBarbosa membro desta Sub
comissão, mas nosso companheiro de partido,
poderíamos subscrever o destaque de S. Ex" e
assumi-lo, embora não o tivéssemos feito em
tempo hábil?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -APresi
dência admite que V. Ex" subscreva também o
requerimento. -

O SR. CONSillmNTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Então, eu subscreveria as quatro
emendas e o destaque do Constituinte VlVl!Ildo
Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Adhemar
de Barros Filho para justificar a Emenda rr 72
do Constituinte VIValdo Barbosa. Dispõe V. Ex'
de três minutos para fazer a apresentação.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE SAR
ROS FILHO- Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
requer o ilustre autor desta emenda, objetivo de
destaque, Constituinte Vivaldo Barbosa, que se
acrescente inciso mao art. 15 do anteprojeto, com
o seguinte texto:

"Imposto único para a pequena atividade
empresarial."

Objetiva, evidentemente, o autor da proposição,
Constituinte VIValdo Barbosa, que se estabeleça
um único imposto para a atividade empresarial.
Objetivamente, acredito que o autor da propo
sição buscasse uma solução simples, tributária,
a rigor, um princípio constitucional, onde se desta
casse, de forma específica, a microempresa. Co
nheço o pensamento do nobre Constituinte, por
que é nosso companheiro de partido. O parecer
do ilustre Relator entende que a emenda já está
atendida, porque o único imposto que os muni
cípios podem lançar sobre pequena atividade em
presarial é o Imposto sobre Vendas a Varejo. Não
posso deixar de reconhecer que o ilustre Relator
deu o parecer correto. Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator Fernando Bezerra
Coelho.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- O parecer dado pelo Relator, em relação à
proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa, à
Emenda rr 72, é o seguinte:
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"A emenda já está atendida, porque o úni
co imposto que os municípios podem lançar
sobre a pequena atividade empresarial é o
Imposto sobre Vendas a Varejo."

Portanto, a proposta ficou prejudicada, quando
isentamos as microempresas de impostos esta
duais e federais, ficando ela sujeita só aos tributos
municipais.

O SR. PRIESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo palavra: ao nobre Constituinte Adhemar de
Barros Filho, para justificar o destaque da Emen
da :;173 do Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO--Nesta segunda emenda destacada
propõe o Constituinte Vivaldo Barbosa que se dê
ao inciso 111 do art. 12 a seguinte redação:

"Renela,ganhos de capital e herança"

Objetiva,evidentemente, o Constituinte VIValdo
Barbosa, que essas áreas de renda, ganhos de
capital e de herança, sejam tributados. E acres
centa parágrafo ao próprio art. 12:

"Imposto de Renda não incide sobre os
salários. A lei poderá definir salários exces
sivos e s,ujeitá-Ios ao Imposto de Renda."

Entendemos que o raciocínio do Constituinte
VIValdo Barbosa volta-se para a tese de que as
rendas geradas por ganhos de capital ou por he
rança sejam tributadas. E aquelas decorrentes de
saláríos não o sejam. Obviamente, encaminha-se
o Constituinte Vivaldo Barbosa para a velha tese
de que - inclusive, tivemos uma emenda a res
peito - salérío não é renda. Embora isso fira
o princípio daiuniversalidade expressado pelo ilus
tre Relator, entendo que o Constituinte Vivaldo
Barbosa e nós temos razão, mas é um problema
evídentemení e a ser discutido e, assim, ser sub
metido à votação, S. Ex' mesmo sugere que salá
rios excessivos possam vir a ser taxados pelo Im
posto de Renda, o que já ocorre. Esta a defesa
da emenda proposta pelo Constituinte Vivaldo
Barbosa e por nós.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Oparecer do Relator foipela rejeição, no enten
dimento de que esse salário é renda, e caberá
à legislação infraconstitucional definiros parâme
tros para que não incida a tributação sobre as
rendas, ou problemas de quaisquer naturezas,
dentro de determinados limites. Mas isso caberia
à legislação complementar, à legislação infra
conslitucional. Hojejá existe disposição a respeito,
pois até cinco salários mínimos ninguém paga
Imposto de Rende. Então, o legislador ordinário
podería ampliar essas hipóteses, se fosse o caso,
no sentido de, efetivamente, atender a essa pre
tensão. Perece-me que essa seja a preocupação
dos Constituintes Adhemar de Barros Filho e Vi
valdo Barbosa, no sentido de que as pessoas que
têm menor poder aquisitivoou menor renda efeti
vamente, fiquem à margem da tributação. Então,
o parecer do Relator é de que se trata de matéria
a ser discutida, analisada, tratada adequadamen
te, a nível da legislação infraconstitucional, não
no texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Agora,
vamos encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente, após a leitura do parecer do Relator,
caberá ao autor da emenda determinar se ela
vai à votação ou não e retirá-Ia?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não,
a Presidência colocará em votação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM- Mas
não se fez isso, Sr. Presidente. Se o autor, após
ouvir o parecer do Relator, quiser retirar o pedido
de destaque, ele poderá fazê-lo, evidentemente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas,
no caso, ele está encaminhando.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Evidentemente, Sr. Presidente, o
nosso objetivo é que a matéria seja submetida
à votação, porque entendemos que a tese do
Constituinte Vivaldo Barbosa, subscrita por nós,
deve ser decidida pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pois
não, então esta Presidência coloca em votação
a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, lem
brando apenas que, para ser aprovada, são neces
sários treze votos. Com a palavra o Sr. Secretário
para fazer a chamada nominal de votação.

(O SR. SECRETÁRIO procede à chamada no
minal)

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Na lista
de presença consta a assinatura do Constituinte
Roberto Campos, único Suplente presente de to
dos os partidos. Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Roberto Campos, para declarar seu
voto.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) -A Presi
dência informa o resultado da votação: a emenda
é rejeitada por 15 (quinze) votos a 4 (quatro).
Vamos submeter a destaque a Emenda n° 391,
também do Deputado Constituinte Vivaldo Barbo
sa, que já se encontra em nosso plenário. Ele
terá três minutos para justificá-Ia perante o Sr.
Relator e os demais Constituintes aqui presentes.
Concedo a palavra ao Constituinte VIValdo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, as disposições
tradicionais, de ordem constitucional, e mesmo
de ordem legal, a lei ordinária, dão preferência,
na cobrança judicial, a credores privilegiados. E
o credor privilegiado, por excelência, é a União.
O objetivoda emenda é no sentido de acrescentar
um artigo ao anteprojeto do Relator, do seguinte
teor: "A cobrança judicial do crédito tributário se
fará conjuntamente e pro rata, vedada qualquer
preferência dos credores".

Os Estados e Municípios, como credores tribu
tários, são prejudicados por esta preferência. Evi·
dente que, aqui, o crédito tributário é sempre cré
dito de entidade de Direito Público; todas têm
que ter um mesmo nível; todos são integrantes
da Federação, e devem competir, em condições
de igualdade, na cobrança do devedor falido ou
concordatário. Não vemos mais isso nos ideais
de Federação reinante hoje, nesse impulso fede
rativo que esta Constituinte vai refletir na nova
Constituição. Devemos dar um tratamento iguali
tário a isso e fazer a distribuição pro rata entre
todos os credores: União, Estado ou Município,
em matéria de crédito tributário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o nobre Relator, Constituinte Fernando
Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Oparecerdo Relator é o seguinte: não obstante
a importãncia da emenda oferecida pelo nobre
Constituinte, entendemos deva ela ser objeto de
norma infraconstitucional.

Gostaria de fazer uma pequena consideração:
a atual Constituição dispõe sobre o Sistema Tribu
tário, em apenas oito artigos. Esse anteprojeto
já contém 25 (vinte e cinco) artigos. E parece-me
que, pela manifestação desta Subcomissão, dese
jamos todos nós termos na Constituinte a mais
enxuta possível, se pudéssemos assim utilizar o
termo, para que ela não fosse muito detalhista.
E esta preocupação do Constituinte VivaldoBar
bosa, que é meritória, bem colocada, poderá ser
tratada a nível da legislação complementar. Este
é o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Vamos
encaminhar a votação.

São 13 (treze) o número de votos para apro
varmos a emenda. São treze votos sim.

Para ser aprovada a emenda do Constituinte
Vivaldo Barbosa serão necessários treze votos
sim. Com a palavra o nobre Secretário Mussa
Demes, para fazer a chamada.

(Chamada nominalpara votaçáo.)

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Emen
da rejeitada por doze votos a cinco.

Destaque para emenda também do nobre
Constituinte VIValdo Barbosa, de n- 712. Com a
palavra S. Ex', para justificá-Ia.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, os
incentivos fiscais concedidos pela legislação é
uma passagem de recursos do Tesouro para
mãos da iniciativaprivada. Há uma discussão lon
ga, de décadas, sobre isto. É evidente que esta
passagem tem muita razão de ser, pois sua finali
dade é no sentido de promover o desenvolvimen
to regional, social, para estlmulos a investimentos
em diversas áreas, quer regionais ou mesmo so
ciais.

Acontece que esse dinheiro, que é do Tesouro,
que é recurso público, que é parte da arrecadação
dos tributos, deixa de ser investido nas áreas prio
ritárias de programas govemamentais, para pas
sar às mãos da iniciativa privada. Eu, ao longo
de artigos e debates a esse respeito, tenho susten
tado que, mesmo assim, passando para a inicia
tiva privada, deve permanecer o caráter social.
Devem esses recursos, na iniciativa privada, nas
empresas, revestir-se de um cunho social acen
tuado. Por isso, a minha proposição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Devo
dizer a V. Ex' que dispõe de três minutos para
fazer a especificação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Pois não. É um acréscimo, um parágrafo único
ao art. 8°;que diz o seguinte:

"Os incentivos fiscais concedidos a pes
soasjurídicas privadas, serão convertidos em
ações de seu capital e transferidos aos seus
empregados, na forma que a lei determinar. "

A pessoa jurídica que recebe esses incentivos
é uma entidade, a ponto de as teorias sobre o
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papel social da empresa justificarem, no capita
lismo moderno, uma conceituação de empresa
revestida de um caráter social. Acontece que es
ses incentivos fiscais não vão apenas para uma
parte da empresa, mas sim para o capital dela,
e representam diretamente ganhos auferidos pe
los seus acionistas.

Ora, a empresa é um complexo maior do que
os seus acionistas. Ainda admitimos, na fase atual,
a existência da entidade empresa, mas temos que
entendê-Ia como um complexo maior. O incen
tivo fiscal não se dirige aos acionistas, que são
apenas parte da empresa, mas ao complexo a
empresa, a fim de que ela cresça e desenvolva
a região. Dai a necessidade de fazermos com
que esse incentivo fiscal fique na empresa. Que
haja a transferência de recursos do Tesouro para
a empresa, mas que ele não vá cair na mão do
acionista. Que venha mesmo para benefício da
empresa, para a integração maior dos seus traba
lhadores. Estamos numa hora em que temos de
resolver de uma vez a separação brutal que existe
entre o capital e o trabalho na empresa. Temos
que encontrar formas de integração, nela, do tra
balhador. E esta é uma delas; quando os recursos
do Tesouro passarem, a título de incentivos fis
cais, para a empresa privada, os seus trabalha
dores devem ser os titulares do benefício. Este
o alcance da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator, Constituinte Fernando
Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do relator é no sentido de que a
matériaseja de caráter exclusivamente infracons
titucional, devendo ser, portanto, tratada em legis
laçãocomplementar. O anteprojeto teve o cuida
do de prever seja submetida à revisão periódica
do Congresso Nacional qualquer sorte de bene
fício de incentivos fiscais. Ou seja, os incentivos
fiscais que vierem a ser concedidos por lei terão
de ser analisados e avaliados pelo Congresso Na
cional, que representa a sociedade brasileira.

Portanto, pela manutenção da rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto à votação. Passo a palavra ao Constituinte
Mussa Demes, que fará a chamada nominal, re
lembrando que são necessários treze votos "sim"
para a aprovação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-A emen
da foi rejeitada por doze votos a seis.

Com a palavra o Constituinte Virgílio Guimarães
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIRGfUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, em questão de ordem anterior,
acatada pela Mesa, solicitei cópias, a serem entre
gues aos Srs. Constituintes, das emendas que
serão submetidas à votação. Acho que seríamos
até um pouco irresponsáveis votando essas
emendas sem antes lê-Ias e analisá-Ias. Peço, por
tanto, a V. Ex' que tome as devidas providências
no sentido de fazer chegaràs mãos dos Srs. Cons
tituintes essas cópias.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -AMesa
já tomou essa providência. Quando o Constituin
te, autor do pedido de destaque, vem fazer a sua

_exposição, a Mesa distribui cópia da matéria a
/

qualquer constituinte que quiser se informar, além
da leitura feita pelo próprio autor.

Sobre a mesa requerimento do Constituinte Jo
sé Maria Eymael solicitando destaque para a
Emenda n° 335, de sua autoria.

Com a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael, para justificar o seu pedido.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, todo o trabalho desta Subco
missão, desde seu inicio, teve um grande norte,
uma grande bússola: procurarmos, com todo o
afinco, estabelecer uma harmonia e uma integra
ção a nível de todo o País, tentando, diria quase
desesperadamente, eliminar as deformações hoje
existentes entre Estados que muito têm e outros
marginalizados do processo de desenvolvimento
nacional.

Mas não se faz uma distribuição de receitas,
não se alcançará uma maior justiça social se al
guém não ceder. Ninguém terá mais se o outro
lado não ceder um pouco. E foi dentro desta
ótica que os chamados Estados industrializados
compreenderam a absoluta necessidade de ado
tar outra temática com respeito ao problema da
distribuição dos recursos tributários, notadamen
te à questão pertinente ao Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias, admitindo-se quedas bru
tais de 9 e 12% nas vendas para fora do Estado,
para uma alíquota, que já se imagina, em consen
so, de 5%.

Ao longo do projeto, são diversos os pontos
nos quais os chamados Estados industrializados
cederam nas suas posições para que aqueles Es
tados carentes de distribuição tivessem um me
lhor aquinhoamento. Inclusive, este Constituinte
que vos fala, Sr. Presidente, tem o compromisso
- que honrará - quando estabelece que o Fun
do de Participação dos Estados contemplará
aqueles Estados com renda per capita inferior
à média nacional.

Mas, de outro lado, não podemos ignorar a
realidade dos Estados industrializados. Nas proje
ções que temos de São Paulo, como de outros
Estados - falo, agora, em termos de São Paulo,
porque é um exemplo que conhecemos de perto
- a nova sistemática, segundo dados concretos
e não imaginários, representa para essa unidade
da Federação uma perda de 9,6% da sua receita
de ICM, o que inviabilizacompletamente a nossa
existência como Estado. Não há condição de
agüentarmos isso.

O projeto do Sr. Relator já mitigou essa realida
de, estabelecendo que, do produto do Imposto
sobre Produtos Industrializados arrecadado em
cada Estado, 5% deste ficarão no Estado arreca
dador. E, o que é importante assinalar, sem pre
juízo do Fundo de Participação dos Estados, por
que esta parcela de 5% não vai sair do Fundo,
sairá diretamente da União. Portanto, não preju
dica o rateio. Os dados que temos de todos os
Estados que estão perdendo brutalmente com
esta redução das alíquotas de ICM nos indicam
que para nós a solução desse problema é questão
de absoluta sobrevivência. Não há como conti
nuar existindo como Estado viável,a não ser com
pensando-se a perda do ICMcom acréscimo de
5% do IPI.

Portanto, nossa proposta é no sentido de que
seja esse índice aumentado de 5 para 10%, com
o que equilibraremos nossas contas.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Airton Sandoval, que dis
põe de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL
-Sr. Presidente, eu queria apenas complementar
que existe um outro dispositivo no projeto que
estabelece que 25% desses recursos serão trans
feridos aos municípios brasileiros. Logo, também
os municípios serão beneficiados com essa pro
posta.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é o seguinte: "As repar
tições de competência entre a União, Estados e
Municípios se completam com as disposições s0

bre partilhas de impostos e com as transferências
de receita, os fundos de participação, previstas
no anteprojeto. A alteração na competência da
União viria a introduzir desequilíbrio no sistema
adotado, pois distorceria o valor de um dos ele
mentos utilizados nos cálculos em que se baseia
a consistência de distribuição de receitas por nós,
proposta."

Gostaria de alertar que se elevarmos de cinco
para dez pontos percentuais, como defende o no
bre Constituinte José Maria Eymael, isto significa
retirarmos recursos adicionais da União e, conse
qüentemente, diminuir ainda mais os recursos
que serão transferidos, via Fundo de Participação,
para os Estados do Norte, Nordeste e Centro
Oeste. Para que o equilíbrio pudesse ser buscado,
seria necessário ampliar os percentuais, mais uma
vez, dos fundos de participação.

Portanto, o parecer do Relator é pela manu
tenção da rejeição, porque isto provocaria um
desequilíbrio na distribuição dos ganhos adicio
nais que se está ensejando para Estados e Muni
cípios.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL
- Sr. Presidente, o Sr. Relator não citou correta
mente o art. 21, porque esses cursos não saem
do Fundo de Participação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Ele não
fez referência ao Fundo de Participação, mas ao
IPI. Como o Fundo de Participação é composto
do IPI e do Imposto de Renda, evidentemente...

O SR. CONSTIT(J)NTE AIRTON SANDOVAL
- É o resultado bruto.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não,
vai reduzir a parte da União. Não cabe a questão
de ordem.

Submeto a matéria à votação. Treze votos sim
aprovam a emenda do Constituinte José Maria
Eymael.

O Constituinte Mussa Demes fará a chamada
nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Garna)-A emen
da foi rejeitada por nove votos contra nove.

Sobre a mesa requerimento de destaque para
a votação da Emenda n° 347, de autoria do Sr.
Constituinte José Maria Eymael.

Com a palavra S. Ex-, para justificar o pedido.

O SR. CONSTIT(J)NTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, pela redação dada ao projeto
do Sr. Relator, com exceção dos impostos sobre
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o patrimônio E:a renda, o critério secular da anuelí
dade, que, em última análise, é a grande defesa
do contribuinte, ficou reduzido a uma mera e sírn
pies l.rimestralidade. Esse aspecto torna-se ainda
mais grave porque foi aberta, de forma generosa,
uma competência residual para a União e para
os Estados. Se aceitarmos a redação vinda no
projeto, isto significa que para todo e qualquer
imposto que vier a ser criado em nosso Pais, tanto
pela União como pelos Estados, a anterioridade
será única e excfusívarnente de noventa dias. Hou·
ve um cuidado no relatório em resguardar a anua
lídade para os impostos sobre o patrimônio, sobre
a renda, mas, no que diz respeito aos impostos
que mais diretamente atingem a população, co-

• mo, indiscutivelmente, é o caso do ICM, a nível
de imposto indireto, e como poderá ser o caso
de outros impostos a serem criados no futuro,
qual ,3 ressalva, qual a proteção do contribuinte?
Minguados e estreitos noventa dias.

Portanto, nossa proposta é no sentido de que
todo tributo, para ser cobrado em um exercido,
é preciso que a lei que o tenha estatuído ou au
mentado esteja em vigor noventa dias antes do
inicio desse próprio exercício. Não basta, simples
mente, a obrígatoríedade de a lei estar em vigor
antes do exercício, isto é, publicada em 31 de
dezernbo, já tem validade em 1° de janeiro.

Evidentemente, temos de ser sensíveis àqueles
impostos pertinente à politica econômica, como
é o caso do Imposto sobre Importação, Expor
tação, o IOF e, eventualemente, o próprio IPI,que
estão contemplados na exceção.

No'ssa proposta repito, é no sentido de que
toda lei que aumentar ou instituir impostos deve
estar publicada noventa dias antes do exercício,
com exceção - conforme previsto - quando
se tratar de impostos como IOF, Imposto sobre
Importação e Exportação e IPI. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a pelevra o Sr. Relator.

O SR. REL~TOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, na realidade a Emenda n° 347,
de autoria do nobre Constituinte José Maria Ey
mael, foi acolhida em parte. Não pôde o Relator
considerá-Ia em toda a sua plenitude, justamente
em função da inclusão ou exclusão do IPI nesse
critério da anterioridade de noventa dias.

Gostaria de lembrar aos membros desta Sub
comissão que o anteprojeto já restringiu, de forma
muito violenta, a utilização do empréstimo com
pulsólio como instrumento de politica econômi-

I ca. O empréslimo compulsório, conforme reda
ção cIIo anteprojeto, só poderá ser utilizado em

I casos de calamidade pública. Houve, portanto,
o cuidado do Relator de que a União pudesse
ter instrumentos de política econômica, no caso
o IPI,para providenciar,durante o exercício, even
tuais alterações de alíquotas que se façam neces
sárias. Mas, palra isto tem de primeiro se submeter
ao principio de legalidade ou seja, não se poderá
aumentar ou instituir imposto sem que exista lei.

. Segundo, a norma só entrará em vigor após no
venta dias da publicação da respectiva lei.O nobre
Constituinte José Maria Eymael já disse muito
bem que o Relator, em seu anteprojeto, teve o
cuidado de excetuar os casos dos impostos sobre
patrimônio e sobre a renda.

Portento,o Relatormanifesta-se contrário à pro
positura do nobre Constítulnte.Josê MariaEymael.

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência submete a matéria à votação. Com a pala
vra o Constituinte Mussa Demes para a chamada
nominal, relembrando que são necessários para
a aprovação, treze votos favoráveis.

(Procede-se à votação)

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-A emen
da foi rejeitada por onze votos a sete.

Sobre a mesa requerimento de destaque, tam
bém do Constituinte José Maria Eymael, à Emen
da rr 321, de sua autoria.

Com a palavra S. Ex-por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, esta Emenda n° 321 refere-se
à questão de templos religiosos. A Constituição
atual estabelece a imunidade tributária para os
templos. Isto gerou uma imensa controvérsia na
doutrina e na jurisprudência. Pontes de Miranda, '
por exemplo, entendia que se tratava do templo
propriamente dito. Já outros juristas achavam que
se tratava do templo e seus edifícios anexos; do
templo mais a contribuição dos fiéis, aquela con
tribuição dominical. A verdade é que hoje esta
questão é polêmica, e toda atividade religiosa está
em permanente sobressalto. Determinados muni
cipios cobravam IPTU,outros não. E existem ca
sos registrados onde a própria renda da missa,
do culto, por exigência oficial, teve de ser decla
rada anualmente, para ficar demonstrado quanto
a entidade recebeu dos fiéis durante o ano, isto
para efeito de pagamento do Imposto de Renda.
Nossa proposição, acolhida em parte pelo Relator,
estabelece que, além do templo em si, os imóveis
que lhe são anexos e necessários são imunes
à tributação.

O que pretendemos, Sr. Relator, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, é acrescentar também a parte
final da emenda,-que diz o seguinte: "bem como
a renda proveniente das contribuições destinadas
às atividades religiosas que lhe são peculiares".
Não é o doador que está sendo isento, é o produto
do recolhimento das contribuições.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RE~TOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, apesar da preocupação do no
bre Constituinte José Maria Eymael, esta Emenda
n- 321 propiciou venhamos a ter uma posição
mais abrangente em relação ao problema da liber
dade religiosa, não só assegurando a imunidade
tributária aos templos religiosos, mas também aos
seus edifícios anexos.

Em relação à renda proveniente de contribui
ções destinadas às atividades religiosas, tem de
ser declarada que hoje, através de tratamento de
legislação infraconstitucional, essas ínstituiçõesjá
não pagam o Imposto de Renda, estão isentos
do tributo. Se inserissemos isto no texto constituo
cíonal poderíamos, talvez, produzir interpretações
equivocas, diferentes daquela que deseja o nobre
Constituinte.

Portanto, o parecer do Relator é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto à votação a emenda do Constituinte José
Maria Eymael.

O Constituinre Mussa Demes fará a chamada
nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -Aernen
da foi rejeitada por trezes votos a cinco.

Sobre a mesa requerimento de destaque, do
Constituinte José Maria Eymael, à Emenda n9250,

de sua autoria. Com a palavra S. &O,para justificar
o pedido.

O SR. CONSTITUII'ITEJOSÉ MARIA EYMAEL
- O § 1° do art. 79 do anteprojeto estabelece
o seguinte:

"O disposto neste artigo não inibe a admi
nistração tributária de identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, as rendas e as atividades eco
nômicas do contribuinte, especialmente para
tomar efetivo o principio contido no § 2° do
art. 10."

Redigida como está, essa disposição soa exata
mente contrário ao objetivo pelo qual foi ela inse
rida na Constituição. O objetivo que se tem, ao
se estabelecer essa norma, é o de instituir não
uma ameaça, mas um direito do contribuinte. Dai,
preferirmos a redação dada à nossa emenda, que
diz: " a administração tributária somente poderá
investigar o p~ocecimento, o patrimônio ou a ren
da do contribuinte na forma que a lei estabelecer,
respeitados os direitos e garantias individuais as
segurados nesta Constituição".

O conteúdo, da norma é rigorosamente o mes
mo, só que a forma como está ela redigida no
anteprojeto estabelece como que uma ameaça
ao contribuinte, quando, na realidade, o objetivo
é o de instituir o direito de que a administração
tributária somente pode investigar os bens, o patri
mônio do contribuinte, dentro da lei. E a redação
dada pelo anteprojeto estabelece norma com um
sentido diferente.

Era esta a colocaçãoque tinha a fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Relator, Constituinte Fernando Bezerra
Coelho.

O SR. RE~TOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O entendimento do Relator é o de que não
existe a interpretação que pode redundar em
ameaça ao contribuinte. E entende que a emenda
do Constituinte José Maria Emayel foi acolhida
em sua plenitude. É bom lembrar que essa dispo
sição está inclusa no anteprojeto, justamente para
enfrentar a situação dos títulos ao portador, isto
é, para que a administração tributária, visando
a tomar o sistema tributário mais progressivo, dis
ponha de instrumento para que possa efetiva
mente identificar o patrimônio, a renda e as ativi
dades econômicas dos contribuintes.

Portanto, parece-me que a emenda foi acolhida,
cabendo ao Plenário julgar a melhor redação.

O parecer do Relator é para que se mantenha
a redação ~onstantedo anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gomes) - Tem
a palavra o Constituinte José MariaEymael, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Gostaria que o Plenário ficasse bem esclare
cido, para que pudesse votar com mais tranqüi
lidade.

(Aparteante fora do microfone. Inaudivel.)
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o SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- O novo dispositivo está no § 1° do art. 7° do
anteprojeto, que estabelece o seguinte:

"O disposto neste artigo não inibe a admi
nistração tributária de identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, as rendas e as atividades eco
nômicas do contribuinte, especialmente para
tomar efetivo o princípio contido no § 2' do
art la."

Parágrafo primeiro do art. 7°: repetirei o início
deste artigo: "o disposto neste artigo não inibe
a administração tributária" ... Isso está.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
essa disposição que está no Estatuto do Contri
buinte, no elenco dos seus direitos. A forma como
a norma está redigida no anteprojeto soa como
uma ameaça ou como uma limitação. A redação
dada por mim em nada tira a eficácia da norma,
porque diz: "a administração tributária somente
poderá investigar o procedimento, o patrimônio
ou a renda na forma da lei",quer dizer, não restrin
ge em nada a ação da autoridade tributária.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Já que o Constituinte José Maria Eymael teve
direito a duas intervenções, o Relator lembra que
esse dispositivo está na seção das limitações ao
poder de tributar, como forma de garantia ao con
tribuinte.

Portanto, a interpretação do Relator é de que
a redação do anteprojeto é a mais adequada.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Presi
dencia submete a matéria à votação. Para haver
aprovaçãosão necessários treze votos afirmativos.

Tem a palavra o Constituinte Mussa Demes
para fazer a chamada nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a emenda por doze votos a seis.

Requerimento do Constituinte José Maria
Emayel para votação ou destaque da Emenda
rr 357.

Tem a palavra o ConStltuinteJoséMariaEymael
por três minutos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Inicialmente, quero pedir escusas aos meus
companheiros constituintes pela repetição da pa

I lavra, ao microfone, mas faço-o no exercício de
um dever, que é exatamente o de externar e defen
der os meus pontos de vista.

A letra C do art. 19 do anteprojeto estabelece
um fundo especial a ser destinado às Regiões
Norte e Nordeste, através de bancos especiais.
Não somos contrários à destinação nem à fílosofía
do processo. Com a alma realmente sangrando,
porque não sei como o meu Estado vai enfrentar
a perda brutal de receita, ao ter magnanimamente
concedido esta equação nacional, sugerimos que
se suprima esse fundo especial, que historica
mente tem servido apenas a um processo de dis
tribuição de favores políticos, e se distribua esses
2% previstos da seguinte forma: 1% para o Fundo
dos Estados e 1% para os municípios. Como o
Fundo dos Estados, pela proposta do regimento,
que apoiamos, será distribuído apenas para os
Estados cuja renda per caplta seja inferior à mé
dia nacional, os Estados carentes do Norte e Nor-

deste e, eventualmente, os Estados carentes do
Centro-Oeste estariam contemplados.

O que não nos parece realmente saudável é
inserir-se em uma Constituição, que tende a ser
perene, uma norma que apenas distingue, quan
do a sugestão que fazemos vai alcançar o mesmo
objetivo. A distribuição do fundo irá para os Esta
dos, e só os carentes serão atendidos, pois o fundo
só irá atingir e contemplar aqueles Estados cuja
média per capita seja inferior à média nacional.
Esses Estados não ficarmos na Constituição com
uma discriminação.

Então, Sr. Presidente, se podemos alcançar o
mesmo objetivo, favorecendo o Norte e o Nor
deste e os Estados carentes do Centro-Oeste, sem
estabelecer uma discriminação na Constituição,
por que fazer o contrário?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Relator Fernando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O entendimento do Relator é de que essa dis
posição da letra C do art. 19 busca extinguir o
atual fundo especial, previsto na Constituição vi
gente. Se fizermos uma avaliação histórica ao lon
go dos últírnos cinco anos, verificaremos que as
aplicações desses recursos do fundo especial
eram destinadas às Regiões Norte e Nordeste da
seguinte forma: 2/3 para o Nordeste e 1/3 para
o Norte. Esses recursos iam de forma negociada,
o que evidenciava um c1ientelismopolítico, o favo
recimento do Presidente a governadores e prefei
tos. Estamos, portanto, acabando com isso, mas
assegurando às Regiões Norte e Nordeste, as
mais carentes da Federação brasileira, recursos
para a alavancagem do seu desenvolvimento eco
nômico. Esses 2% que se aloca, segundo o texto
constitucional, são de todo necessários para o
melhor equilíbrio dos ganhos adicionais, que o
sistema tributário, como apresentado no antepro
jeto, irá acarretar.

Portanto, o parecer do Relator é pela manu
tenção desse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto à votação a proposta do Constituinte José
Maria Eymael.

O Constituinte Mussa Demes procederá à cha
mada nominal.

(Procede-se a votação.)

, O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta, por quatorze votos contra quatro.

Há sobre a mesa requerimento do Constituinte
José Maria Eymael solicitando votação em sepa
rado da Emenda n° 349.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael, por três minutos.

O SR. CONSTIT(JINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
Nossa emenda prevê a possibilidade de cobrança
de pedágio, eliminando a controvérsia jurispru
dencial hoje existente.

Eventualmente, poderíamos até retirar essa
emenda, em face de um pronunciamento do Sr.
Relator. Mas gostaríamos de ouvir o pronuncia
mento de S. Ex' e, depois, decidiremos se mante
mos ou não o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-A emenda apresentada pelo nobre Constituinte
José Maria Eymael foi acolhida em parte.

Como bem definiu, S. Ex"queria que a redação
tomasse explícita a possibilidade da autorização
do pedágio. Parece-nos que a legislação ordinária
complementar tratará essa questão de forma ade
quada. Parece-nos, ainda, que o mérito da ques
tão foi plenamente acolhido.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Retiramos o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Desta
que retirado.

Há sobre a mesa requerimento do Constituinte
José Maria Eymael, solicitando destaque para
Emenda rr 323.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael, por três minutos.

O SR. CONSTIT(JINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente Srs. Constituintes, pela Consti
tuição atual são imunes, aos tributos da União,
dos Estados e dos municípios, o patrimônio, a
renda e os serviços das instituições de assistência
social, das obras de assistência social.

O que são essas obras de assistência social?
Na sua quase esmagadora maioria, são pequenos
orfanatos, pequenos asilos, decadentes santas ca
sas de misericórdia, que sobrevivem em função
de inaudito esforço da entidade mantenedora.

E o que acaba representando, na prática, essa
questão da imunidade, conforme está colocada
no anteprojeto? Nada. Em quase a absoluta maio
ria dos casos representa tão-somente a miserável
imunidade, com relação ao IPTU- isso nos pou
cos casos em que um orfanato, um asilo, têm
prédios próprios; no caso de prédios alugados,
acabam pagando o tributo, através de ressarci
mento ao proprietário. Então, as imunidades hoje
existentes para as instituições de assistência social
são praticamente nulas de eficácia, não repre
sentam nada.

Nossa proposta objetiva estabelecer outro trata
mento à matéria. Darei um exemplo prático: deter
minado orfanato ou asilo precisa comprar camas,
colchões, cobertores. Na nota do fabricante que
lhe vender onde constar IPI, ICM, não será cobrado
nenhum dos dois. Ai, sim, a imunidade passará
a representar um valor real para a instituição. Hoje,
a imunidade que existe é praticamente letra morta.

Ainda temos assegurado, por exemplo, no pa
pei, a imunidade tributária. E relevante defender
se o princípio da liberdade de pensamento. Mas
pergunto: não é igualmente relevante defender
a vida, que é protegida e vivificada através das
instituições e obras sociais? Elas farão uso muito
melhor do tributo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Essa é mais uma das propostas do nobre Cons
tituinte José Maria Eymael sobre a qual o Relator
se pronunciou por um acolhimento parcial. Ao
patrimônio, à renda e aos serviços das instituições
de assistência social foi dado o amparo pela ga
rantia de imunidade tributária. Posicionamo-nos
contrários em relação à Parte final da propositura,
quando o nobre Constituinte José Maria Eymael
também pede imunidade sobre bens e serviços
por eles adquiridos. Ficaria dificil controlar uma
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instituição social no que se refere a compra de
equipamento, cama, enfim, aos instrumentos ou
produtos necessários às suas atividades. Isso po
dería gerar distorções muito sérias na prática des
sas imunidades. Até porque podem-se verificar
situações ern que a legislação infraconstitucional
poderá proteger essas instituições de assistência
SCICial.

Portanto, o nosso parecer é no sentido de que,
no capítulo das imunidades, sejamos efetivamen
te bastante restritivos. Nosso parecer é pelo não
ac:oIhimentoda emenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta à votação.

Tem a palavra o Constituinte Mussa Demes
pera proceder à chamada nominal,

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta, por quinze votos a dois.

HáSObrE! a mesa, Requerimento do Constituinte
José Maria Eymael para votação em separado
daiEmenda na 325.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Ey
rnael, por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, com relação a essa emenda,
que trata dos proventos da aposentadoria, gosta
riamos, para ser fiéis aos nossos pensamentos
e não trair as colocações que foram feitas por
gnmde número de associações de aposentados,
de fazer uma rápida leitura, sem ultrapassar o
nosso tempo.

Emenda n" 325, imunidade sobre proventos
e eposentadorta.

"Não há justificativa, de caráter moral, econô
mko e social, que possa embasar a pretensão
de tributar QS proventos de aposentadoria. O cida
dão, ao 10n!;l0 de sua vida, em sua fase produtiva,
já oferece, ao Estado, o tributo do seu trabalho,
do seu esforço comunitário e a sua participação
corno pessoa, na obra da construção nacional.
Durante todo esse tempo de vida produtiva, vai
separando, de sua remuneração, parcela que é
arrecadada pelo Estado, objetivando o beneficio
da aposentedoría, nos anos tardios da vida. A írn
portêncía do aspecto social, dessa contribuição
previdenciáJria, é amplamente reconhecida pelo
Estado, que a excluida base tributáJria do Imposto
de Renda. I~ absolutamente lógico não tributar
a preparação da aposentadoria, que é efetuada
quando o cidadão está na plenitude das suas for
ças, mas é ilógico querer depois tributar o resul
tado dessa preparação previdenciária, quando já
escasseia ao indivíduo aquelas condições vitais,
antes existentes."

Pergunto: qual de nós não tem por exemplo
o pai, a mãe, um tio um irmão ou um amigo,
fazendo este' ano um empréstimo, para pagar Im
posto de Renda sobre a sua aposentadoria? Pode
mOI, aceitar, que em um Pais em desenvolvimen
to, como o nosso, não possa representar um prê
mio a aposentadoria, mas não podemos admitir
que ela constitua punição à velhice e o desencanto
dos cídadãos prestantes.

Portanto, aos ilustres membros desta Subco
missão pedírnos o apoio para a proposta a flm
de que façamosjustiça ao aposentado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
_a palavra o Relator.

o SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é o seguinte: pela análise
da emenda do nobre Constituinte, observamos
que ela propõe imunidade tributária para determi
nada categoria de contribuintes. Um único exem
plo seria o suficiente para argumentar todo o nos
so parecer: se acolhêssemos a propositura do
nobre ConstituinteJosé MariaEymael, estariamos
isentando de tributação os proventos de aposen
tadoria dos verdadeiros marajás que se formaram
neste País. Entendemos que o sistema tributário
constitucional não deve acolher tratamentos dife
renciados, em relação a quaisquer categorias de
pessoas, grupos ou classe sociais, porquanto isso
implica, sem dúvida alguma, discriminações in
compatíveis com os princípios da tributação, cuja
observância é fundamental para a própria estabi
lidade e equilíbriodo Sistema Tributário. Até mes
mo por uma questão de coerência, o anteprojeto
elimina os privilégios que o Sistema Tributário
atual confere a deputados, senadores, militares
e juízes.

Portanto, o parecer do Relator é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta a votação.

Tem a palavra o Constituinte Mussa Dernes,
para proceder à chamada nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta por doze votos a três.

Encontra-se sobre a mesa requerimentos do
Constituinte José Maria Eymael, o primeiro para
a votação em separado e outro solicitando a retira
da da Emenda na 3.

Está retirado o destaque.
Sobre a mesa requerimento do ConstituinteJe

sus Tajra, solicitando destaque para votação em
separado da Emenda na 87.

Tem a palavra o Constituinte Jesus Tajra, por
três minutos, para justificar a emenda.

O SR. CONSmmNTE JESUS TAJRA- Sr.
Presidente, gostaria de justificaras duas emendas,
de na87 e 88, pois elas têm certa correlação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - São
complementares.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA- Sim,
e direi por quê.

Minha emenda dá outra redação ao item 1°
do art. 40 do anteprojeto anterior. Diza emenda:

"É proibido tributo que não seja uniforme em
todo o território nacional ou que implique distin
ção ou preferência em relação a qualquer Estado
ou Municipio, admitidas, porém, - e aqui entra
a alteração - reduções ou insenção, em função
de dificiências regionais."

Nossa proposta, inclusive,coincide com aquela
exposta pelo Prof. Fernando Resende, que pensa
em redução de impostos em isenções e não em
incentivos fiscais.

Aoutra emenda, estritamente local, dizrespeito
ao meu Estado, o Piauí. Não chega a ser uma
norma constitucional, mas um ordenamento.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - V. Ex',
no início de sua explanação, disse que se tratava
do mesmo assunto, embora sejam duas propos
tas diferentes. V.Ex'está encemínhendo a Emen
da n" 87. Gostaria que encaminhasse a de na 87,

e depois a de na88, quando teremos, então, duas
votações.

O SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA- Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A me
nos que, na redação, o relatório, se aprovado...

O SR. CONSmmNTE JESUS TAJRA- Sr.
Presidente , apenas substituí a palavra reduções
ou isenções em função de deficiências regionais,
porque entendia que a atribuição da União, de
conceder essa redução temporáJriae isenção, se
ria muito mais lógica do que a do incentivo fiscal,
já prevista em lei ordinária, inclusive. Daria aqui
uma condição de norma constitucional a essa
atribuição de a União assim fazer como forma
de atender à situação regional como às deficiên
cias regionais.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator Femando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Trata-se de uma questão de redação. O enten
dimento do Relator é no sentido de que questões
de redução, de incentivos fiscais ou de beneficios
fiscais devem ser adequadamente tratados a nível
de legislação infraconstitucional. Portanto, o pare
cer é pelo não-acolhimento da redação proposta
pelo Constituinte Jesus Tajra.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. Com a palavra o Consti
tuinte Mussa Demes para a chamada nominal.

(Procede-se à votação.)

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama)-Aemen
da foi derrotada por doze votos a cinco. Encon
tra-se sobre a mesa requerimento de votação em
separado do destaque do Constituinte Jesus Taj
ra. Trata-se da Emenda na 88n. V. Ex' dispõe
de três minutos para a justificação.

O SR.CONSmUINTE JESUS TAJRA-Antes
de mais nada, lerei a emenda:

"Durante o prazo de cinqüentaanos, a con
tar do exercício fmanceiro seguinte à promul
gação desta Constituição, será concedida ao
Piauí a redução de 80% sobre as alíquotas
dos impostos federais cobrados nesse Esta
do, como forma de incentivo ao seu desen
volvimento econômico e social."

Sr. Presidente, ao colocar como ordenamento
constitucional, e não como norma constitucional,
porque iriapara o ato das disposições transitórias,
pretendia uma forma de proteção ao Estado do
Piauí. Foi uma maneira que encontrei de a União
reparar injustiça gritante de tratamento para com
o nosso Estado. Mesmo com incentivos fiscais
da Sudene, o Piauí não vê nem o seu "cheiro",
porque não representa mais do que dois ou três
por cento das aplicações no Nordeste. Então, o
Relatorjustifica que norma legal ordinária poderia
suprir essa falha. Acontece que o Piauí está sem
pre esquecido e é politicamente sem força, o Esta
do mais pobre do Brasil. Vislumbramos, nesta
oportunidade, uma forma de protegê-Io e de colo
ca-Ia a nível de Manaus, no Amazonas, com a
Zona Franca, protegida por grandes regalias fis
cais. Quero lembrar o tratamento dado ao Piauí,
até na hora de suas reinvindicações, e invocar
o Senador Roberto Campos, que uma vez me
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contou que o Presidente Castello Branco lhe pe
diu, como Ministro do Planejamento, o estudo
da viabilidade da Hidrelétrica Boa Esperança. A
resposta foi negativa, dizendo que era inviáveleco
nomicamente, e o Presidente respondeu-lhe: que
ro uma solução de coração, Ministro. O Consti
tuinte ~oberto Campos aí está para confirmar esse
fato. E preciso que haja alguém ligado ao Piauí
- e isso acontece a cada cem, duzentos ou mil
anos - na Presidência da República, para que
se tenha um pouco de consideração com ele.
Quero apelar hoje para os Constituintes, no sen
tido de que concedam, como ato de disposições
transitórias, essa regalia, que não é tal, mas um
reparo de justiça. São Paulo chorou aqui - não
digo injustamente, porque pode ter procedência
a sua reinvindicação e inclusive votei a favor 
a perda provável de parte de sua receita. O Piauí
pleiteia apenas 0,2% da receita da União, partici
pação desse Estado no contexto dos tributos dos
impostos federais, representando quase nada pa
ra a União, mas que tem alto significado para
o Piauí, como forma de poupança e de atração
de incentivos para suas atividades econômicas
e, conseqüentemente, sociais.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Deseja o nobre Constituinte que, já a nível
constitucional, seja disciplinada a alíquota ou a
base de cálculo dos impostos federais, cujos fatos
geradores ocorrem no Estado do Piauí. A nosso
ver, trata-se de medida que viria caracterizar in
centivo regional, limitado ao âmbito do referido
Estado. Em conseqúêncía, há de se entender que
o anteprojeto já prevê a possibilidade de conces
são do favor pleiteando, pois seu art. 4°, item 1°
permite que a União possa, através de lei comple
mentar, instituir incentivos regionais, mesmo que
implique distinção ou preferência em favor de
determinado Estado. O anteprojeto admite, por
tanto, a concessão do incentivo regional nos mol
des pretendidos pelo eminente autor da emenda.
Cabe, porém, à lei infraconstitucional, à legislação
infraconstitucional, criá-lo e defmir suas caracte..
rísticas, limites e prazos. Portanto, o parecer do
Relator é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta à votação. Com a palavra o Cons
tituinte Mussa Demes para a chamada nominal.

(Procede-se à votação.)

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) -A emen..
da foi rejeitada por nove votos a oito. Encontra-se
sobre a mesa requerimento de destaque para a
Emenda n° 1 do Constituinte José Tinoco, que
dispõe d~ três minutos para fazer sua exposição.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TINOCO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, propo
nho a modificação do art. 19, que em seu § 1"
diz:

"00produto da arrecadação dos impostos
referidos no art. 12, inciso I e V, 43% na
seguinte forma: a) 18 inteiros e 5 décimos
porcento ao Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal; b) 22 inteiros e
5 décimos por cento ao Fundo de Partici
pação dos Municípios;c) 2% para a aplicação
nas regiões Norte e Nordeste.

Justificativa: atualmente a União destina
parte da receita do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para
compor o Fundo de Participação dos Esta
dos e o Fundo de Participação dos Municí
pios. Na proposta do novo SistemaTributário
Nacional, essa norma foi mantida. Entretan
to, é do conhecimento de todos aqueles que
lidam com matéria tributária que a União
conseguiu reduzir o montante de recursos
desses fundos, deslocando a tributação do
Imposto de Renda e de Produtos Industria
lizados de certos segmentos da economia,
basicamente a atividade financeira e as ativi
dades de importação e exportação, para o
Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF,
tributo este não partilhado com as demais
esferas de poder. Além desse procedimento,
a União passou a criar novos tributos, com
a denominação de contribuição social, citan
do, como exemplo mais conhecido, o Finso
cial, burlando, também, a base de cálculo
de distribuição das receitas partilhadas É
com a finalidade de não deixar margem para
manobras dessa natureza que apresento esta
emenda ao art. 19, incluindo as demais recei
tas arrecadadas pela União na composição
das transferências via Fundo de Participação
dos Estados e Fundo de Participação dos
Municípios."

O problema é o seguinte: em vez de só uma
parcela de tributação formar o Fundo de Partici
pação de Municípios e dos Estados, toda a tributa
ção nacional entraria na composição do fundo.
I:: esta a nossa proposição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- aparecer do Relator é pela rejeição da emenda
apresentada pelo nobre Constituinte José Tinoco,
porque é preocupação desta Subcomissão, pelas
manifestações as mais diversas dos Srs. Mem
bros, que deveremos, isso sim, assegurar maior
autonomia financeira aos Estados e Municípios,
mas que nessa busca não terminemos por invia..
bilizara União. A proposta do nobre Constituinte
José Tinoco pretende que os recursos provenien
tes dos impostos de importação e exportação e
sobre operações financeiras possam também ser
partilhados com os Estados e Municípios. O en
tendimento é que esses impostos não têm como
objetivo arrecadar recursos para custear os servi
ços prestados pela União. São impostos para utíli
zação de política econômica. Portanto, o parecer
do Relator é pela rejeição.

a SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta a votação. Com a palavra o Cons
tituinte Mussa Demes para a chamada nommal.

(Procede-se à votação.)

a SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta foi rejeitada por 16 votos a 1. Encontra-se
sobre a mesa requerimento de destaque da
Emenda n° 2 do Constituinte José Tinoco. Com
a palavra V.Ex' por três minutos.

O SR. caNSmUINTE .ioseTINOCO - Sr.
Presidente, após a maior goleada da noite, propo
rhi nova redação ao art. 15 do anteprojeto do
Sistema Tributário, que diz.

"Compete ao Município instituir impostos
sobre: primeiro, propriedade predial e territo
rial urbana; segundo, prestação de serviços.

Art. 14,111, § 2°:operações relativas à circu
lação de mercadorias, realizadas por produ
tores, industriais e comerciantes, inclusive
fornecimento de energia elétrica.

Art. 18, 111: vinte e cinco por cento do produ
to de arrecadação do imposto dos Estados,
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias realizadas em seus territórios.

a imposto sobre venda a varejo de merca
dorias apresenta-se conforme conotação de
bitributação, com a mesma base de cálculo
de Imposto de Circulação de Mercadorias,
ferindo o próprio princípio do art. 11 do ante
projeto, onde impede a criação de impostos
que tenham fato gerado ou base de cálculo
de impostos já instituídos. Dessa forma, a
retirada desse imposto sobre vendas a varejo
é substituído por Imposto Sobre Serviços,
já tradicionalmente da esfera municipal. Con
seqüentemente, é retirada a base do ICM,
a prestação dos serviços, ficando alterado,
também, o inciso DI do art. 14. Outra altera
ção faz-se necessária no inciso 111 do art. 18,
que trata da participação do ICM com os
Munidpios, retirando a redação que trata da
prestação de serviços."

o que pretendo, Srs. Constituintes, é que o
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, a ser
cobrado pelo Município, seja retirado e em seu
lugar instituído o velho Imposto Sobre Serviços,
já tradição no tributo municipal e de fácil erreca
dação. O Imposto Sobre Circulação de Merca
dorias iria gerar, sem dúvida, a bitributação, por
que é muito difícil separar as esferas. I:: esta a
minha visão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

a SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- A proposta do anteprojeto transfere para a
competência estadual o Imposto Sobre Serviços,
hoje de competência municipal. Ajustificativa pa
ra tal atitude é a de que, hoje, o setor de serviços
ganhe uma presença mais significativa na forma
ção do PIB, na medida em que as economias
se desenvolvem e modernizam o setor terciário,
sobretudo o setor de serviços que, efetivamente,
responde por uma parcela significativada forma
ção do Produto Interno Bruto do nosso País e
dos Estados. A realidade, nua e crua do Imposto
Sobre Serviços hoje é de que ele é apenas arreca
dado por poucos Municípios brasileiros, principal
mente os Municípios de Capitais. O Imposto S0
bre Serviços não tem significado algum nos mé
dios e pequenos Municípios. Portanto, o antepro
jeto optou pela transferência do Imposto Sobre
Serviços para o âmbito estadual, no sentido de
dar, através dessa competência estadual, a possi
bilidade de uma arrecadação mais efetiva sobre
um setor que ganha cada vez mais espaço na
economia brasileira. Para compensar, os Municí
pios instituíram um novo imposto, de vendas a
varejo, que não tem as características de bitribu
tação conforme apregoa o nobre Constituinte Jo
sé Tinoco, porquanto já nesse anteprojeto é fixada
a competência municipal para cobrança de im
postosobre Vendas a Varejo de Mercadorias. To
mamos essasprecauções para que não ocorres-
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sem distorções sérias com a instituição desse im
posto. A alíquota máxima será fixada por lei com
plementar, para evitar eventuais distorções com
a instituição desse novo imposto. Portanto, o pare
cer do Relator é pela rejeição da propositura do
nobre Constituinte José Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. Com a palavra o Consti
tuinte Muss.3Demes para a chamada nominal.

(Procede··se à votação.)

() SR.PRI::SIDENTE (Benito Gama) - A emen
da foi rejeitada por dezoito votos a um. Encon
tra-se sobre a mesa requerimento do Constituinte
José Tinoco para voto em destaque da Emenda
n° ;~65. Com a palavra S. Ex"por três minutos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TINOCO - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, venho tratar de as
sunto da maior importância para minha região.
Proponho a modificação do art. 4° da seguinte
forma:

"Instituir tributo que não seja uniforme em
todo o território nacional ou que implique
distribuição ou preferência em relação a Es
tado, Distrito Federal ou Município, em detri
mento de outros."

Ao art. 3°:
"É vedada a concessão de todo e qualquer

tipo de isenção ou incentivos fiscais."
Ao Art, 8°
"Estímulos às atividades específicas ou re

gionais, com recursos tributários, podem ser
concedidos através de transferências espe
ciais contidas em lei orçamentária.

Paráçrefo único. Os estímulos previstos
no capnt deste artigo serão avaliados anual
mente pelo Poder Legislativo."

Isenções e incentivos fiscais têm sido utilizados
para indução do desenvolvimento em determi
nadas regiões de atividades ou para reduzir a car
ga tributária de grupos específicos. Os incentivos
flscaís, para as regiões Norte e Nordeste, tiveram
importância acentuada quando da sua implan
tação. Promoveu-se um relativo desenvolvimento,
sobretudo 11l:> setor industrial, através de incen
tivos a empresas do Centro-Sul do Pais que dese
jassem investir naquela região. Entretanto, ao se
analisar as caracterítícas do sistema de incentivos
fiscais, ressaltam-se algumas inconveniências: a)
ausência de transparência; b) falta de contabi
llzaçêc de custo/benefício; c) falta de controle efe
tivo pelo Congresso Nacional e pela opinião públi
ca brasileira. Os incentivos fiscais, na verdade,
têm 'servidoa alguns grupos que implantam fábri
cas no Nrdes,te, ou empresas, que se apropriam
deles, não cumprindo suas tarefas, o que possibi
litaria o desenvolvimento da região. Na Itália, por
exemplo, há muitos anos esses incentivos foram
implantados e o parlamento italiano teve de modi
ficá-lo e fazer com que todos os benefícios ao
desenvolvimento regional fossem concedidos pe
lo Ccngresso italiano. Uma coisa é você conceder
o incentivo, deixando de arrecadar, e outra é você
arrecadar para conceder o incentivo. A responsa
bílídadeé muito maior. Quero deslocar o centro
da decisão das autarquias regionais para o Con
gresso Nacional, não se dando incentivos, mas
promovendo o financiamento de atividades bási
cas para o deaenvolvímento regional, com a trans
parência que .0 Congresso Nacional pode dar co
}1l0 órgão aberto a todos os jomalistas e à opinião

pública nacional. Desejo que V.Ex'"analisem essa
medida que considero da maior coragem, para
que no Brasil as coisas se tornem mais claras,
livres e com maior participação nacional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- A propositura apresentada pelo Constituinte
José Tinoco foi acolhida no seu mérito, mas não
na redação, conforme sugerido pelo nobre Cons
tituinte. O anteprojeto já dispõe. expressamente,
de que os benefícios e incentivos fiscais serão
avaliados pelo Congresso Nacional a cada quatro
anos, portanto, atendendo a essa preocupação
básica que motivou o nobre Constituinte José
Tinoco a apresentar sua emenda. Os incentivos
serão transparentes e controlados pelo Congresso
Nacional. Quanto aos demais mecanismos e con
troles sugeridos, cabe à legislação infraconstitu
cional, à legislação complementar, explicitar e ca
racterizar os instrumentos de controle que serão
exercidos pejo Congresso Nacional. Portanto, sou
pela rejeição conforme redação proposta pelo no
bre Constituinte, ressalvando que, no mérito, esta
emenda foi acolhida no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. Com a palavra o Consti
tuinte Mussa Demes para a chamada nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-A emen
da foi rejeitada por 15 votos a 4.

Há requerimento, para votação em separado.
do Constituinte Adhemar de Barros Filho, do des
taque da Emenda n° 125. Com a palavra o Consti
tuinte Adhemar de Barros FIlho. por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, antes de apreciar
o destaque da Emenda n° 125, requeiro a retirada
de destaque das Emendas noS 122 e 12.3e manter
o das Emendas rrs 125 e 119.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Apro
vado.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Obrigado, Sr. Presidente.

A Emenda n- 125 propõe que se inclua no
anteprojeto constitucional, elaborado pelo Relator
Fernando Bezerra Coelho, já aprovado por nós.
onde couber, o seguinte dispositivo:

"Propomos que não incidam impostos da
União, dos Estados e do Distrito Federal rela
tivamente às cooperativas de produção, apll
cando-se-lhes o mesmo tratamento tributá
rio dispensado às microempresas."

Sabemos que há, no relatório, já incorporado
ao anteprojeto, uma isenção clara e definida, na
área federal e estadual, para as microempresas.
Entendemos que esta Nação, por mais que se
industrialize, será sempre de base agrícola, e a
agricultura brasileira está, a meu ver, intimamente
relacionada ao cooperativismo. Esta é uma ferra
menta que não pode ser esquecida pela Subco
missão do Sistema Tributário. O sistema coope
rativo deve merecer de alguma forma atenção.
Não é o caso do meu Estado, São Paulo. É muito
mais forte e acentuada sua presença nos Estados
do Sul. Não vejo, no futuro, nenhuma forma de
separar qualquer proposta de reforma agrária de

projetos cooperativos. Entendo que a fixação do
homem na terra e sua amarração à produção
agrícola está intimamente ligada a formas de as
sociação cooperativa. Então, nossa proposta é
muito simples e caminha no esteio das mícroem
presas: propomos que não incidam impostos da
União, dos Estados e do Distrito Federal relativa
mente às cooperativas de produção - refiro-me,
evidentemente, às cooperativas agrícolas - apli
cando-se-Ihes o mesmo tratamento tributário dis
pensado às microempresas. É a única exceção
que propomos, porque entendemos que ela se
reveste de um papel nacional, e é este objetivo
desta emenda no momento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Examinando a emenda apresentada pelo no
bre Constituinte, verificamos que trata de matéria
relativa à imunidade tributária que não se enqua
dra dentro das diretrizes e parâmetros adotados
na estipulação do anteprojeto. De acordo com
tais diretrizes, foram incorporadas ao anteprojeto
as imunidades e vedações tradicionais, indispen
sáveis ao equilíbrio e harmonia da Federação ao
desenvolvimento das instituições, valores básicos
da democracia e de nossa cultura. Como exceção
a essa regra. incluiu-se apenas a microempresa
como beneficiária de imunidade tributária, embo
ra reconheçamos que determinados setores e
áreas geográficas, no caso o setor cooperativista,
pelas suas características e importância para a
economia nacional e determinados tipos de mer
cadorias, sobretudo pelas suas especialidades de
vam ser contemplados com benefícios fiscais, tais
como isenção, redução de base de cálculo, redu
ção da alíquota etc. Entendemos, por outro lado,
que a concessão deles há que se fazer mediante
norma infraconstitucional no âmbito da compe
tência de cada entidade política tributante. Portan
to, nosso parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada por 10 votos a favor e 9 contra.

Há sobre a mesa requerimento de destaque
da Emenda rr 119, do Constituinte Adhemar de
Barros FIlho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
objetivamos com essa Emenda n° 119 dar ao
art. 11 do anteprojeto, já aprovado, a seguinte
redação:

"A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão mstituir, além dos
enumerados em sua competência, outros
impostos que não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios de impostos discri
minados nesta Constituição.

§ 1° O imposto instituído com base nes
te artigo não poderá ter natureza comulativa,
devendo a lei que o instituir ser aprovada
por maioria absoluta dos membros do res
pectivo Poder Legislativo.

§ 29 Imposto da União excluirá imposto
idêntico instituído pelos Estados, Distrito Fe
deral ou Município; e imposto do Estado ou
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Distrito Federal excluirá idêntico instituído
pelo Município."

A justificativa é a seguinte: não se justifica seja
competência tributária, na futura Carta constitu
cional, estendida aos Estados e Distrito Federal
- esta é a proposta já aprovada no texto elabo
rado pelo ilustre Relator Femando Bezerra Coelho
-, deixando de contemplar os municípios, que
dela mais necessitam para fazer face aos diversifi
cados encargos com que são chamados a arcar.
Casos há - e nesse caso cabem às capitais 
em que se toma extremamente necessárió, para
determinadas atividades, poder instituir impostos
cuja arrecadação reverterá para empreendimen
tos locais, absolutamente necessários para o pro
gresso do município. Mais ainda, a autonomia
poJitica pressupõe a autonomia financeira e esta
se expressa, precisamente, através da competên
cia tributária, imprescindível, portanto, à inclusão
dos municípios na competência tributária resi
dual. Para concluir, o ilustre Relator adotou a tese,
e a aprovamos, de que a competência tributária
abranja a União, os Estados e o Distrito Federal
e exclua os municípios. Entendemos, dentro de
uma visão de federação municipalista, que esta
competência deve ser estendida aos municípios.
Daínossa proposta. Evidentemente, a decisão fica
nas mãos dos nossos companheiros na votação
que se processará em seguida. A tese básica é
esta: estabeleça-se em princípio constitucional
que cabe também ao município, e não apenas
à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a com
petência de, segundo aprouver ao Erário muni
cipal, à edilidade e ao prefeito, se se tomar neces
sário, instituir impostos. Essa é a tese. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho
sugere a ampliação da competência residual não
só para a União e os Estados mas também para
os municípios. Posicionamo-nos contrariamente
a essa sugestão tendo em vista a experiência vi
venciada por nosso Pais na Constituição de 46,
quando foi concedida a competência residual aos
municípios. Verificaram-se com aquela medida
graves e enormes conflitos a nível de demanda
judicial, assoberbando o trabalho do Supremo Tri
bunal Federal, porque houve uma multiplicação
excessiva de impostos a nível municipal. É bom
lembrar que possuímos mais de 4 mil municípios,
e o anteprojeto já avança sensivelmente. A atual
Constituição estabelece a competência residual
exclusivamente à União, e o anteprojeto a estende
aos Estados. Parece-nos temerário estender essa
competência residual aos municípios, tendo em
vista a experiência verificada na Constituição de
46. Portanto, nosso parecer é contrário à sugestão
do Constituinte Adhemar de Barros Filho.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pro
posta rejeitada por 14 votos a 5.

Há sobre a mesa requerimento de votação em
separado, com destaque para a Emenda no307,
do Constituinte Márcio Braga. V. Ex' dispõe de
três minutos para sua justificativa.

O SR. CONSTITUINTEMÁRCIO BRAGA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, quase
que desnecessária a defesa desta emenda por
ser tão óbvia. Por mais que tenha pensado não
consigo chegar a uma conclusão por que o Rela
tor não a acatou. Entre as imunidades concedidas
pelo art. 3° do anteprojeto estão: imunidade ao
templo, à educação e aos partidos políticos. En
tão, não vejo por que não atender à pretensão
de os clubes e as entidades desportivas terem
a mesma imunidade. Somente isso. Não posso
acreditar que não tenhamos 13 votos aqui, que
13 constituintes não pertençam a algum clube
e não sintam as dificuldades destes em relação
a esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é contrário à sugestão
do nobre Constituinte Márcio Braga pelas seguin
tes razões: a imunidade conferida aos partidos
políticos é no sentido de assegurar liberdade polí
tica; a imunidade concedida aos templos é no
sentido de assegurar liberdade religiosa; a imuni
dade concedida às instituições educacionais é pa
ra aquelas sem fins lucrativos. Se o nobre Consti
tuinte Márcio Braga tem em vista clubes amado
res, para prática e desenvolvimento do desporto
nacional, a legislação infraconstitucional poderá
atender à preocupação do nobre Constituinte,
mas dar um tratamento de imunidade tributária
a nível de texto constitucional, conforme o suge
rido, parece-me que tomaria abrangente demais
a medida, o que implicaria privilégios para deter
minados setores, no caso os clubes profissionais.
Portanto, meu parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA 
Apenas para que não fique com a consciência
pesada: os clubes são entidades de direito privado
sem finalidade lucrativa, todos eles, pela legisla
ção em vigor.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta foi rejeitada por 10 votos a 8.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Há sobre a mesa requerimento do Constituinte
Geraldo Fleming, solicitando destaque para a
Emenda rr 69. Substituindo o Constituinte Ge
raldo Aeming, falará o Constituinte José Dutra,
por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minha emenda se
refere ao art. 4° do anteprojeto original e visa,
fundamentalmente, ao acréscimo de uma palavra
no texto original. Quando o anteprojeto objetiva
..... vedar à União instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional ou que
implique distinção ou preferência em relação a
Estado, Distrito Federal ou município em detri
mento de outro, admitida a concessão de incen
tivos fiscais..". Pretendo acrescentar: "e financei
ros", até para haver uma linha de coerência com
o próprio anteprojeto quando assinala que 2%
da renda do IPI e do Imposto de Renda serão
destinados a investimentos na Amazônia e' no
Nordeste. O objetivo da emenda é puramente es
te, isto é, juntar incentivos fiscais e financeiros.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Apropositura do nobre Constituinte José Dutra
busca aperfeiçoar a redação do anteprojeto. Ela'
já foi aperfeiçoada. No anteprojeto hoje apresen
tado, a redação evoluiu em relação ao inicialmen
te colocado em discussão pelos senhores mem
bros da Subcomissão. Quanto à inclusão da pala
vra "financeiros", esta foi suprimida do texto por
que se trata efetivamente de que o tributo seja
uniforme em todo o Território Nacional, e a ressal
va que se faz é em relação aos incentivos que
podem ser fiscais, fmanceiros, para a promoção
do desenvolvimento regional, porque se estaria
quebrando a uniformidade que se deseja pela ins
tituição do tributo. Portanto, com a nova redação,
parece-me que foi atendida a preocupação do
nobre Constituinte José Dutra. De qualquer for
ma, o Relator posiciona-se contrariamente à inclu
são da palavra "financeiros" nesta disposição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE BENITO GAMA) - A pro
posta foi rejeitada por 16 votos a 3.

Há sobre a mesa requerimento para votação
em separado do Constituinte Geraldo Fleming,
destaque à Emenda n°81. Com a palavra, o Cons
tituinte José Dutra para a exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Sr.
Presidente, com esta emenda venho defender,
fundamentalmente, os interesses do meu Estado,
Amazonas, mas, paralelamente, a idéia de um
Constituinte que até há poucos instantes estava
presente, o Senador Roberto Campos, que no
Governo do Presidente Castello Branco foi o ídea
lizador da Zona Franca de Manaus. Conheço a
linha estabelecida no anteprojeto pelo eminente
Relator. Na verdade, nesse particular, houve uma
modificação substancial na proposta original, e
o Relator remeteu para a Iigislação complementar
o disciplinamento do problema dos incentivos fis
cais. No artigo básico está estabelecido que as
leis vinculadas a incentivos fiscais não terão vigên
cia superior a quatro anos. Isso para nós, da Zona
Franca de Manaus, é profundamente perigoso
porque nenhum empresário irá investir na Ama
zônia com a garantia dos incentivos apenas por
quatro anos. Exatamente em razão disso, fIZ uma
proposta no sentido de assegurar, constitucional
mente, os incentivos que dizem respeito à Zona
Franca de Manaus nas Disposições Transitórias.
A prevalecer o que está no projeto, com certeza,
a Zona Franca de Manaus, que hoje detém uma
média de nacionalização de 75% na sua produção
industrial, que na área de televisores, por exemplo,
seu índice de nacionalização é de 98%, ficará
à mercê de um dispositivo que poderá colocar
por terra o mais poderoso mecanismo de desen
volvimento que o Governo Federal pôs a serviço
da Amazônia Ocidental. Não estão em jogo ape
nas os interesses do Estado do Amazonas, mas
os de Rondônia, do Estado do Acre e de Roraima.
Parece-me que deixar a lei vigendo por quatro
anos vai desestimular os investidores que, daqui
para frente, estejam tentando investir na Zona
Franca de Manaus. Mais do que isso, vai, talvez,
determinar o encerramento de muitas atividades
industriais hoje radicadas na Zona Franca de Ma-
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naus, no Amazonas e na Amazônia Ocidental. Em
razãodisso, suplico até aos Constituintes, em no
me do povo da Amazônia Ocidental, a aprovação
deste dispositivo contido na emenda a que me
refiro, no sentido de devolver tranqüilidade a
quantos estão no Norte do País sofrendo pelo
abandono, até pela falta de respeito, mas que
querem caminhar rumo ao desenvolvimento, do
progresso e, mais do que isso, contribuir para
que nosso País possa livrar-se dos grilhões que
ainda o prendem, lamentavelmente, ao subdesen
volvimento. O texto da emenda é o seguinte:

"Ficam assegurados os incentivos fiscais
atualmente concedidos pela Zona Franca de
Manaus, além de outros que possam serinsti
tuídos, pelo prazo de trinta anos."

O SR. P,RESIDENTE (Benito Gama) - Não
cabe díscussão.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- O entendimento do Relator é de que a redação
oferecida 11<:> sentido de que se possibilite ao Con
grE~sso Nacional rever e avaliar toda a legislação
que confere beneficios e incentivos fiscais não
limita o usufruto do beneficio por um prazo de
quatro anos, mas, tendo em vista as interpreta
ções equívocas que estão surgindo em relação
a esta redação, já mantivemos entendimentos
com o Relator da Comissão Temática, o Consti
tuinte José Serra, para que a nível daquela Comis
são este dispositivo que consta do anteprojeto
possa ser melhor elaborado, a fim de que essas
ínterpretaçôes equívocas, conforme ressaltou o
nobre Constituinte José Dutra, possam ser evita
dos..Ficam mantidos os incentivos e os beneficios
fiscais que J'orem aprovados pelo Congresso Na
cional. O que desejamos é que toda a sistemática
de iincentivos,essa sim, seja avaliada e apreciada
pelo Congr,esso Nacional, para atender àquela
preocupaçãode transparência e de controle sobre
esses incenltivos e beneficios que lhe são confe
rídoaPortanto, a posição do Relator é no sentido
de não díscrlmlner ou prestigiar a região a, b ou
c em relação à concessão de incentivos; o Con
gresso Nad>nal é que irá disciplinar essa matéria.
stão do nobre Constituinte Geraldo Fleming, no
sentido de introduzir no texto constitucional, nas
discussões c:ontraditórias, a manutenção dos in
centivos fiscais para a Amazônia, na Zona Franca
de ll\anaus, como poderia também sugerir para
a manutençiío dos incentivos fiscais para o Finor,
no Nordeste" para 05 incentivos setoriais da pesca,
do reflorestamento e do turismo. Portanto, o que
pretendemos com a redação conferida é que haja
avalnação por parte do Poder Legislativo e jamais
dizer que estão extintos ou limitados seu benefício
e o seu usufruto, por apenas quatro anos.

Portanto, 10 parecer do Relator é contrário à
sugE!stãO, conforme o encaminhado.

O SR. PRJ::SIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto> a matéria à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, permita-me só uma colocação final,
para tranqüililzarminha consciência.

. O SR.PRE~IDENTE (Benito Gama) - V. Ex'
está com a palavra.

'Ü SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - En
tendi perfeitamente a intenção do eminente Rela
tor, Sucede, entretanto, que n6s, da Amazônia,

Rondônia, Acre e Roraima, não detemos poder
político capaz de garantir, na lei complementar,
a manutenção desses incentivos. Esta é a nossa
preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pois
não, submeto a proposta à votação. O Consti
tuinte Mussa Demes fará a chamada nominal.

(Processo de votação.)

O SR. CONSTIT<JINTE MUSSA DEMES 
Com a palavra o Sr. Constituinte Jesus Tajra.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, voto sim, até por uma questão de coe
rência. O caso que defendi, no Estado do Piauí,
é em todo igual ao de Manaus. Hoje, Manaus
é uma cidade belíssima, o Amazonas transfor
mou-se, enquanto o meu Piauí está lá feito um
sanduíche entre o Maranhão pujante, com Cara
jás, com a possiliilidade até de uma refinaria, uma
ferrovia, entre o Ceará industrializado, com um
parque industrial muito bom, Pemambuco aliper
to e o meu Piauí esmagado por uma situação
dessa. Por isso apelei para o coração. Se não
for por preceito constitucional, por um ordena
mento constitucional, o Piauí não vai ter vez. Dei
o depoimento do Constituinte Roberto Campos,
que, infelizmente, também votou não. Ele ouviu
isso do Presidente, contou-o lá no meu Estado.
Vamos depender da boa vontade. Quem vai inves
tir, realmente, com quatro anos? Quem pode ga
rantir que esses quatro anos vão ser prorrogados?
Voto sim, com todo o prazer, esperando renovar
minha intenção na Comissão Temática.

(Continuação da votação.)

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Não, com declaração de voto.

Interpretamos devidamente as preocupações
do nobre constituinte, mas, como estamos con
victos de que deverá, através de destaque supres
sivo, que sabemos está encaminhado à Mesa, ser
tirado do projeto esse item que fala nos quatro
anos, para que o assunto seja amadurecido mais
adiante, por coerência votamos não agora, como
votaremos sim pela supressão do item que agora
está agonizando o nobre Constituinte.

(Continuação da votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pro
posta rejeitada por dois votos: onze a sete.

Sobre a mesa requerimento: votação em sepa
rado, destaque para a Emenda rr 137, do Consti
tuinte Aírton Sandoval, que tem três minutos para
sua exposição.

O SR. CONSTIT(JJNTE AÍRTON SANDOVÁL
-Sr. Presidente, primeiro quero desistir do desta
que à Emenda n° 140.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nossa inten
ção através da emenda pela qual requeremos des
taque para a votação neste instante, e acrescentar
um parágrafo nono, ao art. 14, com a seguinte
redação:

"Os Estados e o Distrito Federal poderão
instituir, até o limite de 5% do valor do impos
to devido à União, um adicional sobre impos
to de rendas e proventos de qualquer natu-
reza."

A nossa intençeo é que os Estados possam
opcionalmente, dependendo dasuae davontade
dos legisladores estadU8is, instituir um adicional
sobre o Imposto deRenda, com um limitemáxi-

mo já estabelecido, de acordo com a redação
que propomos, a um limite de 5%. Isso não virá
de forma alguma prejudicar qualquer Estado ou
qualquer região. Os Estados industriaIizados, no
curso desses nossos trabalhos, temos verificado,
têm sido prejudicados nas suas receitas, com a
criação do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias, com valor adicionado e outras medidas,
como a perda de ICM nas exportações, que é
grande e muito representativa. Seria uma com
pensação a esses Estados, podendo criar esse
adicional sobre Imposto de Renda. Gostaria de
ter a compreensão do Sr. Relator e dos demais
membros desta Comissão neste sentido, permi
tindo que os Estados que o queiram possam insti
tuir esse adicional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- O nobre Constituinte Aírton Sandoval incor
pora em sua emenda uma sugestão trazida a esta
Subcomissão e amplamente discutida, que está
incorporada à proposta do IPEA, que nos foi apre
sentada pelo Prof. Fernando Resende, com a cria
ção de um novoimposto estadual, com a possíbí
Iidade de que os Estados possam cobrar um adi
cionai sobre o Imposto de Renda. Essa emenda
me é muito simpática. Não acolhi essa emenda,
nem quando da apresentação do anteprojeto,
nem agora, porque havia dúvidas em relação à
administração tríbutáría em se tratando desse adi
cional. Mas, julgando ser necessário o aprofunda
mento desta discussão, a nível da Comissão Te
mática, para que a nível dessa Comissão possa
mos efetivamente tratar dessas dúvidas que inci
dem sobre a administração tributária dessa dispo
sição, conforme defende o Constituinte Aírton
Sandoval, agora me posiciono favorável ao acolhi
mento desse adicional, para que possamos, repi
to, a nível da Comissão Temática, efetivamente
aprofundar as discussões.

Portanto, meu parecer é favorável ao acolhi
mento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. O Constituinte Mussa
Demes fará a chamada nominal.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta foi aprovada por dezoito votos a zero. (Pal
mas.)

Sobre a mesa requerimento do Constituinte Vir
gílio Guimarães, solicitando destaque.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Constituinte Vrrgílio Guimarães, solici
tando destaque.

O SR. CONSTITUINTE VlRGfUO GUIMARÃEs
- Desejo destacar o art. 8°, item D, letra d. com
um destaque de supressão. Emenda supressiva,
no art. 8·, item D. Das imunidades. Isenta de im
postos as instituições e as publicações. Nãotenho
o texto aqui, mas é onde diz que haveria a imuni
dade de impostos - art. 8·, item n- para a
imprensa, publicações etc. e de interesse culUaI
e educacional. Essa restrição, dizendo que são
de interesse os periódicos de natureza cultural
e educacional. vaiinstituir um tipo deverificação
inaceitáYeI. Toda e qualquer imprensa, os perió
dicos de qualquer natureza devem ter a mesma
imunidade. Dizer que se poderiaaproveitar disso
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alguma publicação pornográfica, alguma publica
ção de quadrinho, de cowboy, não tem nada
a ver. a que importa é garantir, através desse
dispositivo, a plena liberdade de imprensa. Aqui
seria uma espécie de censura econômica, ques
tão inaceitável. Quem iria fazer esse tipo de tria
gem? Estaseria a primeria pergunta. O que seria
triar alguma coisa, algum tipo de publicação, co
rno de interesse cultural ou não? A publicação
é para a veiculação de idéias, sejam de que tipo
for. A minha proposta é a supressão dessa frase
"de interesse cultural e educacional". Deixar o
sentido amplo para a imprensa e os periódicos
de toda a natureza. a combate a algum desvio
sério que surgisse seria um combate ideológico,
na discussão, para que as pessoas não comprem
essetipo de publicação possam merecer da socie
dade o tratamento devido, mas, não, através da
censura econômica.

a SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

a SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Gostaria de colocar a posição do Relator em
relação a essa questão. a texto original do ante
projeto tinha redação conforme sugere o nobre
Constituinte Virgllio Guimarães. Entretanto, o Re
lator considerou corno muito importante as consi
derações apresentadas da emenda patrocinada
pelo Constituinte Osmundo Rebouças, no sentido
de que efetivamente fôssemos restritivos nas
questões das imunidades. a nobre Constituinte
Vlfgílio Guimarães pergunta: quem indicaria ou
quaisseriam esses periódicos de interesse cultural
e educacional? A própria legislação complemen
tar.Alei diriaquais seriam, efetivamente, os perió
dicos que mereceriam as imunidades tributárias
ou não.

Portanto, o parecer do Relator é contrário à
emenda supressiva, conforme apresentado pelo
Constituinte Vrrgílio Guimarães.

a SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. Fará a chamada nomi
nal o Constituinte Mussa Demes.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTI:: (Benito Gama) -Aemen
da é rejeitada: nove votos a nove.

Sobre a mesa requerimento de destaque da
Emenda n° 82, do Constituinte Geraldo Aeming.
O autor da emenda é o Constituinte José Dutra,
que disporá de três minutos para sua 'exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, desculpem-me es
tar insistindo, mas quero permanecer tranquilo
com a minha consciência, como um homem da
Amazônia, um homem sofrido. Aemenda, no seu
texto,dizo seguinte:

"A União aplicará anualmente, durante
trinta anos consecutivos, para desenvolvi
mento da Amazônia, importância não inferior
a 5% do produto da arrecadação dos impos
tos sobre renda, proventos de qualquer natu
reza e sobre produtos industrializados."

Não estamos trazendo nenhuma inovação. A
Constituição de 1946, art. 199, já assegurava 3%
da receita tributária nacional para o emprego no
plano de valorização da Amazônia Repito essa
emenda aqui por causa das informações forne
cidas pelo Ministériodo Interior.No campo mine-

ral, a riqueza amazônica não fere essa linha de
grandeza; possui um vasto potencial mineral: mi
nério de ferro na serra dos Carajás, do Estado
do Pará, com aproximadamente dezoito bilhões
de toneladas, o que representa a maior concen
tração mundial desse minério de alto teor; des
fruta de um potencial de cerca de quatro bilhões
de toneladas de bauxita, situada nos Municípios
de Paragominas e Carajás, significando uma das
três maiores concentrações mundiais nesse setor;
é detentora de cerca de um bilhão de toneladas
de minério de cobre, no Município de Carajás,
representando a maior jazida do País; tem, de
igual modo, a maior reserva de cassiterita do Bra
sil, situada no rio Pitinga, no Amazonas, e em
Rondônia; é detentora da segunda maior reserva
de manganês da Nação, com cerca de cem mi
lhões de toneladas situadas na serra do Navio,
no Amapá, e na serra dos Carajás, no Estado
do Pará; guarda nas suas entranhas ainda, uma
das maiores reservas de níquel, com aproxima
damente cento e vintemilhões de toneladas, situa
da no rioAraguaia-Xingu,no Estado do Pará; final
mente, possui a maior reserva do mundo em míó
bío, com cerca de três bilhões de toneladas, situa
da no Município de São Gabriel da Cachoeira,
no Estado do Amazonas, fronteira com a Vene
zuela, para não falar das imensas reservas de ouro,
zinco, chumbo, cobalto, molibidênio, trungstênio,
tântalo, caulim, calcário e diamantes, que se fa
zem mais sentir no Território de Roraima. a obje
tivodesta emenda, Srs. Constituintes, é exatamen
te viabilizar investimentos nessa grande área, nes
se imenso território, a fim de permitir que, com
a extração dessas riquezas, possamos pensar na
liquidação dessa terrivel divida extema que nos
atormenta. Sem a exploração desses minérios,
nem os nossos bisnetos haverão de pagar essa
dívida que está aí. Esta é a razão fundamental
da nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Penso que os membros desta Subcomissão
já estão por demais informados das razões que
nos levam a nos posicionar contrário, no sentido
de evitar qualquer tipo de veiculação de receita
tributária à região específica. Somos, portanto,
pelo parecer contrário ao acolhimento da emenda
proposta pelo nobre Constituinte José Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub-
meto a matéria à votação.

(Processo de votação.)
Rejeitada a proposta.
Sobre a mesa requerimento do Constituinte Ge

raldo Aeming, que pede destaque para a Emenda
rr 70, de autoria também do Constituinte José
Dutra. V. Ex"terá três minutos para sua exposição.
(Pausa.) Aceita a solicitação.

Constituinte Virgílio Guimarães, com destaque
para emenda supressiva ao art. 8°, item li, letra
c, para suprimir a expressão "instituição de educa
ção e de assistência social". Com a palavra V.
Ex"

O SR. CONSTITUINTE VlRGfUO GUIMARÃEs
- Essa emenda supressiva está também no item
das imunidades, quando se propõe para as entida
des de educação e de assistência. Pode até pare
cer estranho que o Pf', sendo um partido que

se propõe acima de tudo a lutar peias grandes
causas sociais, coloque-se contrário a esse tipo
de imunidade. No mundo em que vivemos, para
nós está claro que o sistema educacional privado,
para o qual se dirige especificamente essa emen
da, uma vez que os institutos educacionais públi
cos evidentemente não se aplicariam, a esse item
não teria objeto. Esses institutos educacionais,
mesmo quando aparentando não ter objetivos de
lucro - aqui não se faz nenhuma referência ao
fato de serem apenas aqueles que não têm obje
tivo de lucro - encobertam, de modo geral, uma
tremenda distorção com relação ao ensino públi
co gratuito e trazem embutidos em si várias for
mas de transferência de lucro, através de outras
empresas que atuam ligadas a essas instituições,
para não dizer as de assistência social, que, em
alguns outros países, como nos Estados Unidos,
transformaram-se em grandes corporações. O
Brasilparece que vai trilharesse mesmo caminho.
Já estão em franca expansão essas chamadas
instituições de assistência social, que são, na reali
dade, grandes corporações que envolvem cente
dólares em outros países. No Brasil, também se
aproximam disso. Não haveria por que o Estado
lhes repassar receitas tributárias através da isen
ção. Deveria ser feita a arrecadação, no caso onde
coubesse. Em grande parte já não pagam; aí,
sim, o Estado subsidiaria onde fosse necessário.
Lei complementar também poderia vir nos casos
específicos, concedendo os beneficios fiscais a
que se fizesse jus. Um dispositivo constitucional
poderia dar margem a uma interpretação excessi
vamente ampla, fazendo com que, ao contrário
de atender às demandas sociais, beneficiasse gru
pos econômicos que se utilizam de escolas de
vários tipos de ensino - cursos de inglês, cursi
nhos, etc. e tal - são as grandes corporações
que manipulam a assistência social em beneficio
das corporações muItinacionais e nacionais, t0
das elas de enorme poderio econômico. Então,
nossa proposta é no sentido da supressão desse
dispositivo.

a SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é contrário, chamando
a atenção do nobre Constituinte Virgílio Guima
rães para o fato de que no art, 2', § 19, item lI,
está disposto que cabe à leicomplementar regular
as limitações constitucionais ao poder de tributar.
A preocupação de V. Elç', no sentido de que a
imunidade atribuída às instituições de educação
e de assistência social, para que se tome abran
gente e beneficie instituições privadas, está pre
servada porque legíslação complementar irá dizer
quais aquelas instituições de educação e de assis
tência social que deverão merecer a imunidade
tributária apresentada no texto constitucional.

Portanto, o parecer do Relator é contrário à
sugestão do nobre Cosntituinte Virgílio Guima
rães.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Processo de votação.)
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sobre
a Mesa requerimento CIo Constituinte Roberto
Campos, solicitando destaque para a supressão
do § 2°, do art 2",do anteprojeto. Com a palavra,
por 3 minutos, o nobre Constituinte.
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() SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS

- Sr. Presidente, propus emenda supressiva do
§ 2°, art. 2°, por motivos jurídicos e psicológicos.
Motivos jurídicos porque a redação pode dar lugar
à confusão, tendo um efeito desencorajador para
investidores, Fala numa revisão das leis de isen
ção e de benefícíos fiscais a cada quatro anos.
Uma possível interpretação é que perante a lei
que autoriza um incentivo fiscal beneficiaria tam
bém o beneílclo. É, indubitavelmente, cabível uma
interpretação diferente, no sentido de que o térmi
no da lei de isenção não implica a violação do
direito adquirido. Todos sabemos, entretanto, que
a observância do dispositivo constitucional do di
reito adquirido tem sido extremamente débil neste
País. Assisti à experiência da Lei de Informática,
em que empresas com setenta anos de presença
no Brasil, empresas nacionais, foram subitamente
declaradas de empresas não nacíonarse privadas
do exercício do direito de produzir. Uma verda
deira cassação do direito de produzir. Portanto,
esse dispositivo é juridicamente sujeito a interpre
tações divergentes. O efeito psicológico é tam
bém negativo. O investidor que se prepara para
correr um rísco de longo prazo, inclusive os inves
tidores da Zona Franca de Manaus, sentir-se-iam
desencorajados com a perspectiva de mudança
nas regras de jogo. Além disso, há maneiras prag
máticas de se fazer uma revisão de incentivos
inúteis ou malversados. Tanto a Câmara como
o Senado dispõem de uma Comissão de Fiscali
zaÇ~IO e Controle. Um dos objetivos dessas Comis
sões Permanentes da Câmara e do Senado é pre
cisamente proceder a uma avaliação do desem
penho das entidades encarregados do desenvol
vimento e do cumprimento dos objetivos legais.
Isso deveria ser uma rotma, não algo de uma
periodicidade inquietante psicologicamente para
os ínvestídores. Proponho, por isso, Sr. Presidente,
a supressão desse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- () relator acolhe as ponderações do nobre
Constituinte Roberto Campos, entendendo que
a redação do § 2°, do art. 2°, efetivamente gera
interpretações equívocas. Posiciona-se favorável
à supressão desse § 2° para que na Comissão
Temática possamos chegar a uma redação que
efetivamente possibilite ao Congresso Nacional
a efetiva revisão dos incentivos e benefícios fiscais.
Portanto, é pelo acolhimento da proposição do
nobre Constituinte Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
mete a rnatéría à votação.

Com a palavra o Constituinte Mussa Demes
para a chamada

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Apro
vada a proposição por dezesseis votos a um.

Sobre a mesa requerimento de destaque do
Constituinte Roberto Campos, para urna emenda
supressíva e eliminar do art. 12, § 1°, expressão
final, e o item V.

Com a palavra S. Ex",por 3 minutos.

O SR. COI'lSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, a emenda supressiva em causa
se refere à facildíade dada ao Poder Executivo
para avaliar várias alíquotas, inclusive a do impos
to sobre Operações Financeiras. Indubitavelmen-

te, o Executivo tem necessidade de uma certa
flexibilidade na variação de alíquotas. Admito a
necessidade dessa flexibilidade em relação aos
impostos de importação e exportação. Proponho,
entretanto, que se suprima essa liberalidade con
cedida de variação de aliquotas, no tocante ao
Imposto sobre Operações Financeiras. Esse im
posto foi criado por proposta do Prof. Octávio
Bulhões, no Código Tributário, com o objetivo
específico de se criar uma reserva monetária. A
rigor, a receita seria esterilizada e utilizada para
propósitos definidos. Uma desses propósitos seria
a ação anticíclica quando a economia estivesse
em recessão; liberar-se-iam, então, esses fundos
com objetivo anticíclico. Um segundo propósito
era precisamente utilizar esses recursos para
compensar aqueles Estados que sofressem da
nos em conseqüência da dispensa do Imposto
de Exportação. Ao longo do tempo, o propósito
original do IOF foi inteiramente viciado, passou
a ser utilizado pelo Executivo para cobrir déficits
fiscais ou, ainda, como um imposto extra de im
portação. Em alguns casos, os abusos resultaram
em fraudes dos Estados, que, por exemplo, ti
nham direito à participação, íníqlalmente, de 40%
e, depois, de 60% do Imposto Unico Sobre Com
bustíveis. O que fez o Governo Federal? Deixou
de aumentar as alíquotas do Imposto Único Sobre
Combustíveis, cuja receita seria parcialmente
transferida a Estados e Munícípios, e utilizou o
IOF para carrear recursos para sua caixa. Outro
abuso do IOF ocorreu no ano passado. Como
todos sabemos, criou-se a incerteza no mercado
financeiro com oito variações sucessivas das alí
quotas, gerando distorções, incertezas, diria até
angústias, no sistema financeiro. Em suma, o Exe
cutivo não merece a flexibilidade de variar as alí
quotas do IOF. Se quiser fazê-lo, deve recorrer
ao Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator:

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O entendimento do Relator é diferente do apre
sentado pelo nobre Constituinte Roberto Campos,
até porque o § 1°prevê uma delegação legislativa,
e as preocupações colocadas pelo Constituinte
Roberto Campos poderiam ser atendidas nas limi
tações dessa delegação legislativa. Entende o Re
lator que é necessário e importante que o Execu
tivo tenha efetivamente flexibilidade para a fixação
de alíquotas sobre os impostos de importação,
exportação e operações financeiras, tributos que
orientam objetivos de política econômica.

Portanto, o parecer do Relator é contrário à
solicitação do nobre Constituinte Roberto Cam
pos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação. Fará a chamada nomi
nal o Constituinte Mussa Demes.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta por doze votos a cinco.

Sobre a mesa, requerimento do Constituinte
Simão Sessím, solicitando destaque à Ememda
n- 437.

V.Ex-dispõe de três minutos para se pronunciar
a respeito.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESS/M - Sr.
Presidente, essa nossa ememda visa a fazer inclu
são no art. 18, apenas para atender a todos os

organismos da administração indireta. Não tenho
aqui o art, mas ele pára em autarquia. Desejamos
fazer a inclusão ao final, porque a permissão de
os municípios ficarem com o Imposto de Renda
arrecadado também seria ampliada para as autar
quias, empresas públicas, sociedades de econo
mia mista, fundações instituídas e mantidas pelos
Municípios.

Item I do art. 18 antigo:
Item 1-"O produto da arrecadação do impos

to da União sobre rendas e proventos de qualquer
natureza, art. 12, item 3, incidente na fonte sobre
rendimentos pagos a qualquer título por eles e
suas autarquias.

Queria estender o benefício também às empre
sas públicas, sociedades de economia mista, fun
dações instituídas e mantidas pelo município.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator, caro Constituinte Simão
Sessim, é de que, se fôssemos acolher a sugestão
de V.Ex-, de estender o benecício além de autar
quias, empresas públicas, sociedades de ec0no
mia mista e fundações instituídas e mantidas pe
los municípios, estaríamos privilegiando, porque
existem algumas empresas municipais. no setor
de transportes, que se estariam beneficiando em
relação às empresas particulares. Acho que a me
lhor posição seria a medida ficar restrita ao conse
lho de autarquias, entendendo aí também as suas
fundações. .

Este é o parecer do Relator, contrário à suges
tão de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta à votação.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada proposta por doze votos a cinco.

Sobre a mesa requerimento solicitando desta
que, do Constituinte Simão Sessim, à Emenda
rr 435.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESS/M-Está
prejudicada. Retiro-a, porque considerava os Es
tados.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Requeri
mento do Constituinte Simão Sessim, para desta
car a Emenda na 434.

Com a palavra o Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESS/M - Sr.
Presidente, penso que a intenção já é um pouco
superada pelo andamento das propostas aqui re
jeitadas, pois dizrespeito a restringir o IPIa bebidas
a1cóolicas ou não, veículos automotores e deriva
dos de fumo. Retirarei essa emenda, tendo em
vista o que já se decidiu anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sobre
a mesa requerimento do Constituinte Simão Ses
sim, solicitando destaque à Ememda na 205.

Com a palavra o Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSTITUINTE SIMÃO SESSIM 
Apresentei essa emenda com um artigo onde
coubesse. Os repasses aos Estados e Municípios
a que se refere esta Constituição terão seu valor
atualizado de modo a compensar eventual perda
do poder aquisitivo da moeda, verificada no perío
do compreendido entre a arrecadação dos recur
sos e seu efetivo repasse.

Visa-se à espiral inflacionária; que os recursos
da União terão que ser repassados aos Estados
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e Municípios e que estes não se sintam prejudi
cados.

I

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Gostaria de perguntar ao nobre Constituinte
Simão Sessim o seguinte: com'o tratamento dado
no anteprojeto. no sentido de que os repasses
sejam feitos de fonna automática. tendo como
prazoo mute. de trinta dias após o mês subse
qüente à arrecadação do tributo, não atenderia
a esssa preocupação da propositura, conforme
é apresentada por V.Ex"?

O SR.CONSTIfUINTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente. diria que não. Vinte e quatro, vinte
e cincopor cento de inflação prevista são os pre
juízos dos Estados e Municípios.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é contrário à proposição
do nobreConstituinte SiriJão Sessim.

O SR.CONS1TfUINTE MOSSA DEMES - Tal
vez não caiba uma intervenção, mas lembro a
todos que o repasse desses recursos num prazo
inferiora trinta dias é de fato muito difícil de ser
feito. Mas a Constituição prevê trinta dias. uma
vezque li arrecadação é feita pela rede bancária.

Prazo inferior a este talvez não seja possível,
nema própria União não se locupleta com esses
recursos,uma vezque ela só disporá deles, efeti
vamente, já perto do final do mês seguinte.

(Processo de votação.)

O SR.CONSTIfUINTE JESUS TAJRA- Que
ro justificarpor que não votarei "sim". Seria insti
tucionalizar, a nível de Constituição, a correção
monetária, a qual deve ser instrumento de ação
de Oovemo, atendendo a uma conjuntura. No
ano passado tivemos a sua extinção e agora vol
tou. Não podemos deixar que a correção mone
t.6ria seja prevista e institucionalizada na Consti
tuição. Por isso, voto não.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta por onze votos a seis.

O SR. CONSTIfUINTE VIRGfUO GUIMARÃEs
- O Regimento Interno parece que determina
doisprocedimentos que gostaria que a Mesa verti
.casse se estão sendo observados. Um deles é
que a votação deve ser feita ora de A para Z,
ora de Z para A. Isso não é sem importância. '
Já que as pessoas podem fazer declaração de
voto como defesa de posição e meu nome é o
último, não convencerei ninguém na hora em que
estiverfazendo minha declaração de voto. Então,
está claro no Regimento: ora de A para l, ora
deZ paraA. A segunda não precisa ser observada,
casoessaoutra o seja. Parece-me que é garantida
a hipótese de uma defesa contrária no encami
nhamento. Quando alguém se inscrever, parece
que o Regimento prevê dois encaminhamentos:
dois favoráveis e dois contrários. Foi-nos distri
bufdos e tem dois itens que gái'antem isso: al
guém pode inscrever-se para fazer um encami
nhamento diferente ou contrário ao que é feito
pelo Constituinte que apresentar a proposta.

Gostaria que a Mesa apreciasse as duas ques
tões de ordem levantadas.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pri
meira questão de ordem, a Presidência a acata.

Apartir da próxima votação, V. Ex' será o primeiro
a ser chamado.

Com relação à segunda, o encaminhamento
é feito por maioriaabsolutados votantes, portanto,
será mantida. Existe o direito de fazer o encami
nhamento desde o início. Não foi cerceado esse
direito. Apenas ninguém o solicitou.

Requerimento de destaque da Emenda rr 199,
do Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SE55fM - Sr.
Presidente, retirarei esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-Do mes
mo Constituinte Simão Sessim, destaque às
Emendas noS 198 e 188.

O SR. CONSTITrnNTE sIMÃo SESSIM - Da
mesma forma, Sr. Presidente, retiro esses desta
ques já prejudicados por votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-Requeri
mento de destaque para a Emenda rr 187.

Com a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITrnNTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente, idem para a Emenda rr 187.Só para
esclarecer, tinhamos duas emendas sobre o mes
mo assunto, uma, dando 5% de adicional, tal co
mo foi apresentado pelo nosso colega Aírton San
doval, do Imposto de Renda para os Estados, ou
tra que tirava do bolo da arrecadação do Imposto
de Renda 5% para os Estados; uma com adicional
e outra diretamente do bolo. Já que foi aprovada
a emenda do Constituinte Aírton Sandoval, que
também iguala à outra que apresentamos, retira
mos essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Adhe
mar de Barros FUho.

O SR. CONSTITrnNTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, talvez um pouco
tarde, mas entendo que ainda em tempo, desejo
levantar uma questão de ordem junto à Mesa.
Definia-se na abertura dos trabalhos que estaSub
comissão partiria de um pressuposto de 25 mem
bros, portanto treze constituiriam a maioria neces
sária para decisão, para incluir ou retirar propos
tas.

Constato pela lista de presença do Sr. Secre
tário, pelo menos estavam, vinte presentes. A
maioria de vinte é onze. Todas decisões foram
tomadas em função do número treze, não do
número real, onze. Então, quero ponderar a V.
Ex' nesse sentido. A esta altura recorreria ao Ple
nário para que decidisse sobre qual é o número
que é maioria neste momento, se onze ou treze.
Treze cabe teoricamente, mas a realidade desta
reunião é que foram vinte presentes, cuja maioria
real é onze. Então, o número de decisão é onze,
não treze.

É questão de ordem que fonnulo a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência responde que o Regimento é claro e explí
cito: trata-se de maioria absoluta dos membros
da Subcomissão, não dos presentes.

Então, para ter quorum são necessários treze
Constituintes, assim como para a aprovação, treze
votos positivos. O Regimento dispõe em seu art.
21, § 29 o seguinte:

"§", 29 As deliberações nas Comissões e Sub
côrriíssões exigirão maioria absoluta de votos."

O SR. CONSTIfUlNTE ADHEMAR DE SAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, sei que o Regi
mento rege os nossos trabalhos, mas entendo
que, a esta altura, talvez o Plenário possa deliberar
sobre esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-A maio
ria absoluta da Subcomissão são treze votos. A
maioria simples é a metade dos presentes mais
um.

O SR. CONSTITOJNTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Maioria absoluta já é um quorum qualificado,
se não seria maioria simples de votos, maioria
absoluta de votos. É a interpretação até do próprio
Regimento Interno da Câmara. Maioria absoluta
já é uma qualificação de quonun.

Há duas qualificações de quorum: maioria ab
soluta e 213. Se não, as diretas já teriam passado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
há dúvida,porque o Regimento prevê que no ple
nário da Constituinte, segundo o art. 33, "as deli
berações sobre matéria constitucional serão sem
pre tomadas pelo processo nominal e por maioria
absoluta de votos dos membros da Assembléia".

O entendimento das subcomissões e comis
sões se guia pelo mesmo critério.

O SR. CONSTIfrnNTE ADHEMAR DE SAR
ROS FILHO- Evidentemente, não pretendo sub
meter a voto o Regimento. Ele já foi aprovado.

Mas entendo que é uma área questionável. par
que poderia ser a maioria dos presentes, e nio
do corpo teórico da Subcomissão, que, narealida
de, não se realizou.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-APresi
dência responde à questão de ordem de V. Ex'
anunciando que a maioria absoluta são treze vo
tos. Sobre esse assunto, matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Indago à Mesa se esta Subcomissão tem os
25 membros indicados.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Sub
comissão tem 24 membros indicados e um vago
do PMDB, mas tem suplentes que podem votar
pelo vago.

Ou seja, há 25 membros indicados. V"mte e
quatro titulares e os suplentes são indicados.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Respeito a interpretação de V. Ex', mas fica
a interpretação de que a maioria absoluta é em
relação aos membros que efetivamente a Subco
missão tem, que são vinte e quatro.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
existe suplente para cada membro. O suplente
é do partido. Como o partido tem treze membros
na Subcomissão, existem treze suplentes.

O SR. CONSTIfUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, desculpe-me. A observação foi
bizantina e meramente acadêmica.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O Sr.
Constituinte José Maria Eymael retornará à nossa
tribuna para defender a Emenda n9322,requerido
o seu destaque.

O SR. CONSTrrrnNTE JOSÉ MARlA EYMAEL
- Estamos eventualmente dispostos a retirar es
sa emenda. Sógostaríamos de um esclarecimen
to do Sr. Relator. A emenda que apresentamos
era no sentido de defender as imunidades às insti
tuições de educação sem vantagem econômica.
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Solicitaria ao Relator que se pronunciasse a
respeito do não acolhimento da emenda nessa
parte para que pudesse refletir sobre a oportu
nidade.

() SR RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Diria ao contrário,que a emenda foi acolhida,
não com a redação proposta pelo nobre Consti
tuinte José Maria Eymael, mas com a redação
dada ao anteprojeto, quando dispõe no § 2° do
art. 2° que cabe à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar.
Portanto, são observados os requisitos dessa mes
ma legislação complementar. Acredito que essa
redação atende à preocupação do nobre Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Dou-me por satisfeito e retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sobre
a mesa o requerimento de destaque da Emenda
n° 16, do Constituinte Jutahy Magalhães.

Com a palavra o Sr. Constituinte Jutahy Maga
lhães.

O SR. COI'lSTITUINTE JurAHY MAGALHÃES
- Sr. Presidente, Srs Constituintes, realmente
é difícilaprovar qualquer pedido de destaque por
que o prestígio do Relator já é muito grande e
só conseguimos aprovar aqueles que obtiveram
a sua concordância. Essa questão de termos treze
votos, mesmo os ausentes, faz em que passem
a ser votos contrários, porque fica mais difícilcon
seguir apoio.

Agora mesmo, na Comissão de Orçamento,
havia treze membros presentes, mas como o Rela
tor votava sempre contra, resolvemos não mais
votar, porque não adiantava. Então, todas as
emendas foram recusadas.

Apresento um pedido de destaque que tem em
vista destinar aos Municípios, segundo o critério
da população, 20% do produto da receita do em
préstimo compulsório que constitui o Fundo Na
cíonal de Desenvolvimento, FND.

Sr. Presidente, 51'S. Constituintes, Sr. Relator,
apresentei essa emenda em razão de uma noticia
que li de que o FND seria aproveitado para paga
mento da famosa Ferrovia Norte-Sul e que esta
vam pensando em transferir os recursos do Minis
tério da Fazenda para a Secretaria de Planeja
mento. Não entro no mérito da questão da ferro
via, mas acho que, se conseguirmos fazer com
que os Municípios recebam 20% do FND, o des
tino dessa receita seria muito mais adequado, por
que elas estão necessitando de ajuda e há receita
prevista de cento e vinte bilhões de cruzados para
este ano.

Se recebêssemos para o próximo ano os 20% ,
os Municípios seriam bem ajudados. Como sei
que há nesta Subcomissão a preocupação de
apresentar mais recursos para os Municípios, atre
vi-me a apresentar esse pedido de destaque, na
esperança de que V.Ex" possam aprová-lo.

O SR. REU\TOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O Relator entende que se trata de matéria a
ser abordada por legislação infraconstitucionaL
É bom lembrar que o Fundo Nacional de Desen
voMrnento é composto pelos empréstimos com
pulsôríos, São recursos que terão de ser remune
rados, porque esses empréstimos compulsórios
serão devolvidos aos contnbuintes. Por essa razão,
por serem recursos que devem ser remunerados
por aqueles que os contraírem, e entendo que

se trata de uma matéria com características para
ser tratada em legislação complementar ou ordi
nária, posicionamo-nos contrariamente à propo
sição do nobre Constituinte Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Votação.)
O pedido de destaque foi rejeitado por dez a

seis.
Sobre a mesa, requerimento do Sr. Constituinte

Jutahy Magalhães solicitando destaque para a
Emenda n° 20.

Com a palavra o Sr. Constituinte Jutahy Maga
lhães.

O SR. CONSmUlNTE JurAHY MAGALHÃES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator,
este é um pedido de destaque feito por solicitação
do meu Estado, por Isso-o estou apresentando,
apesar de já termos discutido várias questões se
melhantes. Essa redação do art. 14, § 5° item
2° diz o seguinte:

Item 2' - "Asalíquotas minimas a serem
observadas pelos Estados e Distrito Federal
nas operações externas das prestações de
serviços nunca poderão ser inferiores a 1/3
daquelas fixadas pelas operações internas,
reputando as operações internas e também,
as interestaduais realizadas para o consumi
dor final".

É uma proposta para servir de margem de se
gurança para os Estados recentemente industria
lizados, como o meu. Por isso apresentei esse
pedido de destaque para solicitar aos Srs. Consti
tuintes que examinem essa questão como outras
que foram apresentadas só para beneficiar Esta
dos que se estão industrializando, que estão co
meçando a ter algum progresso.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-oparecerdo Relator é o seguinte: O anteprojeto
prevê alíquota mínima para o Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e sobre prestação de ser
viços, nas operações internas e nas prestações
de serviços e dispõe que ela não pode ser inferior
à alíquota interestadual. Já a emenda do nobre
Constituinte Jutahy Magalhães prevê a alíquota
minima para as operações interestaduais e dispõe
que ela não pode ser inferior a 1/3 da alíquota
das operações internas. A posição do anteprojeto
deixa os Estados livres para estabelecerem a alí
quota dos ICMa partir de certo patamar, fIxado
pelo Senado. Estados e Senado têm poder de
decisão. Já no sistema da emenda, o Senado
fica jungido aos Estados, pois terá de fixar alíquo
tas interestaduais em função daquelas internas
estabelecidas pelos Estados.

Em função disso, concluímos pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Votação nominal.)
O pedido de destaque foi rejeitado por onze

votos a cinco.
Requerimento do Constituinte Airton Sandoval,

solicitando destaque para a Emenda n° 145.

O SR. CONSTITUINTE AÍRTON SANDOVAL
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, propus uma
emenda ao parecer do Relator. Solicito, agora,
não tendo sido acatada pelo Relator, destaque

paravotação em separado desta propositura. Refi
ro-me ao art. 19, no seu item "c", em que o
Relator dispõe que 2% dos recursos do IPI e do
Imposto de Renda seriam destinados às regiões
Norte e Nordeste. Proponho que esses 2% te
nham a sua aplicação em programas de desenvol
vimento microrregionais e que os critérios para
aplicação desses recursos sejam estabelecidos
em lei complementar. No curso dos nossos deba
tes, para minha grande satisfação, o nosso Relator
sempre defendeu a idéia de não se privilegiar,
na Constituição, quaisquer regiões e, sempre que
possível, preferiu ele que a regulamentação das
normas constitucionais se faça por lei comple
mentar. O que proponho, através deste destaque,
é que assim se proceda. Portanto, estabeleço que
a aplicação seja feita por programas para desen
volvimento microrregionaís.lsso, na verdade, am
plia um pouco a aplicação dos recursos não só
às regiões Norte e Nordeste, mas quero lembrar
que aos outros Estados, como, por exemplo, no
norte do Estado do Rio, há regiões pouco desen
volvidas e tão carentes de recursos como grande
parte das regiões nordestinas. A mesma coisa
acontece em Estados como Mato Grosso, e Mato
Grosso do Sul e, porque não dizer, em São Paulo,
que tem duas regiões que se enquadrariam nes
sas difIculdades que verifIcamos em outros Esta·
dos: são as regiões do Pontal do Paranapanema
e de Registro que são extremamente carentes.
A proposta, então, é no sentido de se aplicarem
esses recursos em desenvolvimento de proqra
mas microrregionais, em razão de lei comple
mentar aprovada anualmente pelo Congresso Na
cional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Permi
te-me V.Ex'" Parece-me que esta matéria já está
prejudicada, porque já votamos pela manutenção
dos 2% aos bancos regionais.

O SR. CONSTITUINTE AÍRTON SANDOVAL
- Ela não está prejudicada, porque propõe coisa
diferente da que foi proposta antes.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Seria
o adicional? A votação foi pela aprovação do arti
go. V. Ex', então, está pedindo a retirada de um
artigo que já foi votado. Posso submetê-Ia à vota
ção, mas implicitamente será derrotada. Se foi
votada não deveria ter sido apreciada.

Com a palavra o Sr. Relator.

e SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Oentendimento do Relator é de que essa maté
ria já foi apreciada, inclusive o Plenário já se mani
festou pela manutenção do dispositivo dos dois
pontos percentuais para as regiões Norte e Nor
deste. Mas, se o entendimento do nobre Consti
tuinte Aírton Sandoval é de que a matéria deva
ser novamente submetida à apreciação do Plená
rio, a posição do Relator é contrária.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
trária à votação?

e SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Contrária à sugestão apresentada. Portanto,
o parecer é contrário à emenda sugerida, se ela
for votada.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência a submete à votação.

(Votação nomlnal.)
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o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posiçãofoi rejeitada por doze votos a quatro.

Sobre a mesa requerimento do Constituinte Vir
gílio Guimarães, pedindo destaque para a Emen
da rr 24a Tem a palavra S. Ex"

O SR. CONSTITUINTEViRGfUO GUIMARÃEs
- É uma emenda que dispõe sobre a compe
tência da União em relação a impostos. Nesta
emenda estabeleço o imposto sobre o patrimônio
líquido, que exclui evidentemente aquilo que está
coberto poroutros impostos, como veiculos auto
motores e bens imóveis, ou seja, seria um imposto
sobre a propriedade de títulos, papéis etc. É um
imposto que já existe em vários países do mundo,
um imposto socialmente justo, combatido por
muitos sob o argumento de que é difícil a sua
cobrança, o que para mim não deveria ser um
empecilho; deveríamos, isto sim, viabilizá-Io no
Brasil, pois já somos um País que se desenvolve
no setor da informática, da estatística, na moder
nização do seu aparato fiscal, especialmente do
Imposto de Renda, que deveria incluir esse impos
to. Portanto, temos as condições maduras para
a implantação desse imposto. Dependemos ape
nas de uma determinação ou de uma vontade
política para criarmos esse imposto. Acrescento
aqui uma questão muito importante: a parcela
do patrimônio que não fosse declarada, implicaria
a renúncia à sua propriedade, quer dizer,a não-de
c1aração implicaria uma renúncia da propriedade;
passaria, uma vez detectado esse patrimônio, à
propriedade da União, portanto, deveria ser decla
radopara que fosse taxado. Temos esse imposto
em países capitalistas, não se trata de medida
socialista, porque o que se impõe ao patrimônio
representa parcelas ponderáveis do imposto, que
é clamado por vários setores da sociedade, o que
demonstra que aqui no Brasil quem tem não paga
imposto.

O segundo aspecto desta emenda transfere o
Imposto Sobre a Herança e Doações para a União.
É importante que esse imposto seja colocado em
prática. Do contrário, teríamos, no Brasil, os famo
sos paraísos fiscais, também a nível de alguns
Estados, ou então continuaria inócuo, como é
hoje. É necessário fazer com que se pague impos
to pesado sobre a herança, para se evitar os paraí
sos fiscais; fazer com que se criem empresas,
que são proprietárias dos bens imóveis, inclusive
as pessoas físicas passariam a ser donas de quo
tas de empresas que seriam taxadas no Estado
de residência. Ou teríamos, então, Estados que
seríam residências dos potentados, Estados-se
des, fantasmas, mas que seriam sedes das gran
des corporações, a fim de escaparem da taxação
desse imposto. Então esse imposto deve ser pago
à União.Epreciso uma vontade política para agíli
zar esse imposto, que foi criado pelo Relator, o
Imposto Sobre a Herança; no Brasil, não se paga
imposto sobre a herança. Então, que passe a pa
gar, e de uma forma real, não com cobranças
fictfcias,excessivamente baixas, como é o Impos
to SobreDoações e Transmissões, que existe ho
je. Faço um chamamento para esse item, essa
emenda, que tem um sentido profundamente s0
cíal, É preciso fazer pagar imposto aqueles que
podem e têm como pagar, não recaindo de forma
indireta sobre aqueles que têm carregado o Brasil
nas costas, que são as populações trabalhadoras
e de baixa renda.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
,- O parecer do Relator é contrário à proposição
do nobre Constituinte Virgílio Guimarães, enten
dendo que esse imposto sobre o patrimônio líqui
do das pessoas físicas criaria sérias distorções,
se fosse instituido. Entendo o Relator que a renda
que formou o patrimônio já foi tributada, ou seja,
deseja-se a criação de um imposto sobre o esto
que do patrimônio gerado com a renda anterior
mente tributada. Portanto, o parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Passa
mos à votação da matéria.

(Votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada a proposta por nove votos a sete.

Sobre a mesa requerimento do Constituinte Vir
gílio Guimarães, solicitando destaque supressivo
ao art. 15, item 11: "vendas a varejo de merca
dorias".

O requerimento já foivotado; portanto está pre
judicado. Tem V. Ex" a palavra para a Emenda
rr 250.

O SR. CONSTITUINTEViRGfUO GUIMARÃEs
- É uma emenda auto-explicável. É tão-somente
para acrescentar uma alínea ao art. 3°, item 111.
Seria a alínea e : "Os produtos de primeira neces
sidade, definidos em lei, bem como sobre habita
ção popular, em face do tamanho do lote e ao
volume da área construída, quando se trata de
um único bem de propriedade do contribuinte
que nele residir só com sua família". É uma pro
posta para ampliação da imunidade, especial
mente para casas populares de pequena dimen
são - várias prefeituras já praticam isso - e
seria também estendido aos alimentos de primei
ra necessidade; seria uma cesta básica que preci
saria ser definida em lei, para viabilizar a dimi
nuição da carga fiscal sobre as populações de
baixa renda. A argumentação é simples. É a dimi
nuição dos impostos indiretos sobre populações
de baixa renda, inclusive, sobre o Imposto Predial
Territorial Urbano, no caso da pequena residência,
para aquele que só tem um imóvel para moradia
sua e de sua família.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Lom
a palavra o Relator.

- O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
O parecer do Relator é contrário à sugestão, mas
entende que o anteprojeto, ao admitir a seletívi
dade do imposto estadual, ficará a critério de cada
legislação estadual identificar os bens de primeira
necessidade, dentro da realidade estadual, porque
se adotássemos uma atitude abrangente sobre
determinados produtos que são identificados co
mo sendo de primeira necessidade, poderíamos
estar prejudicando Estados produtores desses
bens de primeira necessidade. Entendo que, ao
se admitir a seletividade do imposto estadual,
atende-se ao desejo do nobre Constituinte Vll'gilio
Guimarães de que a carga tributária sobre os gê
neros de primeira necessidade possa ser sensivel
mente reduzida ou até eliminada a nível estadual.
Mas o parecer do Relator é contra a proposição,
conforme apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Votação nominal.)

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, meu voto é "não", mas quero
declarar o meu voto.

Votamos contrariamente à proposição do
Constituinte Virgílio Guimarães, não por concor
dar com o seu espírito, mas porque, a nosso ver,
dentro do estatuto do contribuinte, já está abriga
do, quando se estabeleceu a capacidade contri
butiva.

(Cont. da votação nominal.)
O SR. CONSTITUINTEsIMÃo SESSIM - Sr.

Presidente, eu voto "sim". Entendo que, no caso
dos Municípios, há alguns que já isentam de im
posto os proprietários de uma única propriedade.
Se pudéssemos votar como norma constítucio
nal, todos fariam isso. No caso dos gêneros de
primeira necessidade, entendo que essa sim deve
ria ser uma norma constitucional para que os
Estados destacassem depois quais seriam os gê
neros de primeira necessidade; nós dariamos, na
norma constitucional, certa generalidade, cha
mando a abrangência de gêneros de primeira ne
cessidade. Voto "sim".

(Cont. da votação nominal.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro

posição foi rejeitada por doze votos a quatro.
Sobre a mesa o requerimento do Constituinte

Virgílio Guimarães referente à Emenda rr 247.
Tem a palavra S. Ex"

O SR. CONSTITUINTEViRGfUO GUIMARÃES
-A emenda diz respeito à extração mineral. Pro
ponho a criação de um imposto sobre a extração
de produtos minerais e de produtos não renová
veis, ou seja, parto do princípio de que a extração
mineral significa um esgotamento de um patrimô
nio, que é da população do Estado, ou de um
Município e das gerações futuras. Todo o sistema
tributário montado aqui não leva em conta esse
aspecto; tanto faz; por esta proposta que está aí,
se o Estado, ou o Município produz algo renovável
ou não renovável, o que não é a mesma coisa.
Há sérias conseqüências na extração de um pro
duto não renovável. Do ponto de vista ecológico
- está aí a mineração, a extração de pedras,
o minério de ferro, o caso do petróleo, etc. 
deveria haver uma espécie de compensação pelo
esgotamento dessas reservas.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Gostaria de dizer a V. Ex"que a emenda foi
acolhida.

O SR. CONSTITUINTEViRGfUO GUIMARÃEs
- Em parte? Através do ICM?

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Não. Não só através do leM, mas justamente
através da partilha dos recursos que V.Ex" coloca,
que fixa em 50% para os Municípios e 50% para
os Estados. Está acolhida no anteprojeto que ago
ra apresentamos.

O SR. CONSTITUINTEViRGfUO GUIMARÃEs
-S. Ex" compensou do ponto de vista do recurso.
Então, vou fazero seguinte: vou considerar, dentro
de um espírito de homenagem, que houve um
atendimento parcial. Este aqui seria um imposto
mais abrangente, porque poderia, inclusive, ser
votado pelo Estado e pelo Município mais especi
ficamente. Considero-me atendido em parte, por
que ele permite que, no caso desses produtos,
haja uma compensação parcial através de metade,
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pera o Estado, metade para o Município, isto é,
pera os produtores. É uma compensação parcial,
embora seja uma questão seriíssima, especial
mente do ponto de vista ecológico, a recuperação
dessas terras, os lugares que foram garimpados.
Masvamos,deixar,a bem do acordo, a aprovação
parcial de parte do Relator.

a SR.PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência entende que foi retirada a proposta. O
Constituinte Virgílio Guimarães requer uma
emenda supressiva para retirar o item V, "proprie
dade territorialrural", do art. 14, competência dos
Estados e Distito Federal, transferindo para o art.
12 que trata da competência da União.

O SR. CONSTITUINTE VIRGIUO GUIMARÃEs
- É o caso do ITR; a proposta é no sentido
de que o ITR volte para a competência da União.
Isso decorre muito menos de uma análise da
questão fiscal, tributária e muito mais de uma
discussão que hoje passa pela Comissão da Re
forma Agrária. O ITR, desde a sua criação, tem
o sentido de promover a redistribuição da terra.
Não conseguiu isso, dada, inclusive,a forma extre
rnamente tímida como foi aplicado. Mas outros
dispositivos da reforma agrária que estão em dis
cussão, neste momento, referem-se ao valor da
tenra para fins de tributação. Se o cadastro do
Incra - que é da União - passar para o Estado
e se este for a instância de definição desse tributo,
a reforma agrária ficará sujeita a pressões extre
mamente desiguais no País, inviabilizando a sua
aplicação pela forma que se pretende; poderá en
fraquecer a reforma agrária, trazendo desigual
dades extremas com relação a isso. Ele não vai
suprir os Estados e Municípiosde nenhum recur
so t.ributário de monta. Ele nunca teve esta preten
são nem vaiter agora. É um instrumento de justiça
social e de reforma agrária. É preciso, portanto,
que ele permaneça na União. Deve haver eqüi
dade na taxação, eqüidade na avaliação das terras,
para que existam critérios nacionais para aplica
ção de uma política que é a reforma agrária e
que é uma políticanacional. Quanto a esse aspec
to, insisto em que o ITR, Imposto TerritorialRural,
deverá voltar para a competência da União, para
que possa cumprir o seu objetivo de promotor
da reforma agrária, mesmo sendo alguma coisa
de secundário, embora importante dentro da polí
tica geral da reforma agrária, que hoje é uma
aspiração nacional.

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é contrário a essa propo
sição. Essa matéria foi exaustivamente discutida
pelos vários membros desta Subcomissão. Rece
bemos representantes dos sindicatos rurais e do
INORA. Como a matéria foiamplamente discutida,
pediria o auxiliodo nobre Constituinte NionA1ber
naz, para mostrar a esta Subcomissão os argu
mentos que nos levaram a confirmar o ITR na
competência estadual.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, concluiu-se da
discussão que tivemos com a Comissão que
foiaté à Subcomissão que a eficiência da cobran
ça através do INCRA não mostrou, em instante
algum, ser melhor do que quando feitapelos mu
nicípios ou pelos Estados. O segundo ponto é

de que há hoje uma tendência, por parte do Go
verno federal, de transferir para os governos esta
duais o programa de reforma agrária. Chegou-se
à conclusão de que há necessidade de se centra
lizar, porque cada Estado tem particularidades
que o governador conhece muito mais do que
um possível presidente do INCRA Daí por que
a Subcomissão chegou à conclusão de que a
melhor solução seria fazer em que quem implan
tará a reforma agrária fosse também o respon
sável pela política da cobrança do ITR.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Agradeço a participação ao nobre Constituinte
Nion A1bemaz. Portanto, o parecer do Relator é
contrário à emenda apresentada.

O SR. CONSTlTUITE JESUS TAJRA-Sr. Pre
sidente, realmente esse imposto, no meu enten
der, visa muito mais a uma política fundiária do
que propriamente a obter recursos que reforcem
o tesouro estadual. E ninguém melhor do que
a União para promover a reforma agrária, porque,
nos Estados, conhecemos de perto as persegui
ções diretas e as picuinhas locais que motivariam
uma ação, não de justiça, mas, ao contrário, de
perseguição e de injustiça Há certas atribuições
como a reforma agrária que não podem ficar à
mercê de autoridades locais. Devem partir de au
toridades que se superponharn, exatamente para
evitaresses aspectos, como atualmente acontece
no nosso Estado, onde estamos sentindo proble
mas dessa natureza. Depois de longo período de
ausência do poder, agora volta-se com ânsia de
acabar com quem caiu do poder, de uma forma
realmente incrivel. Imaginemos então que com
esse instrumento de reforma agrária resolve-se
desapropriar as terras de um inimigo ou de um
adversário políticodiretamente. É muito fácil.Faz
se da maneira mais arbitráriapossível.De maneira
que essa políticafundiária,no meu entender, deve
ser feita pela União.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tada por onze votos a quatro.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O Sr.
ConstituinteJesus Tajra requer destaque para su
primir no art. 14, item 12, a expressão "quaisquer
bens", substituindo-a por "bens imóveis".

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, essa expressão, que dá ao Estado a
competência de tributar sobre transmissão causa
mortiB e doação de quaisquer bens ou direitos
e não limitado a imóveis, de valor concreto, tem
amplitude tal que daria margem a tributar até
sobre os móveis residenciais de família, porque
não está estipulado a distinção de uso pessoal,
até o dinheiro, qualquer que fosse seu valor. No
meu entender, isso gerará complicações quando
se transmitir ao legislador comum, sobretudo na
área estadual, essa amplitude dada com a expres
são "quaisquer bens". Eu preferiria limitar isso.
É o art. 14, item 2, "transmissão causa mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos". Essa
expressão "quaisquer bens" é que eu gostaria
de restringir para estabelecer uma paridade com
transmissão inter vivos de bens imóveis, por na
tureza de ação física, bens e direitos reais sobre
esses imóveis, exceto o de garantia, bem como
cessão de direitos à sua aquisição. De modo que
é tal essa amplitude que poderia gerar instrumen-

to de injustiça, alcançando coisas que deveriam
estar livres dessa tributação. Eu só pediria que
se restringisse a fim de lhe dar paridade com
o item anterior.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O parecer do Relator é contrário. Ele entende
que a instituição desse nosso imposto causa
mortis, heranças e doações tem como objetivo
sobretudo taxar as grandes fortunas e heranças,
para incidirsobre quaisquer bens, inclusivetítulos,
ações e outras coisas.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - O resul
tado foi dois votos "sim" e treze votos "não". Foi
então rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Bemto Gama) - Sobre
a mesa temos o requerimento do Constituinte
Jesus Tajra. É um requerimento de destaque su
pressivo do art. 7°, § 2° É para suprimir o item
4.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Peço
pela supressão do item 4, que se refere ao IPI,
quando diz que "o prazo estabelecido na letra
C, do item 3, não é obrigatório para os impostos
de que trata o art. 12, item 1 - item 1 - impor
tação; 2 - exportação; 4 - IPI, e 5 - IOF".
Peço então a supressão, porque acho que o IPI
não deve entrar em vigor na publicação da lei.
Acho que deve ser no exercício seguinte, na pior
das hipóteses, como sugeriu um constituinte, por
cento e vinte dias. Peço pura e simplesmente a
eliminação do item 4, para que o IPI fique dentro
do critério geral de anterioridade da lei de anua
lidade.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavraao nobre RelatorFernando Bezerra
Coelho.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- A posição do Relator é contrária à propositura
do nobre Constituinte Jesus Tajra e presta os se
guintes esclareicmentos. No anteprojeto original,
o IPI estava incluído entre os impostos de impor
tação, exportação e IOf, estando sujeito à delega
ção legislativa. Foi então retirado o IPI dessa dele
gação, mas submetido ao § 2°, permitindo a alí
quota do IPI, alterada por lei, entrar em vigor a
partir de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a matéria à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, em nossa emenda, quando de
fendíamos a anualidade, o IPI era uma das exce
ções, portanto, para mantermos coerência com
a emenda que apresentamos, votamos "não",
acompanhando o Relator.

(Continua a votação.)

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - O resul
tado é treze votos "não", contra três "sim". Fica
derrotada a propositura.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Sobre
a mesa encontra-se requerimento do Constituinte
Jesus Tajra. E uma emenda supressiva. Supres
são do § 3°, do art. 12.
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o SR. CONSTITUINTEJESUS TAJRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o § 3° do art, 12,
diz simplesmente o seguinte:

"Na cobrança de crédito tributário, a União
será representada judicial e extrajudicialmen
te pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacio
nal."

Ora, isso é matéria processual, não tem nada
a ver com norma constitucional, nem poderemos
também colocar a nível de instituição constitu
cional uma Procuradoria Geral da Fazenda, que
é um anexo do Ministério da Fazenda. Para mim
é um absurdo isso que aqui está. Perdoem-me,
mas não se pode colocar um órgão dessa natu
reza anexo, cujo titular é da confiança do Ministro.
Tratar de cobrança de imposto não é matéria
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- O Relator entende que o nobre Constituinte
Jesus Tajra tem razão quando diz que é matéria
que poderia ser tratada a nível de legislação com
plementar. Mas, atendemos à preocupação mani
festada em várias reuniões dessa Subcomissão
e interpretada pelo Constituinte Gerson Camata
que, sem prejuízo da extensão do texto do ante
projeto, procurássemos abrigar as idéias que nas
etapas subseqüentes poderiam ser eventualmen
te suprimidas ou sistematizadas. A inclusão desse
~o 3° tem como objetivo coibir uma situa
ção atual. Existem inúmeros créditos da Fazenda
que não são cobrados porque ela não se faz repre
sentar na cobrança desses débitos. São bilhões
decruzados que se deve aos cofres públicos. Não
se pode exercer nenhuma cobrança efetiva deles,
porque a Fazenda é representada pela Procura
doria Geral da República, a que não cabe cobrar,
e, sim, aplicar a lei. Tem-se verificado então a
não cobrança dos créditos devidos à União. En
tão,a idéiaé que esse parágrafo possa ser avaliado
e analisadoa nível da Comissão de Sistematização
para poder disciplinar as atribuições da Procura
doriaGeral da República. Portanto, o meu parecer
é contrário.

O SR. CONSTIT(J)NTEJESUS TAJRA- Essa
é uma questão de organização interna e decisão
de uma lei ordinária, mas colocar a matéria a
nível de Constituição e colocar a Procuradoria
Gerlll da Fazenda Nacional, como instituição, já
que ela está citada na Constituição como institui
ção constitucional, não posso aceitar.....té na hora
de fazer uma reforma administrativa no Ministério
da Fazenda pode-se fazer desaparecer isso aqui.
Entãoessa é uma questão de estrutura adminis
trativa e não constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O Se
cretário fará a chamada para à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O re
querimento foi rejeitado por oito votos a favor
e seiscontra.

(lnteIvenções fora do microfone.)

OSR. PRESIDENTE (BenitoGama) -Háquo
!Um sim, pois ele é de treze Constituintes, no
mínimo.

QJero lembrar à Subcomissão que faltam dez
Constituintes, m811 temos quonun suficiente e
~emos terminar essa votação ainda hoje.,

(lntervençõesfora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
o espírito democrático tem de presidir. Não se
vai mudar o voto de ninguém por causa disso.

(Intervenções fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Essa
é uma primeira etapa. Depois virão outras.

O Constituinte Jesus Tajra tem aqui um requeri
mento pela supressão do § 6° do art. 14. V. Ex"
quer desistir? V. Ex" ainda tem dois requerimentos
aqui.

Tem a palavra o Constituinte Jesus Tajra.

O SR. CONSmUINTE JESUS TAlRA - Não
se trata de todo o parágrafo. É apenas de um
trecho do art, 6°, inciso '1, sobre tributação de
prestações de serviços do exterior. Como é que
podemos proceder? E isso que eu queria saber.
O item 3°, que trata do ISS e o ICMdiz:

"Incidirão também sobre a entrada em es
tabelecimento comercial, industrial ou pro
dutor de mercadorias importadas do exterior,
por seu titular, inclusive quando se tratar de
bens destinados a consumo ou ativo fixo do
estabelecimento, bem como sobre serviços
prestados no exterior..."

Está aí. Não sei como tributar os serviços pres
tados.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Esclareço ao nobre Constituinte Jesus Tajra
que a inclusão de serviços se deve ao fato de
que impostos sobre serviços estão agora na com
petência estadual, e existe hoje, neste Pais, impor
tação e exportação de serviços. Estão aí as gran
des empreiteiras brasileiras que realizam obras
fora e também importam serviços de assessoria
e tecnologia. Portanto há de se incluir.Se o impos
to agora será de competência estadual deve ter
o mesmo tratamento que têm as mercadorias.
Daí a razão da sua inclusão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - O Sr.
Secretário fará encaminhar à votação.

'(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Rejei
tado por treze votos a um.

Requerimento do Constituinte Jesus Tajra, de
supressão do art. 15, inciso 11, e do parágrafo
único.

O SR. CONSmUINTE JESUS TAJRA - Sr.
Presidente, trata-se do problema de delimitação
de competência - já falei sobre isto aqui - entre
a venda a varejo e a circulação de mercadorias.
Não há nenhum vislumbre aqui de diferenciação.
É que, pelo parágrafo único, é reservado à lei
complementar fíxar a alíquota máxima do impos
to de que trata o item 11, enquanto que com relação
ao ICM, cabe ao Senado por resolução.

Quero apenas fazer um comentário. Não há
nada para ser votado aqui. Quer dizer, um é regu
lado por lei complementar e outro por resolução
do Senado. Devia haver uma uniformização no
processo de definição dessas alíquotas. Devia ser
através de resolução do Senado ou de lei comple
mentar em ambos os casos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - V. Ex"
retira o requerimento ou quer submetê-lo à vota
ção? (Pausa.) O réqUel'imerto foi retirado.

Sobre a mesa requerimento do Constituinte Ju
tahy Magalhães, em que pede destaque para a
Emenda n° 127.

O SR. CONSmUINTE JUTAHYMAGALHÃES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta emenda
é do Constituinte LuizViana Neto, que me solicitou
que eu assinasse esse pedido de destaque. O
que meu colega deseja é fazer retomar à Consti
tuição determinação que já existia na Constituição
de 46, a qual fazia com que o Governo Federal
aplicasse na região do São Francisco pelo menos
1% da receita federal. As distorções políticas em
decorrência dessa não-aplicação foram grandes.
O Constituinte Fernando Coelho conhece o pro
blema muito bem. De qualquer maneira, aquela
região teve certo desenvolvimento por causa dos
recursos que, obrigatoriamente, foram colocados
lá. Por isso é que, aqui, coloco a questão mesmo
sabendo que nem Jesus conseguiu aprovar suas
emendas nesta Subcomissão. Mas coloco o Rela
tor meio constrangido, porque ele é filho da re
gião. Vamos ver se S. Ex"vaiser contra esta emen
da.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- O nobre Constituinte Jutahy Magalhães disse
muito bem: Sou Constituinte votado na região
do sertão do São Francisco, no Estado de Per
nambuco. Mas, para manter a coerência que foi
adotada ao longo de todo o anteprojeto, evitamos
qualquer tipo de vinculação. Mesmo tratando-se
de uma matéria de interesse específico para a
região do Valedo São Francisco e mesmo sendo
Constituinte por aquela região, meu parecer é
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - O Sr.
Secretário procederá à votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - A pro
posta foi rejeitada por 12 votos contra 2.

Sobre a mesa requerimento do ConstituinteNr
ton Sandoval, de destaque para a Emenda n° 6.

Tem a palavra o Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSmUlNTE HÉLIO ROSAS - De
início, quero dizer que optei por esta Subcomis
são, mas, por um erro do meu partido, fui incluído
em outra. Tomei parte da reunião da Subcomis
são da qual sou Suplente e vou participar amanhã
da reunião da Subcomissão da qual sou efetivo.
Mas sou desta Subcomissão por identificação e
porque estive presente o tempo todo nas suas
sessões.

Mas o nosso objetivo aqui é mais para fazer
um protesto. Apresentamos uma emenda que vi
sava a tomar o ICM uma alíquota seletiva, em
razão da essencialidade do produto. Ela foi aceita,
mas ficou como uma opção e não como uma
obrigação. Achei que houve muita timidez, já que
envolvia o problema de humanização do imposto
direto. Devíamos ser taxativos, colocando-a como
um dispositivo. Esta emenda visava a fazer com
que o Imposto Territorial Rural, que já estava pre
visto não incidir sobre as pequenas propriedades,
também fosse usado para desestimular, pela fixa
ção de cotas, a constituição de latifúndios e a
manutenção de propriedades improdutivas. Ela
foi rejeitada. Então, queria deixar aqui apenas o
meu protesto, porque não vejo razão para que
o parecer diga que isto já está explícito.
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Nosso trabelho aqui de repartição mais justa
dos,tributos entre as três esferas do Poder é muito
importante. Mas isto vai agradar, numa primeira
fase, aos nossos Govemadores e Prefeitos. O povo
espera de nós alguma coisa a mais, que é estabe
lecer aqui príncípiosque nos vão ajudar no nosso
desenvolvimento e vão criar justiça fiscal. Sou a
favor do díreíto de propriedade, mas não posso
ser à favor cios latifúndios. O latifúndio é desinte
ressante para o País. A minha experiência de uma
lonqa vida neste setor mostra que ele é desinte
ressante para o País. Mas mesmo que assim não
o fosse, está aí o princípio de taxar mais quem
tem maior capacidade contributiva. Também há
outro fator: o desestímulo ao latifúndio barateia
a terra, com reflexos nos produtos que saem da
terra. Ninguém pode ser a favor da propriedade
improdutiva" porque é um prejuizo para todos os
brasileiros e toda a Nação.

Então, acho que devíamos ter sido mais taxati
vos, aceitando isso in Dmine, para que na Constí
tuição aparecesse alguns princípios que são recla
mados pela Nação.

(I SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
-oentendimento do Relator é de que a proposta
do nobre Constituinte Hélio Rosas foi atendida
no seu mêríto, Preferiu o Relator dar uma redação
no anteprojeto, remetendo a matéria à legislação
estadual, para que esta defina os critérios de como
deva incidir OiImposto Territorial Rural nos respec
tivos Estados, já que o estamos transferindo da
competência federal para a estadual.

Portanto, II preocupação que o nobre Consti
tuinte Hélio !Rosas tem, no sentido de propiciar
uma taxação, mais elevada sobre os latifúndios,
está atendída, até porque o anteprojeto prevê a
progressividade dos impostos e também o reco
nhedmento da capacidade contributiva. Em cada
Estado o latifúndio pode ter uma dimensão maior
ou menor, de: acordo com a realidade estadual.

Portanto, o Relator se posiciona contrário à re
dação que deseja o nobre Constituinte Hélio Ro
sas, deixando, para a legislação estadual os crité
rios em relação à taxação sobre o fIR.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
mete, à votaçãoessa matéria.

(Procede-se a votação.)

O SR. CONISill(JINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Votamos não porque entendemos que a maté
ria já está contemplada no projeto, quando esta
belece como obrigação constitucional a capaci
dade contributiva.

(Prossegue a votação.)

O SR. PRE81DENTE (Benito Gama) - A pro
posição foi rejeitada por 11 votos contra 4.

Ternos aqui um requerimento de destaque do
Constituinte Mussa Demes sobre a Emenda n°
115.

O SR. CONSm<.JINTE MUSSADEMES - As
emendas não são minhas e, se V.Ex'" quiserem,
eu as retiro.

Parece-me importante, no entanto, que se faça
um esclarecimento. Asemendas que estou patro
cinando são de autoria do Constituinte Anníbal
Barcellos. A primeira delas diz respeito a contrí-

buições sociais. Vou ler o artigo que se pretende
modificar:

"Art. 6° As contríbuições sociais, as de
intervenção no domínio econômico e as de
interesse de categorias profissionais, instituí
das com base nas disposições dos capítulos
pertinentes desta Constituição, observarão as
garantias estabelecidas no art. 7°, itens 1o e
3°, letras a, e, e c."

A emenda tem lugar, porque nos parece que
ficou omisso o ente encarregado de decidir sobre
isso. A emenda é no sentido de que seja compe
tência privativa da União.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- A emenda foi rejeitada porque, se deixássemos
para a competência privativada União, estaríamos
impedindo os Estados de poderem cobrar as con
tribuições sociais referentes aos institutos de pre
vidência estaduais, que são contríbuições relevan
tes, e também têm competência para isso. Por
isso é que não poderíamos deixar essa compe
tência exclusivamente para a União. Daí ter sido
a emenda prejudicada.

O SR. CONSmUlNTE MUSSADEMES - Pe
ço, então, a sua retirada.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) -A Presi
dência, a pedido, retira o requerimento.

Encontra-se aqui também um requerimento do
Constituinte Mussa Dernes, pedindo destaque pa
ra a Emenda rr 113.

O SR. CONSmUINTE MUSSA DEMES - A
Emenda rr 113 também é de autoria do Consti
tuinte Anrubal Barcellos e diz respeito à compe
tência residual. É o art. 4° Pelas mesmas razões
invocadas pelo Relator, qual seja de que a compe
tência residual pode gerar conflitos se destinada
a mais de uma esfera de Poder. Entendo que
também o Estado não tem competência, que de
ve ser privativa da União.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- A razão da abrangência da competência resi
dual a nível dos Estados é porque entendemos
que se trata de vinte e três Estados da Federação.
Seria então, um instrumento adicional. Por exem
plo, esta Subcomissão decidiu não eliminar o im
posto sobre o patrimônio líquido das pessoas físi
cas, mas qualquer Estado da Federação poderá
decidir que esse imposto deve ser praticado no
Estado. Então, é com este sentido que não se
abrangeram os Municípios. Trata-se de um uni
verso muito mais amplo - são mais de 4.000
Municípios - podendo gerar já a experiência veri
ficada com a utilização desse instrumento na
Constituição de 1946. Por isso é que somos con
trários a que se mantenha a competência residual
exclusiva para a União. Estou dando um passo
à frente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta do Constituinte Mussa Demes será posta
em votação.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A pro
posta foi rejeitada por 12 votos contra 3.

Ainda há um requerimento do Constituinte
Mussa Demes de destaque para a Emenda rr
117. Tem S. Ex' a palavra.

O SR. CONsmU!NTE MUSSADEMES - Es
sa emenda também é do Constituinte Annibal
Barcellos. Ele pensa também em darmaior clare
za ao art. 20. Para mim ele está claro. Gostaria,
entretanto, de ouvir o Plenário.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Gostaria de pedir desculpas ao nobre Consti
tuinte Mussa Dernes, mas a propositurado Consti
tuinte Anníbal Barcellos está prejudicada, pois o
art. 11 é aquele que disciplina a competência resi
dual. Aqui se trata da partilha da instituição do
imposto através da competência residual. Se o
Plenário da Subcomissão já se manifestou con
trário à exclusividade da competência da União,
fica prejudicada também a partilha pretendida pe
lo nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE MUSSADEMES-Mas
não é bem isso. Gostaria de esclarecer. S. Ex'
entende que, da forma como está redigido o art.
20, essa partilha seria feita em partes iguais entre
a União, os vinte e três Estados e os quatro mil
e tantos Municípios. Eu também não entendi as
sim, mas o pensamento de S. Ex' é esse. Quando
se fala em partes iguais, está se referindo não
aos entes tributantes, União, DistritoFederal, Esta
dos e Municípios, mas a cada um desses Estados
e a cada um desses Municípios.

Estou transmitindo a sua idéia, mas não c0n
cordo com o autor da emenda. Se houver dúvidas
do Plenário quanto a ela, podemos colocá-Ia em
votação. Caso contrário, posso retirá-Ia.

Todo o mundo acha que ela está clara? (Pausa.)
Então, eu a retiro.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama)-A Presi
dência acata o pedido de retirada da proposta.

Encontra-se sobre a mesa o último requeri
mento de destaque desta nossa sessão. E do
Constituinte Nion A1bemaz,que requer a supres
são do § 2", incisos I e 11, do art. 18.

Com a palavra S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE NION AlBERNAZ 
Sr. Presidente, a atual distribuição do ICMestabe
tece que 1/4 do que deve ser dado ao Município
será distribuído de acordo com lei votada pela
Assembléia Legislativa, isto é, por cada Estado.
Então, existe um fundo, que corresponde a este
1/4, que não é distribuído, a não ser atendendo
a critérios votados pela Assembléia Legislativa.
Os outros 3/4 ficam a critério de outras normas.
O que estamos estabelecendo é que este fundo,
ao invés de ser tirado, única e exclusivamente,
da parte municipal, dos 20% que cabem aos Mu
nicípios e que agora passam para 25%, seja tirado
do bolo da receita tributária, isto é, uma parte
do Estado e outra parte do Município. Ao invés
de darmos 1/4, fixamos em 5% do bolo da receita
tributária do ICM e do ISS. Desses 5% tira-se a
parte do fundo e do restante, dos 95%; ficam
25% para os Municípios e 70% para os Estados.
Então, os 5% são para fazer o fundo, para corrigir
as distorções que existem entre os Municípios,
entre as diversas regiões. Realmente há neces
sidade de haver uma melhor distribuição.

Gostaríamos de lembrar outro fator. É que o
imposto gerado hoje pelas empresas é de 11%
e a idéia do IPEAé que seja zero. Então, o Muni
cípio produtor não arrecadará nada. Só o consu
midor arrecadará. Masa tendência é reduzir de
11% para 5%. Com Isso o Municlpio produtor
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já vai ter uma queda superior a 50%, e isso pode
trazer um transtorno para o Município, que tem
uma estrutura a cuidar. Se tirarmos todos os re
cursos daquele que está gerando o 1eM, vamos
ter dificuldades depois de conseguir conciliar as
crises que vão ocorrer dentro deste próprio Muni
cípio.

Sr. Presidente, acho que é muito difícil ganhar
aqui. Já disseram que nem o Jesus ganhou. Mas
imagino o seguinte: conversamos exaustivamente
e todos perceberam a necessidade de se formar
um fundo. Da mesma forma que a União forma
um fundo, temos de formar também outro fundo
com recursos estaduais, para contemplar os Mu
nicípios, que não têm a menor condição ou a
menor capacidade de cobrar tributos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Na realidade, existiam duas emendas. Uma
do nobre Constituinte Nion Albemaz e outra do
nobre Constituinte Airton Sandoval. Todas as
duas emendas tinham como objetivo a criação
de um fundo com recursos dos impostos esta
duais, para atender ao desequilíbrio entre os Muni
cípios de um próprio Estado. O Relator feza opção
pela emenda do nobre Constitunte Airton Sando
val. A propositura do nobre Constituinte Nlon AI
bemaz ~,eria mais explícita, porque desejaria que
ficasse ja expressa no texto constitucional a insti
tuição desse fundo, para não ficar dependendo
de legislação estadual. A interpretação do Relator
é que, quando se fixa que 1/4 dos recursos serão
transferidos da cota-parte estadual, os 25% sobre
o imposto estadual, necessariamente terá que ser
constituído o fundo através da legislação estadual.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Relator, gostaria de dizer que este fundo está
sendo criado só com a parte do Município. O
Estado não participa com nada. O que gostaría
mos de dizer é que ele seja mais abrangente,
para que a participação seja. maior.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
-Gostaria de lembrar ao nobre Constituinte Nion
Albernaz que a proposta do nobre Constituinte
~rton Sandoval é mais abrangente, porque, ao
mcorporarmos a idéia contida na Emenda Aírton
Sandoval, também estamos trazendo para a parti
lha com os Municípios os 5% do IPI. A interpre
tação que damos é que se fez uma opção. Não
acredito que a Emenda do nobre Constituinte
Nion ~bemaz não tenha sido acatada. Ela o foi,
mas nao nos termos propostos. Isso está claro
porque a opção foi feita pela Emenda AírtonSan~
doval,

Reconheço que, no critério de 1/4, se tira da
quela cota-parte que seria destinada aos Municí
pios. E é verdade a afirmação do nobre Consti
tuinte Nion Albemaz de que o Estado não estaria
d~do ne~um adicionai em relação àquilo que
sena partilhado. Mas, com a incorporação dos
5% do IPI, que serão transferidos também aos
Municípios, tenho a impressão de que esta conta
fica equilíbrada.

Este é o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sub
meto a proposta a votação.

Com a palavra o secretário para proceder à
votação nominal.

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - A Presi
dência pergunta se há algum suplente presente
para votar. (Pausa.)

Não havendo nenhum suplente presente nesta
sessão, a Presidência vai proclamar o resultado:
a emenda foi rejeitada.

O SR. CONSmUINTE GERSON CAMATA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Gerson Ca
mata.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
Sr. Presidente, chegando ao final dos trabalhos
da Subcomissão, acho que interpreto o pensa
mento de todos os seus membros quando cum
primento V.Ex', o Sr. Vice-Presidente e o Relator,
Constituinte Fernando Bezerra Coelho, pelo exce
lente e duro trabalho que realizaram e pelo esforço
que despenderam, junto com os demais mem
bros da Subcomissão durante esses dias de convi
vência que aqui tivemos. Devo também - e acho
que interpreto o pensamento dos Srs. membros
desta Subcomissão - cumprimentar os asses
sores da Casa e que vieram de fora, agregando
o seu trabalho ao dos Constituintes. Quero dizer
a V.Ex' que, sem dúvida, foram dias de trabalho,
de esforço e de luta, que vão ficar na memória
de todos n6s.

Quero cumprimentar especialmente o Sr. Rela
tor pelo espírito democrático com que houve. Não
perdeu sequer uma reunião, porque, durante todo
o período, juntamente com a Mesa, sempre ouviu
todos os membros da Subcomissão, procurando
manter o espírito democrático. Revelou-se o jo
vem Constituinte Fernando Bezerra Coelho um
excelente Relator e um grande Constituinte. E pelo
enfoque dado à proposição do Constituinte Juta
hy Magalhães, revelou o alto espírito público com
que veio aqui. Acho que S. Ex' cumpriu aquilo
que dele esperavam os eleitores que o mandaram
para esta Casa. Cumprimento-o pelo magnífico
trabalho realizado junto com todos os demais
membros da Subcomissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator Fernando Bezerra Coelho.

O ~R. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- So tenho palavras de agradecimento a todos
os membros desta Subcomissão. Na realidade
não foi~ trabalho pessoal, mas de equipe, d~
~rupo. FIZemos um grande esforço para que, efe
tivamente, o fruto desse trabalho pudesse repre
sentar os anseios de todos os segmentos da socie
dade brasileira que desejam um novo ordena
me,?to do sistema tributário nacional. Portanto,
aqui ficam expressos os meus sinceros agradeci
mentos pela compreensão, pelo auxílio,pela cola
boração e pela ajuda que tive de todos os mem
bros desta Subcomissão.

.Também faço minhas as palavras do Consti
tumte Gerson Camata, quando manifestou os
seus agradecimentos aos assessores desta Casa
e aos que convocamos. Eles prestaram uma gran
de ~olaboração, não tendo hora para trabalhar,
analisar, consultar e realizar simulações. Muitos
desses assessores devem estar há três noites sem
dormir, tudo isso para que pudéssemos hoje apre
&enlllreste anteprojeto, incorporando 122 emen
das dos Srs. Constituintes. Portanto, os meus

agradecimentos também a essa equipe maravi
lhosa de assessores, que colaborou conosco du
rante todo esse trabalho da Subcomissão.

Quero deixar aqui também um agradecimento
especial ao Presidente desta Subcomissão que
não mediu esforços para que todos os i~stru.
mentos pudessem estar disponíveis para o melhor
trabalho da nossa Subcomissão. Portanto, os
meus sinceros agradecimentos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Antes
de encerrar, quero informar que, na segunda-feira,
será encaminhado o relatório do anteprojeto à
Comissão Temática, da qual todos os Constítuín
tes integrantes desta Subcomissão participarão.

A;; palavras do Presidente também são de agra
decímento a todos os Constituintes, aos asses
sores e funcionários desta Casa, desta Subco
missão e da Comissão do Sistema Tributário, do
Presidente Francisco Dornelles, do Relator José
Serra e aos membros desta Mesa, eleita por V.
Ex's para elaborar este capítulo do sistema tribu
tário, pela colaboração, meu muito obrigado por
tudo isso.

Ao Relator Fernando Bezerra Coelho, por esses
três longos dias de trabalho, o meu agradecimen
to pessoal, porque, sem essa integração, sem essa
democracia praticada pelo nosso Relator, não
conseguiríamos, em nove horas de votação, real
mente aprovar o anteprojeto.

Como foi dito aqui por mim numa das sessões,
esta Subcomissão não era dona da verdade. Não
tínhamos o dom da verdade; tínhamos apenas
responsabilidade. E hoje, com a ajuda de Deus,
terminamos o nosso trabalho, que vamos subme
ter à apreciação da Comissão do Sistema Tribu
tário. Que isto seja o melhor para o País, para
os nossos filhos e para os nossos netos! Enfim,
que possamos realmente praticar justiça fiscal!

O meu agradecimento a todos os Srs. Consti
tuintes e a todos os funcionários e assessores
que participaram deste longo trabalho.

Está encerrada a sessão. (Palmas.)
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Relatório

Senhores Constituintes
I-Introdução

Como já antevia por ocasião da apresentação
do Anteprojeto, foi grande o interesse dos consti
tuintes, revelado pelo expressivo número de
emendas apresentadas. Foram recebidas pela
Subcomissão 456 emendas. Após examiná-Ias
com cuidadosa atenção, optei por aprovar, total
ou parcialmente, 125 Em conseqüência, ficaram
prejudicadas 331 emendas. Está sendo distribuí
da aos senhores constituintes relação dessas
emendas.

2. Na apreciação das emendas, tive presente
a necessidade de preservar a estrutura do Ante
projeto, uma vez que ele expressa o pensamento
da maioria dos membros desta Subcomissão, da
da a forma participativa como se desenvolveram
os trabalhos preliminares à sua elaboração. Daí
resulta não ser ele fruto apenas da opinião pessoal
do Relator. Na busca de uma solução de consen
so, procurei imprimir ao trabalho as convicções
da generalidade dos seus integrantes, inferidas
a partir das respectivas intervenções e no acata
mento das inúmeras sugestões recebidas.

3. Como afirmei na apresentação do Relatório,
o Anteprojeto não tinha a pretensão de ser algo
perfeito e acabado, destinando-se, antes de mais
nada, a servir como elemento aglutinador das opi
niões dos constituintes sobre as questões atinen
tes ao Sistema Tributário. Por essa razão, procurei
acolher o maior número possível de emendas,
no sentido de aprimorar o trabalho inicial, sem
alterar, contudo, a sua estrutura.

4. Depois da incorporação das emendas
aprovadas, o anteprojeto pode ser sintetizado nos
seguintes tópicos, igualmente contemplados em
toda a sua extensão:

- preservação dos institutos tributários sedi
mentados pela tradição histórica, por meio da
construção legislativa nos últimos anos e da orien
tação doutrinária e jurisprudencial, que os aprimo
rou e modernizou;

-explicitação dos princípios e objetivos que
devem nortear o sistema tributário, segundo os
valores e as exigências da sociedade brasileira;

- estrutura constitucional capaz de permitir ao
legislador ordinário construir um sistema de tribu
tação eficiente, inspirado na justiça social e na
universalidade, progressividade e igualdade tribu
tárias;

-indicação dos instrumentos utilizáveis na
realização dos princípios e objetivos, considerada
a necessidade de assegurar meios aptos a concre
tizá-los;

- proteção do contribuinte, outorgando-lhe
garantias específicas no campo fiscal;

-fortalecimento da Federação, atribuindo-se,
de forma equilibrada, autonomia financeira a Es
tados e Municípios, sem, contudo, abalar a posi
ção fundamental da União no quadro federativo,
com a manutenção, em sua esfera de compe
tência, dos instrumentos de política tributária e
dos recursos financeiros, necessários ao desem
penho de suas funções.

Il-Exposição do Anteprojeto

5. Diante das premissas assentadas, o artigo
1° classifica as espécies de tributo, definindo seus
elementos essenciais. O parágrafo 1° do mesmo
artigo indica os objetivos do sistema tributário,
dando ênfase à justiça social e ao desenvolvi
mento· sócio-econômico equilibrado das diferen
tes regiões do País. O parágrafo 29 elege, como
um dos princípios basilares da estruturação dos

impostos, G respeito à capacidade econômica do
contribuinte.

6. Mantém o anteprojeto a figura da lei com
plementar, em matéria tributária, dispondo, no
§ 1° do artigo 2°, quais as matérias genéricas,
que serão veiculadas através desse instrumento
legislativo, de sorte a conferir ao sistema um míni
mo de uniformidade nacional, no que se refere
aos seus princípios básicos.

7. Acompetência residual é estendida aos Es
tados e o empréstimo compulsório fica restrito
aos casos de calamidade pública, podendo ser
instituído pela União, pelos Estados e pelos Muni
cípios.

8. ASeção 11 trata, especificamente, das limita
ções ao poder de tributar, englobando as garan
tias do contribuinte em matéria tributária, as imu
nidades e outras vedações.

9. Grande relevância foiconferida às garantias
da pessoa no campo tributário, ciente de que es
sas garantias são inseparáveis dos seus deveres
para com a sociedade política, a qual lhe assegura
um clima de legalidade, generalidade e igualdade,
indispensáveis à realização das aspirações huma
nas. Nesse sentido, as garantias foram reunidas
em um artigo, introdutório à seção intitulada "limi
tações ao poder de tributar".

10. No tocante ao princípio da anterioridade,
optou-se por um regime misto que possibilitaao
contribuinte condições de planejar suas ativida
des, sem o risco de a tributação atingir fatos~
ritos ou ainda em formação.

11. Nas imunidades fiscais, foram inclufdas,
entre as beneficiárias, as fundações vinculadl!ls
a partidos políticos e as entidades sindicais, redu
zindo-se o âmbito de sua aplicação, no caso ele
periódicos, pela exclusão dos que não tenham
interesse cuhural ou educacional, nos termos em
que a le9islação complementar definir.

12. As contribuições sociais, para intervenção
no domínio econômico e no interesse de catego
rias profissionais, são aplicáveis os princípios bási
cos da tributação, sem que possam ser concei
tuadas como tributos, assegurada a sua institui
ção segundo a fonte normativa constitucional pró
pria, no capítulo pertinente da ordem social ou
econômica.

13. À União ficam reservados, além das taxas,
do empréstimo compulsório e da competência
residual, os impostos sobre comércio externo, so
bre renda, sobre produtos industrializados (IPI)
e sobre operações fmanceiras. Preserva-se, assim,
a estrutura federativa, com os instrumentos de
poIitica que lhe são inerentes.

14. Com o objetivo de proporcionar à União
meios de realizar efetivamente o crédito tributário,
o anteprojeto comete a órgão jurídico especifico
o encargo de promover sua execução, judicial
e extrajudicialmente. Estou convencido de que
de nada adianta um sistema tributário bem estru
turado se, na prática, não é concretamente respei
tado, pois a omissão no pagamento dos tributos
prejudica ou mesmo elimina a generalidade, uni
versalidade, igualdade e progressividade tributá
rias.

15. Os Estados tiveram reforçada a sua com
petência tributária, transferindo-se para a suaárea
de atuação os atuais impostos únicos, através da
ampliação do campo de incidência do Imposto
de CirclJlação de Mercadorias (ICM), prevendo-se
a instituição de mais dois impostos: sobre trans
missão causa mortis e doações, de quaisquer
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bens ou direitos; e sobre propriedade territorial
rural.

16. A progressividade do sistema é ampliada,
não só pela previsão do imposto de heranças,
mas também porque o ICM, agora absorvendo
os impostos únicos e o imposto sobre serviços
de qualquer natureza, poderá ter alíquotas sele
tivas em função da essencialidade dos produtos,
mantidos as demais características, que foram
alvo de aperfeiçoamentos.

17. Os Municípios têm a sua estrutura finan
ceira sensivelmente reforçada. Participam com
cinqüenta por cento do produto da arrecadação
dos impostos estaduais, à exceção do ICM. Relati
vamente a esse tributo, que teve sua base de inci
dência ampliada também pela incorporação dos
serviços municipais, a participação dos Municí
pios é majorada, passando de vinte para vinte
e cinco por cento. Além disso, quando o ICM
incidir sobre substâncias minerais e serviços, cin
qüenta por cento da receita serão entregues aos
Municípios, proporcionalmente ao valor arreca
dado em seu território. Nas demais operações,
os vinte e cinco por cento serão distribuídos da
seguinte maneira: três quartos, proporcionalmen
te ao valor das operações, e um quarto através
de fundo, que deverá ter efeito redistributivo.

18. Atribui-se ainda, aos Municípios, compe
tência para instituir imposto nas vendas a varejo,
de sistemática simples, para ser explorado auto
nomamente pelos Municípios,principalmente os
mais populosos. Ao tributo foram antepostas con
tinências capazes de evitar distorções sérias: res
trição de sua exigência exclusivamente às opera
ções a consumidor final e determinação de esta
belecimento de uma alíquota máxima.

19. Atualmente, os entes políticos têm a se
guinte participação no produto total da arreca
dação do País: União 44,9%, Estados 37,4% e
Municípios 17,7% (dados de 1985). Simulações
realizadas indicam que, com as medidas introdu
zidas no anteprojeto, a participação relativa pas
sará a ser: União 36%, Estados 40% e Municípios
24%.

20. Registre-se que a participação acima só
será alcançada quando vigorarem, plenamente,
os percentuais dos fundos de participação, cuja
elevação será gradual, a partir de 1988, a fim
de permitir uma acomodação entre a disponi
bilidade de recursos e a assunção de encargos
públicos.

21. Quanto aos fundos de participação, deci
diu-se mantê-los, com efeitos realmente redistri
butivos,prevendo-se que serão contemplados pe
los rescpetivos recursos apenas os Estados cuja
renda per capita seja inferiorà nacional. Os Esta
dos de renda per capita mais elevada são con
templados com cinco por cento da receita do
IPI nos respectivos territórios, devendo repassar
aos Municípios vinte e cinco por cento do que
receberem, obedecido, como critério de rateio,
o mesmo previsto para o ICM.

22. Nas disposições transitórias, determina
se a extinção do Finsocial, de forma gradativa,
proporcionalmente à transferência para os Esta
dos e Municípiosdos encargos atualmente come
tidos à União. Presume-se que, com o potencial
de ampliação de suas receitas, os Municípios e
os Estados poderão absorver, sem traumas, os
encargos transferidos. Por outro lado, ao desven
cilhar-se de algumas tarefas, a União não sofrerá

maior impacto, uma vez extinta aquela contribui
ção.

23. Finalmente, afirma-se que o sistema en
trará em vigor cento e cinqüenta dias após a pro
mulgação da Constituição, exceto quanto aos no
vos percentuais dos fundos de participação, cuja
implantação será gradual, a partir do ano que
vem. Está previsto,ainda, que as pessoas de direi
to público poderão elaborar, imediatamente à pro
mulgação da Constituição, as respectivas legis
lações.

UI-Progressividade do Sistema Tributário
24. Impõe-se, por oportuno, fazer algumas

colocações sobre a necessidade de progressivi
dade do sistema tributário brasileiro.De princípio,
cumpre assinalar que o anteprojeto contém os
pré-requisitos necessários para que isso efetiva
mente ocorra. Cabe à legislação ordinária, em
obediência a diretrizes do sistema tributário pro
posto, promover sua implementação, mediante
o estabelecimento de alíquotas progressivas e se
letivas,bem como a redução das isenções a casos
imprescindíveis.

25. Não se pode, porém, esquecer que a pro
gressividade só será plenamente obtida com a
extinção ou, pelo menos, com cuidadoso controle
dos titulos ao portador. E, assim mesmo, ainda
restará o campo da transferência do encargo fiscal
para terceiros, mediante o planejamento tributá
rio, em geral somente limitado pelas condições
específicas ao contribuinte e pelas leis do merca
do. Por isso, é imperioso que sejam assegurados
ao Congresso Nacional, na elaboração do orça
mento anual e na fiscalização de sua execução,
mecanismos capazes de forçar o gasto público
progressivo, beneficiando as classes mais pobres
da comunidade brasileira.

IV - Considerações Finais
26. Pode parecer que o anteprojeto seja ex

tenso. Ocorre, entretanto, que entendi fundamen
tai consignar todas as grandes idéias e aspirações
da Subcomissão e das emendas apresentadas,
ainda que, algumas delas, pelo nível de detalha
mento, merecessem um tratamento infraconsti
tucional. Nas etapas seguintes do processo de
elaboração constitucional, seguramente se con
seguirá depurar o anteprojeto, ficando registra
dos, ao mesmo tempo, os anseios do povo brasi
leiro, transmitidos por seus legítimos represen
tantes.

27. Essas, Senhores Constituintes, as linhas
mestras do Sistema Tributário que proponho ao
elevado descortino de Vossas Excelências, alme
jando ter contribuído para a construção de um
Brasil moderno e, simultaneamente, justo e de
senvolvido,ao oferecer-lhe instrumental tributário
e discriminação de rendas, condizentes com a
sua condição de Nação que precisa corresponder
às esperanças de cada um dos seus cidadãos.

ADENDO

Após a discussão e votação, o anteprojeto foi
aprovado com a introdução, ainda, de duas altera
ções, a ele já agora incorporadas: a) destaque
de autoria do ilustre Constituinte Roberto Cam
pos, eliminando o parágrafo segundo do artigo
2°,que flxava, em quatro anos, o prazo de vigência
das leis de isenção e beneficio fiscal, com o que
o parágrafo primeiro do referido artigo conver
teu-se em parágrafo único; b) destaque de autoria
do ilustre Constituinte Ayrton Sandoval, autori
zando os Estados e o Distrito Federal a instituir

um adicional de até cinco por cento ao imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
conforme consta do parágrafo 9" do artigo 14,
com o que o antigo parágrafo de mesmo número
passou a ser o parágrafo 10.

Este constitui,pois, o anteprojeto elaborado pe
la Subcomissão de Tributos, Participação e Distri
buição das Receitas.

CAPíTULO SOBRE O SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art. 1° O Sistema Tributário Nacional com
preende os sequintes tributos, que a União, os
Estados, o DistritoFederal e os Municípios pode
rão instituir:

I- impostos enumerados nesta Constituição;
11 - taxas, em razão do exercício de atos de

poder de polícia ou pela utilização,efetiva ou po
tencial, de serviços públicos, prestados ao contri
buinte ou postos a sua disposição; e

III - contribuições de melhoria, pela valoriza
ção de imóveis decorrente de obras públicas.

§ 1° Os tributos destinam-se a prover a
União, os Estados, o DistritoFederal e os Municí
pios de receitas para satisfazer as necessidades
públicas a seu cargo, e terão, em vista, principal
mente, os seguintes objetivos:

I- justiça social; e
11 - desenvolvimento sócio-econômico equili

brado entre as diferentes regiões do País.
§ 2° Sempre que possível,os impostos terão

caráter pessoal e serão graduados segundo a ca
pacidade econômica do contribuinte.

§ 3° Astaxas não poderão ter base de cálculo
próprio de impostos.

§ 4° As contribuições de melhoria serão exi
gidas dos proprietários, tendo por limite total a
despesa realizada.

§ 5° Mediante convênio, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão dele
gar, uns aos outros, atribuições de administração
tributária, bem como coordenar ou unificar servi
ços de fiscalização e arrecadação de tributos.

Art. 2° O Sistema Tributário Nacional rege-se
pelo disposto nesta Constituição, por leis comple
mentares, resoluções do Senado Federal e, no
âmbito das respectivas competências, por lei fe
deral, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Cabe à lei complementar:
I- dispor sobre competência tributária, inclu

sive conflitos, nessa matéria, entre a União, os
Estados, o DistritoFederal e os Municípios;

H- regular as limitações constitucionais ao po
der de tributar; e

III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação e administração tributárias, especial
mente, sobre:

a) definiçãode tributo e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos previstos nesta
Constituição, dos respectivos fatos geradores, ba
ses de cálculo e contribuintes; e

b) obrigação, crédito, prescrição e decadên
cia.

Art. 3° Competem à União,em territóriofede
ral,os impostos estaduais (artigo 14), e, se o terri
tório não for divididoem Municípios,cumulativa
mente, os impostos municipais; e, ao DistritoFe
deral, bem como a Estados não divididos em
Municípios, os impostos municipais (artigo 15).
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Ari~ 4° A União, os Estados e o Distrito Fede
ral poderão instituir, além dos enumerados em
sua competência (artigos 12 e 14), outros impos
tos, desde que não tenham fato gerador ou base
de cálculo própria de impostos discriminados
nesta Constituição.

§ 1° lrnposto instituído com base neste artigo
não poderá ter natureza cumulativa e dependerá
de lei que obtenha, para ser tida como aprovada,
maioria absoluta dos votos dos membros do Con
gresso Nacional ou da respectiva Assembléia Le
gislaliva.

§ :2° O imposto da União excluirá imposto
idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito
Federal.

Art. 5° A ((nião, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir empréstimos
compulsórios, para atender calamidade pública,
mediante lei que obtenha, para ser tida como
aprovada, maioria absoluta dos votos dos mem
bros do Congresso Nacional, das respectivas As·
sembléías Legislativas ou Câmaras de Vereado
res, apllcendo-se-lhes o disposto no artigo 7°, itens
l e lle seu â ê"

Parágrafo único. Os empréstimos compulsó
rios somente poderão tomar por base fatos gera
dores compreendidos na competência tributária
da pessoa jurídica de direito público que os criar.

Art 6° As contribuiç6es sociais, as de inter
venção no domínio econômico e as de interesse
de categorias profissionais, instituídas com base
nas dísposlçôes dos capítulos pertinentes desta
Conslituição, observarão as garantias estabeleci
das no art. 7°, itens I e m, letras "a" a "c".

Seção 11

Das limitações ao
Poder de Tributar

Art. 7· Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contríbuínte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1-exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;

11 - conceder tratamento tributário desigual a
fatos econômicos equivalentes, inclusive em ra
zão da categoria profissional a que pertença o
contribuinte ou da função por ele exercida, inde
pendenternente da denominação jurídica das ren
das, titulos e direitos;

111-· cobrar tributos:
a) l!m relação a fatos geradores acorridos an

tes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;

b) sobre palrimônio ou renda, se a lei corres
pondente não tiver sido publicada antes do início
do período em que se registrarem os elementos
de fato, nela indicados, para determinação e quan
tíãcaçêo da respectiva base de cálculo;

c) não alcançados pelo disposto na letra ante
rior, antes de decorridos noventa dias da publica
ção da respectiva lei;

IV_. imprimir a imposto efeito de confisco; e
V- estabelecer, na ordenação dos processos

fiscais, privilégk> para a Fazenda Pública em detri
mento do contribuinte.

§ 1° O disposto neste artigo não inibe a admí
nístração tributma de identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei,o patrimô
nio, as rendas e as atividades econômicas do con
tribuinte, especialmente para tomar efetivoo prin
cípio c()ntido no § 2° do artigo 10

§ 2° O prazo estabelecido na letra "c" do item
111 não é obrigatório para os impostos de que tra
tam o artigo 12, itens I, li, IVe V, e o artigo 13,
que podem ser exigidos a partir da publicação
da respectiva lei.

Art. 8° É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
1-estabelecer limitações ao tráfego de pes

soas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais;

11- instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou

tros, não relacionados com exploração de ativida
des econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados;

b) templos de qualquer culto, inclusive os bens
imóveis anexos que lhes sejam complementares
e necessários;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais, e das instituições de educação e de as
sistência social, diretamente relacionados com os
objetivos institucionais que lhes definem a natu
reza; e

d) livros,jornais, bem como periódicos de inte
resse cultural ou educacional, e o papel destinado
a sua impressão.

Parágrafo único. A vedação expressa na letra
a do item 11 é extensiva às autarquias e às funda
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados as suas finalidades essenciais
ou delas decorrentes; não se estende aos serviços
públicos concedidos, nem exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto que
incidir sobre o imóvel.

Art. 9" É vedado à União:
1-instituir tributo que não seja uniforme em

todo o território nacional ou que implique distin
ção ou preferência em relação a Estado, Distrito
Federal ou Município, em detrimento de outro,
admitida a concessão de incentivos destinados
a promover o equilibrio sócio-econômico entre
as diferentes regi6es do País; e

11 - tributar a renda das obrigações da divida
pública estadual ou municipal, bem como a remu
neração e os proventos dos agentes públicos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,em
níveis superiores aos que fixar para suas obriga
ções e para seus agentes.

Art. 10. Não incidirão impostos federais e es
taduais em relação à microempresa, definida em
lei, para esse fim, pela União e pelos Estados,
respectivamente.

Art. 11. Évedado aos Estados, ao DistritoFe
deral e aos Municípios estabelecer diferença tribu
tária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão da procedência ou destino.

Seção 10

Dos Impostos da União

Art, 12. Compete à União instituir impostos
sobre:

1-importação de produtos estrangeiros;
11 - exportação, para o exterior, de produtos

nacionais ou nacionalizados;
RI - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados; e
V- operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a titulos ou valores moblliários.

§ 19 Decreto do Presidente da República, nas
condiç6es e nos limites estabelecidos em lei, po
derá alterar as alíquotas dos impostos enume
rados nos itens I, 11 e V.

§ 2° O imposto sobre produtos industrializa
dos será seletivo, em função da essencialidade
dos produtos, e não cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação com o que
já houver sido ou deva ser efetivamente pago,
em relação às operações anteriores.

§ 3° Na cobrança de crédito tributário, a
União será representada judicial e extrajudicial
mente pela Procuradoria Geral da Fazenda Na
cional.

Art. 13. A União, na iminência ou no caso
de guerra externa, pode instituir, temporariamen
te, impostos extraordinários, compreendidos, ou
não, em sua competência tributária, os quais se
rão suprimidos gradativamente, cessadas as cau
sas de sua criação.

Seção IV

Dos Impostos dos Estados
e do Distrito Federal

Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:

1-transmissão "inter vivos", a qualquer titulo,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
e acessão físlca, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direi
tos a sua aquisição;

11-transmissão "causa mortis" e doação, de
quaisquer bens ou direitos;

fi - operaç6es relativas à circulação de merca
dorias, realizadas por produtores, induslriais e co
merciantes, bem como prestações de serviços,
inclusive fornecimento de energia elétrica;

IV - propriedade de veículos automotores; e
V- propriedade territorial rural.

§ 1° O imposto de que trata o item I não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa juridica
em realização de capital,_nemsobre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorpo
ração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo
se, nesses casos, a atividade preponderante do
adquirente for o comércio desses bensou direitos,
locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2" Asalíquotas dos impostos de que tratam
os itens I e 11 não excederão os limites estabe
lecidos em resolução do Senado Federal.

§ 3° Incidindo sobre imóveis, os impostos de
que tratam 05 itens I e ll competem ao Estado
da situação do bem, ainda que, no caso de trans
missão "causa mortis", a sucessão seja aberta
no exterior. Incidindo sobre bens móveis, tituIos
e créditos, o imposto previsto no item 11 compete
ao Estado onde se processar o inventário ou arro
lamento, ou tiver domicilio o doador.

§ 49 O imposto de que trata o item mserá
não cumulativo, admitida sua seletividade, em
função da essencialidade das mercadorias ou ser
viços, compensando-se o que for devido em cada
operação com o que já houver sido ou deva ser
efetivamente pago, ao mesmo ou a outro Estado,
em relação às operaç6es anteriores.

§ 5" Em relação ao imposto de que trata o
item 111, resolução do Senado Federal, aprovada
por dois terços de seus membros, estabelecerá:
1-as alíquotas aplicáveis:
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a) às operações interestaduais e de exporta
ção;

b) às operações realizadas com lubrificantes,
combustíveis, energia elétrica e minerais;

11 - as alíquotas minimas a serem observadas
pelos Estados e Distrito Federal nas operações
internas e nas prestações de serviços, não com
preendidas na letra "b" do item anterior, que não
poderãoser inferiores àquelas fixadas para as ope
rações interestaduais, reputando-se operações in
temas também as interestaduais realizadas para
consumidor final.

§ 6° O imposto de que trata o item 111:
1-incidirá, também, sobre a entrada em esta

belecimento comercial, industrial ou produtor, de
mercadoria importada do exterior por seu titular,
inclusive quando se tratar de bens destinados a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem
como sobre serviços prestados no exterior quan
do destinados a estabelecimento situado no País;
e

11 - não incidirá sobre operações que destinem
ao exterior produtos industrializados.

§ 7° A base de cálculo do imposto de que
trata o item 111 compreenderá o montante do im
posto sobre produtos industrializados (artigo 12,
IV), exceto quando a operação configure hipótese
de incidência de ambos os tributos.

§ 8° O imposto de que trata o item V não
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos
definidos em lei estadual.

§ 9' Os Estados e o Distrito Federal poderão
instituir, até o limite de cinco por cento do valor
do imposto devido à União, um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza (artigo 12, 111).

§ 10. Cabe à lei complementar:
1-regular a iniciativa das resoluções de que

tratam os §§ 2° e 5°;
11 - quanto ao imposto de que trata o item III;
a) indicar outras categorias de contribuintes

além daquelas nele mencionadas;
b) regular o sistema de substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do

imposto;
d) fixaro local das operações relativas à circu

lação de mercadorias e das prestações de ser
viços;

e) excluirda incidência do imposto, nas expor
tações para o exterior, serviços e outros produtos
além dos mencionados no item 11 do § 6°;

f) prever hipóteses de manutenção de crédito
relativamente a exportações para o exterirde seIVÍ
ços e de produtos industrializados;

g) dispor sobre a forma como, mediante deli
beração dos Estados e do Distrito Federal, isen
ções, incentivos e benefícios fiscais serão conce
didos e revogados;

h) estabelecer a não-incidência nas operações
interestaduais, determinando a manutenção ou
restituição do crédito referente à operação ante
rior, no Estado de origem.

Seção V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 15. Compete aos Municípios instituir im-
postos sobre:
1-propriedade predial e territorial urbana; e
11 - vendas a varejo de mercadorias.
Parágrafo único. Cabe à lei complementar fi

xar as alíquotas máximas do imposto de que trata
o item 11.

Seção VI
Da Repartição das

Receitas Tributárías

Art. 16. As receitas tributárias pertencem, in
codicionadamente, à pessoa de direito público
dotada de competência para instituiro correspon
dente tributo, salvo determinação em contrário
desta Constituição.

Art. 17. Pertence aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e provento de qualquer
natureza (artigo 12, UI), incidente na fonte sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles ou
suas autarquias.

Art. 18. Pertencem aos Municípios:
1-o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventosa de qualquer natu
reza (artigo 12, I1I), incidente na fonte sobre rendi
mentos pagos, a qualquer título, por eles ou suas
autarquias;

11 - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação dos impostos dos Estados sobre transmis
são "inter vivos" (artigo 14, I), sobre transmissão
"causa mortis" e doação de bens e direitos (artigo
14,11), sobre propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios (artigo 14; IV) e
sobre propriedade territorial rural (artigo 14; V);
e

UI - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto dos Estados sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços (artigo 14; I1I).

§ 1° O disposto no item 111 não se aplica ao
imosto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços, inci
dente na primeira operação realizada com mine
rais e nas prestações de serviços, pertencendo
ao Município,onde ocorrer o respectivo fato gera
dor, cinqüenta por cento do valor pago.

§ 2° Ressalvado o disposto no parágrafo an
terior, as parcelas de receitas pertencentes aos
Municípios a que se refere o item III serão credita
das conforme os seguintes critérios:
1-três quatros, na proporção do valor adicio

nado nas operações relativas à circulação de mer
cadorias em seus respectivos territórios; e

11 - um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual.

Art. 19. A União entregará:
1-do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados (artigo 12, 111
e IV), quarenta e três por cento, na forma seguinte:

a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento,
ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
e

c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento;

lI-ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento contribuinte, cinco por
cento do respectivo imposto sobre produtos in
dustrializados.

§ 1e Para efeito de cálculo da entrega proces
sada na forma do item I, excluir-se-á a parcela
da arrecadação do imposto de renda e proventos
pertencentes a Esados, Distrito Federal e Municí
pios (artigos 17, 18, I).

§ 2° Do montante referido no item 11, os Esta
dos entregarão aos Municípios vinte e cinco por
cento, observados os critérios estabelecidos nos
itens I e 11 do § 2° do art. 18.

Art. 20. O produto da arrecadação de impos
to instituído com base no artigo 4° será repartido
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, cabendo quarenta por cento do
produto da arrecadação à pessoa jurídica de direi
to público que o instituir e o restante em partes
iguais, às demais.

Art. 21. O cálculo das participações previstas
nesta Seção será efetuado sobre a receita bruta
dos impostos, excluídas as restituições e a parcela
de arrecadação de que trata o § 1° do artigo 19.

§ 1c É vedada qualquer condição ou restrição
ao emprego dos recursos de que trata este artigo.

§ 2° Salvo disposição em contrário desta
Constituição, é vedada a vinculação dos recursos,
correspondentes às destinações, a qualquer fun
do ou despesa, ainda que por intermédio de adi
cionai de imposto devido.

§ 3° Cabe à lei complementar:
1-dispor sobre os prazos e a forma das partici

pações previstas no artigo 19, bem assim sobre
os respectivos critérios de rateio, tendo em vista
promover o equilíbrio sócio-econômico entre Es
tados e entre Municípios, respeitado, quanto ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal, o disposto no § 4° deste artigo;

Il- regular a criação do Conselho de Repre
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, ao
qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação
das participações previstas no artigo 19, de seu
interesse;

111 - regular a criação do Conselho de Repre
sentantes dos Municípios, ao qual caberá acom
panhar o cálculo e a liberação das participações
previstas no artigo 19, de seu interesse.

§ 4' O Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal será distribuído exclusiva
mente às unidades federadas cuja "renda per ca
pita" seja inferior à nacional.

§ 5' O Tribunal de Contas da União, anual
mente, ouvido o Conselho de Representantes dos
Estados e do DistritoFederal, bem como o Conse
lho de Representantes dos Municípios, efetuará
o cálculo das quotas referentes aos respectivos
Fundos de Participação.

Art. 22. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão pelo órgão de im
prensa oficial, até o último dia do mês subse
qüente, os montantes de cada um'dos tnbutos
arrecadados, englobando os respectivos adicio
nais e acréscimos, bem como os recursos recebi
dos, os valores a entregar e a expressão numérica
dos critérios de rateio.

§ i- Adivulgação da União será discriminada
por Estados e Municípios;a dos Estados, por mu
nicípios.

§2' Osmunicípios que não possuírem órgão
de imprensa oficial farão a divulgação por edital.

Seção VII

Disposições Transitórias

Art. 23. O produto da arrecadação da contri
buição para o Fundo de Investimento Social (Fin
social) será destinado ao custeio da descentra
lização de serviços, da União para os Estados
e Municípios, proporcionalmente aos encargos
transferidos, conforme plano proposto pelo Presi-
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dente da República e aprovado pelo Congresso
Nacional, pera cada exercício financeiro. A contri
buição será reduzida à razão de um quinto por
ano, a partir do exercício de 1989, extinguindo-se
definitivamente ao término do exercício de 1992.

Art. 24. O Sistema Tributário de que trata es
ta Constituição entraráem vigor cento e cinquenta
dias a contar de sua promulgação, vigorando, até
o finaldesse prazo, o Sistema Tributário ora subs
tituído.

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica
ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal e ao Fundo de Participação dos Muni
cípios, cuja 'IIigência será regida pelas seguintes
normas:

1-os critérios de participação previstos na le
gislação atual serão mantidos em 1988, aplican
do-se, nesse exercício, respectivamente, os per
centuais de dezesseis por cento e vinte por cento,
sobre o produto da arrecadação dos impostos
indicados nos itens III e IVdo artigo 12;

U- os percentuais indicados no item anterior,
a partir de 1989, inclusive, serão elevados à razão
de cinco décimos de pontos percentuais, por exer
cício financeiro, até que sejam atingidos os per
centuais estabelecidos nas letras "a" e "b" do
item I do artigo 19.

§ 2° A partir da promulgação desta Consti
tuição, a União, os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios poderão elaborar as leis neces
sárias à execução do Sistema Tributário Nacional.

Art. 25. t criada, no Congresso Nacional, Co
missão Mista destinada a avaliar os efeitos da
Emenda Constitucional rr 18, de 1965, e das suas
posteriores alterações, sobre a situação financeira
dos Estados e Municípios, cabendo-lhe apresen
tar projeto de lei relativo à assistência que a União
lhes prestará para o saneamento de suas dívidas
interna e externa.

Sala da Subcomissão, 25 de maio de 1987.
(Anexo: relação das conclusões dos pareceres às
emendas)

,ASS~MBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE
V. COMISSÃO 00 SISTEMA TRI&UTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

V.A SU8COMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS
RECEITAS

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO DE ELA&ORAÇÃO CONSTITUCIONAL
RELAÇÃO POR NÚMERO DA EMENDA

- --------------------------------------------------------------------------------
EMENDA AUTOR PARTIDO UF REFERENCIA SITUAÇÃO

- --------------------------------------------------------------------------------
0001-1 .JosE! TINOCO PFL PE 00-00-00-015'-(10 J;'EJEITADA
0002-0 .JosE! TINOCO PFL PE 00-00-0')-015-')1) RE.JEITADA
0003-8 .J05~ TINOCO PFL PE 00-00-00-('2'1-00 RE.JEITADA
000'1-' .JosE! TINOCO PFL PE (10-00-(10-015'-':11) RE.JEITAI)A
0005-'1 HELIO ROSAS PMDf: SP (1(.-00-00- 1 '13-0'1 APR "'AfKIALMENTE
000~-2 HELIO ROSAS PMDB SP 00-00-00-('1 'l-05' REJEITADA
0007-1 CUNHA 8UENO PDS SP 5'5'-5'5'-99-95'5'-5'9 RE.JEITADA
o 8-5' CUNHA BUENO PDS SI=' 5'9-5'5'-5'5'-999-5'5' REJEITAI)A
O. 5'-7 CUNHA f:UENO PDS SP 5'5'-5'9-5'9-5'5'9-99 RE.JEITADA
0010-1 CUNHA f:UENO PDS SI'" 5'5'-95'-5'5'-5'99-95' REJEITADA
0011-5' CUNHA f,UENO PDS SP 95'-5'5'-5'5'-5'5'5'-5'9 RE.JEI·TADA
0012-7 MUSSA DEMES PFL PI OO-(II)-')O-O('I-O'l APROVADA
0('13-5 MUSSA DEMES PFL PI (11)-0('-0(1-(11) 1-0'1 REJEITADA
001'l-3 MUSSA DEMES PFL PI 00-(11)-0')-('03-00 APROVADA
0015-1 WALDECK ORNÉLAS PFL E:A 5'5'-5'5'-5'9-5'5'5'-5'9 Ni'EJUDI<: ADA
0016-0 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB E:A 5'9-5'5'-5'5'-5'5'9-99 REJEITADA
OOF-B .JUTAHY MAGALHÃES PMDE: BA (10-00-0':'-01)5'-5'5' RE.JEITADA
0018-6 oJUTAHY MAGALHÃES PMDB BA 5'5'-5'5'-5'5'-5'5'5'-99 PREJUD I CA()A
0015'-'1 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB BA (11)-00-00-021-03 APJ;' PARe·I ALMENTE
0020-8 JUTAHY MAGALtiÃES PMDf, BA 0('-00-00-01 'l-(IS RE.JEITADA
0021-6 .JUTAHY MAGALHÃES PMDE' 5A (11:'-00-(1(1-1:- t 5-(1(1 RE.JEITADA
0022-'1 .JUTAHY MAGALHÃES PMDE: fiA 00-00-(11)-(11:'1-(11:, REJEITADA
0023-2 .JUTAHY MAGALHÃES PMDfI 5A 00-00-00-022-(11) PRE.JUDICADA
002'l-1 .JUTMiY MAGALHÃES PMDB BA 00-0')-0')-003-00 AP,," PAJ;'CI ALMENTE
0025-5' .JUTAHY MAGALHÃES PMDB BA OO-OO-O(I-OO~-(IO REJEITADA
002'-7 .JUTAHY MAGALHÃES PMDEI ElA (1)-00-('0-013-01) REJEITADA
r '7-5 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB ElA 5'5'-5'5'-5'5'-5'99-95' PREJUDICADA
0 ..._8-3 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB IM 0')-0')-00-(112-03 REJEITADA
0029-1 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB BA ('0-00-(11:'-019-02 RE.JEITADA
0030-5 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB ElA 95'-5'5'-5'5'-5'5'5'-99 REJEITADA
0('31-3 JUTAHY MAGALtiÃES PMDE. BA (II:'-00-0'l-5'99-99 Fi'EJEITADA
0032-1 .JUTAHY MAGALHÃES PMDE. E,A 01)-OO-0~-')23-00 RE,IEITAOÁ
0033-0 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB BA 0('-00-06 - 5' 5'5'- 9 9 APR PARCIALMENTE
003'1-8 .JUTAHY MAGALHÃES PMDE: BA 00-00-(1)-0 19-CII:' RE.JEITADA
0035-6 C~5AR MAIA PDT R.J ('0-00-0 t -(103-00 REJEITADA
003~-'1 C~5AR MAIA "'OT Fi'.J 0':'-(1)-1) I-OO~-OO J;'EJEITA()A
0037-2 (:~SAR MAIA PDT R.J OCI-OO-O(I-O 12-00 J;'EJEITADA
0038-1 ('~5AFi' MAIA PDT R.J OO-CII)-OO-OO 1 -(11) J;'EJEITADA
0039-S' (,~SAR MAIA PDT R.J OC'-OO-Ol)-(Il 'l-OO RE.JE IT AI)A
00'lO-2 C~5AR MAIA PDT R.J OCI-OQ-O'l-O 15-(11) RE.JEITAOA
00"l1-1 CÉSAR MAIA PDT R.J 0('-00-00-':'2 I -(I:) REJEITADA
00'12-5' C~SAR MAIA PDT RJ OCI-00-O(I-('20-01:. REdEITADA
00'13-7 ARNALDO MARTINS PMDB RO 5'5'-5'5'-5'5'-5'5'5'-95' J;'E.JEITADA
00'1'1-5 ARNALDO MARTINS PMDE; RO 00-(11)-0('-015'-1:11 "'RE:JUD IC ADA
00'l5-3 ARNALDO MARTINS PMDB RO 00-00-00-') 15'-00 REJEITADA
00"l&-1 LEO"'OLDO "'ERES PMDB AM 95'-5'5'-\15'-5'95'-99 J;'EdEITAl>A
00'17-0 LEOPOLDO "'EJ;'ES PMDB AM 97-95'-5'5'-5'95'-99 PREJUDI(.ADA
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EMENDA AUTOR PARTIDO UF REFERENCIA SITUAÇÃO

OO.q8-8
OO.q7-6
0050-0
0051-8
0052-6
0053-~

00S.q-2
0''':5-1
o- "&-?
0'- ...7-7
0058-5
005'-3
00"0-7
0061-5
00"2-3
00"3-1
OO".q-O
00"5-8
006&-"
0067--'1
0068-2
006'-1
0070-.q
0071-2
0072-1
0073-'
(>-'7-'1-7
(t. ·5-5
0 ...,,6-3
0077-1
0078-0
007'-8
oOlSo-í
0081-0
0082-8
0083-6
008"--'1
0085-2
0086-1
0087-'
0088-7
008'-5
00'0-'
00'1-7
00'2-5
00'3-3
00,.q-1
0075-0
00'6-8
0077-6
00S'8--'I
007'-2
0100-0
0,101-8
0102-6
o 3-.q
o 41-2
0105-1
0106-7
0'07-7
0108-5
010'-3
0110-7
0111-5
0112-3

GERALDO BULHÕES
GERALDO BULHÕES
oJOS~ MARANHÃO
OCT~YIO ELíSIO
GERALDO CAMPOS
FELIPE MENDES
oJUTAHY MAGALHÃES
lRAM SARAIVA
IRAM SARAIVA
IRAM SARAIVA
IRAM SARAIVA
IRAM SARAIVA
EVALDO GONÇALVES
EVALDO GON~ALVES

EVALDO GONÇALVES
EVALDO GONÇALVES
.JAIRO CARNEIRO
.JAIRO CARNEIRO
oJAIRO CARNEIRO
oJOS~ DUTRA
oJOS~ DUTRA
oJosf! DUTRA
.JOS~ DUTRA
VIVALDO BARE,OSA
VIVALDO BARf:OSA
.J05i~ GUEDES
oJOS~ GUEDES
oJOS~ GUEDES
oJOS~ GUEDES
COSTA FERREIRA
oJOFRAN FREoJAT
IVO VANDERLINDE
IVO C:ERSÓSIMO
.José OUT"'A
oJOS~ DUTRA
FARAf:ULINI oJ~NIOR

ANNA MARIA RATTES
M~RIO MAIA
FERNANDO SANTANA
oJESUS TAoJRA
oJESUS TA.JRA
ALF"REDO CAMPOS
RAGUE:L CANDIDO
GANDI oJAMIL
ANTONIO FARIAS
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
RAQUEL CANDIDO
VICTOR FONTANA
GA6RIEL GUERREIRO
.JONAS PINHEIRO
..lONAS PINHEIRO
.JONAS PINHEIRO
.JONAS PINHEIRO
.JONA5 PINHEIRO
DENI5AR ARNEIRO
DENI5AR ARNEIRO
DENISAR ARNEII\'O
MATTOS LEÃO
MATTOS LEÃO
CAIO POMPEU
ANNIBAL BARCELLOS
ANNIBAL BARCELLOS

PMD6
PMDE:
PMDf:
PMDB
F'MDE:
PDS
PMDEl
PMDE:
PHDB
F'MDE:
PMDB
PHD8
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PHDB
PHD6
PMDB
PMOB
PDT
PDT
PMD8
PMD8
PMDEl
PHD6
PFL
PFL
PMOE'
PMDEI
F-MDfo
PMDS
PTS
PHDS
POT
PCB
PFL
PFL
PMOf:
PFL
PFL
PMB
PMDfl
PHDB
PM08
PHDB
PFL
PFL
PMOS
PFL
F'FL
PF"L
PFL
PFL
PMDB
PHOB
PMOS
PMOB
PMDB
PHOE<
PFL
PF'L

AL 00-00-01-000-00 RE~EITADA

AL 00-00-01-000-00 RE~EITADA

PfI 00-00-00-023-00 RE~EITADA

HG OO-OO-OO-~~~-'~ REoJEITAOA
DF 00-00-00-001-0~ RE~EITADA

PI 00-00-00-003-00 RE~EITADA

ElA 00-00-00-01'-00 REoJEITADA
GO 00-00-00-012-00 REJEITADA
GO 00-00-00-01'-00 REoJEITADA
GO 00-00-00-01.q-06 RE~EITADA

GO 00-00-00-023-00 REoJEITADA
GO 00-00-00-02Q-" RE~EITADA

PB "-99-99-999-9' PRE.JUDICADA
PB ~~-~~-'9-'79-9' RE~EITADA

PB ~~-'~-9~-'99-9' RE~EITADA

PB "-S"-~9-'99-'9 PRE~UDICADA

ElA ~~-99-~9-'~'-99 REoJEITADA
8A 00-00-00-003-00 REoJEITADA
8A S"-"-9'-9'~-~9 RE.JEITADA
AM 00-00-00-02Q-00 APROVADA
AH 00-00-00-008-00 APR PARCIALMENTE
AM OO-OO-OO-OOQ-OO APR PARCIALMENTE
AM 00-00-00-012-03 RE.JEITADA
R~ 00-00-00-008-99 RE~EITADA

R.J 00-00-00-015-00 PREoJUDICADA
RO OO-OO-OO-Olq-Oq RE~EITADA

RO 00-00-00-003-00 RE~EITADA

RO 00-00-00-018-00 REoJEITADA
RO 00-00-00-015-00 REoJEITADA
MA 00-00-00-003-00 APROVADA
DF 00-00-00-021-0.q REoJEITADA
se ~~-99-9'-999-99 RE~EITADA

MS 99-99-99-999-" RE~EITADA

AM oo-oo-o~-",-oo REJEITADA
AM 00-00-06-999-'9 RE.JEITADA
SP "-"-'9-"~-'~ REoJEITADA
R~ 00-00-01-~9~-9' REoJEITADA
AC 00-00-05-019-00 REJEITADA
ElA ~~-7~-'~-999-'7 REoJEITADA
PI OO-OO-OO-Oo.q-OO REoJEITAOA
PI ~~-"-99-9~9-99 REoJEITADA
MG 00-00-00-012-00 REJEITADA
RO 00-00-00-012-00 APR PARcIALMENTE
MS ~9-~~-99-9"-" RE.JEITADA
PE "-'7-'~-9"-" REJEITADA
SP 9'-"-99-999-99 REJEITADA
5P 99-~9-79-999-" REoJEITAOA
5P ~9-~9-79-999-99 RE.JEITADA
SP '~-8~-~9-9~~-'~ REJEITADA
RO 00-00-00-020-00 RE.JEITADA
se 00-00-00-001-00 RE.JEITADA
PA OO-OO-OO-Ol.q-OO APR PARCIALMENTE
MT 00-OQ-OQ-019-01 REoJEITADA
MT 00-00-00-003-00 REoJE:ITADA
HT 00-00-00-015-02 RE.JEITADA
HT OO-OO-OO-Ola-o~ RE.JEITADA
MT 00-00-00-01-'1-06 REJEITADA
R.J 00-00-00-007-00 RE.JEITADA
R.J 00-00-00-003-00 RE.JEITADA
R.J 00-00-00-020-99 RE.JEITADA
PR OO-00-00-01.q-06 REJEI1ADÁ
PR 00-00-00-012-03 REoJEITADA
5P ?9-99-~9-9~9-9~ RE.JEITADA
AP 00-00-00-012-00 REJEITADA
AP 00-00-00-010-00 REJEITADA
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EMENDA AUTOR pARTIDO UI" REFERENCIA SITUAÇÃO

0113-1 ANNIBAL BARCELLOS PFL AF' 00-00-(11:'-('1 1-00 FH:.JEITADA
011~-0 ANNIE'AL E'ARC.ELLOS PFL AP (11)-00-('0-')21 -00 APR PAF;'C IALMENTE
0115-8 ANNIE,AL E,ARC.ELLOS PFL AP (1(1- (1(1- (1')-(102 - (11) RE.JEITADA
0116-.6 ANNIBAL E·ARCELLOS F'FL AP 0.)-(11)-('0-('06-(.0 RE.JEITADA
0117-~ ANNI8AL BARCELLOS PFL AP 00-00-00-020-00,RE.JEITADA
0118-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT SP 00-')0-':'0-0 I "l-('5 APROVI'IIM
0119-1 ADHEMAR DE E,ARROS FILHO PDT SP ('0-00-('0-0 I 1-('(' RE.JEITADA
0120-i.I ADHEMAR DE E:ARROS ~ILHO PDT SP 00-(11)-00-':'1 'l-02 AF'ROVADA
0121-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT SP 00-(11:'-0('-':'1 "l-06 APROVADA
C :2-1 ADHEMAR DE 8ARROS FILHO PDT SF' 00-00-00-020-')0 RE.JEITADA
o 3-5' ADHEMAR DE E,ARROS ~ILHO PDT SP 00-('('-('0-021-02 RE.JEITADA
o 12i.1-7 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT SP OO-0('-00-02~-5'9 APROVADA
0125-5 ADHEMAR DE IMRROS FILHO PDT SP 00-('0-0')-('07-00 F;'E.JEITADA
012.6-3 GUSTAVO DE FARIA PMDB R.J 0':'-')('-03-0 I "l-OO APR PARCIALMENTE
0127-1 LUIZ VIANA NETO PMoe E:A 95'-99-5'9-999-99 RE.JEITADA
0128-0 FlOE,!!':FlTO FREIRE PCEt PE 00-00-00-1) 12-01) FlE.JEITAPA
0129-8 ROE,EF;'TO FREIRE PCB F'E ('('-('0-('('-01 "l-('O RE.JEITADA
0130-1 LEOF'OLDO BESSONE PMD8 MG 5'9-99-5'9-5'5'5'-5'5' F;'E.JEITADA
0131-0 F'AULO MACARINI PMD& se 0(1-00-('('-0:119-1:11) F;'EJEITADA
0132-8 F'AULO MACARINI PMDE: SC 0:11)-00-0')-0 J 1_(11:1 REJEITADA
0133-~ F'AULO MACARINI PMDE, SC 99-5'9-5'5'-5'99-5'5' RE.JEITADA
013"1-"1 PAULO MACARINI PMD8 se. 99-95'-5'5'-999-95' REJEITADA
0135-2 PAULO MACAFHNI PMD8 SC 5'9-95'-95'-5'99-5'9 PRE.JUDIC ADA
013~-1 PAULO MACARINI PMDE' SC ~9-99-95'-999-5'5' F;'E.JEITAI)A
0137-9 AIRTON SANDOVAL PMD8 SP 0('-('0-00-01 "l-05' RE.JEITADA
0136-7 AIRTON SANDOVAL PMDE' SP ')0-00-00-0:11) 1-02 REJEITAI)Á
0135'-5 AIRTON SANDOVAL. PMDE< SI" 00-('('-00-('19-00 RE.JEITADA
01"10-5' AIRTON SANDOVAL PMD8 SP (1)-00-0':'-02 J -03 RE.JEITADA
01~1-7 AIF;:TON SANDOVAL PMDE; SP 00-00-00-01 "l-05 RE.JEITADA
01lJ2-5 AIRTON SANDOVAL PMD6 SI" (10-OO-OO-02"l-00 AF'R PArlCI ALMENTE
01lJ3-3 AIRTON SANDOVAL PMD8 SF' OO-OO-C'O-I) I 'l-O!;': APROVADA
0IlJ"I-l AIRTON SANDOVAL PMDE< SP 00-0('-00-025-00 RE.JEITADA
01"l5-0 AIRTON SANDOVAL PMDE, SF' (1)-00-00-0 I 9-00 REJEITA()A
01lJ6-8 JosE! MAURiCIO PDT RJ 99-5'5'-5'9-975'-99 PREJUDtc ADA
0Ii.17-~ .JOS~ MAURíCIO PDT R.J 99-5'5'-99-5'99-95' RE.JEITADA
0IlJ8-"l .JOS~ MAURíCIO PDT RJ 99-5'5'-5'5'-999-99 REJEITADA
O'lJ9-2 LíDICE DA MATA PC DO 8 E'A 01)-00-00-1)')3-00 APR PARCIALMENTE
(, ;O-~ LíDICE DA MATA PC DO B E'A 00-00-0(1-') 1"l-02 F;'E.JEITADA
c. ...:õ1-"l LíDIC.E DA MATA PC DO 8 E,A 00-00-0')-('12-00 RE.JEITAI)A
0152-2 LíDICE DA MATA PC DO Ei E,A 00-00-0(1-':'1 "l-06 RE.JEITAI>A
0153-1 LíDICE DA MATA PC DO e f'A 0,)-00-1)')-015-0(1 RE.JEITAIM
015lJ-9 ALDO ARANTES PC DO & GO OO-OO-C'('-o I 9-('(' REJEITADA
0155-7 F'AULO MACARINI PMDB se: 99-5'5'-5'9-999-99 AF'R F'AFi'CIALMENTE
015'-5 .JOÃO AGRIF'INO PMDe F'B 00-('0-00-0 I (1-('3 AF'R F'A,,'('IALMENTE
0157-3 F'AULO MACARINI PMDEI SC 5'5'-5'5'-99-5'95'-5'5' RE.JEI TAI)A
0156-1 ,JOÃo AGRIF'INO pMDB PB ('('-00-00-019-(11:' APROVADA
0159-0 MAURO MIRANDA PMDE; GO 00-00-00-('25-5'9 RE.JEITAI>A
01.60-3 MAURO MIRANDA PMDB GO 00-00-00-001-02 RE.JEITADA
01.61-1 FIRMO DE CASTRO PMD8 CE 00-OO-00-02'l-0':' APROVADA
0162-0 FIRMO DE CASTRO PMDB CE ('0-00-00-001-('0 RE"'EITADA
0163"-6 FIRMO DE CASTRO PMD8 CE 00-00-(11)-0 J 9-00 RE.JEITADA
01.6i.1-6 FIRMO DE CASTRO PMD8 CE 00-00-00-019-00 RE.JEITADA
01~5-i.I FIRMO DE CASTF;'O PMDB C.E ('0-00-00-01 "l-(" F;: E.JEI TAlM
01.6~-2 JOS~ COSTA PMD6 AL 00-00-00-023-0(' RE.JEITADA
01'7-1 JosE! COSTA PMD6 AL 00-00-0('-021 -03 REJEITADA
O'~8-9 JOS~ eOSTA PMDB AL 00-(11)-00-(121-')3 rIE"'EITADA
I. ~5'-7 .JOS!! COSTA PMD& AL 0')-00-0('-0 J 2-0 J RE.JEITADA
0./0-1 .JOS~ cOSTA PMDE' AL 00-00-00-('1 0--03 RE.JEITAl>A
0171-5' .JOSÉ COSTA pMDEI AL ')0-0·)-01)-I)Q6-02 RE.JEITAl>A
0172-7 .JOSÉ COSTA pHDE' AL 00-0('-0(1 -o lO-O? r~E.JEITADA

0173-5 ",os!! COSTA PMDB AL 00-00-00-0 I "l-('C' RE.JEITAIM
01701/-3 .JOSÉ COSTA PMD8 AL OO-OO-OI-5'li''1-5''1 RE.JEITAI)A
0175-1 .JOSÉ COSTA PMDE; AL 00-00-00-':11:'1-03 RE.JEITADA
017'-0 .JOS~ COSTA PMDB AL 00-00-00-0:'13-0:10 RE.JEITADA
0177-8 JOS~ e:OSTA PMDB AL 00-00-00-0')2-00 RE.JEITADA
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;~~~~~--~~;~;------------------------;~;;~~~-~;-;~;;;~~~~~------~~;~~~Ã;--------

--------------------------------------------------------------------------------
0118-&
011S'-~

0180-8
01BI-6
0182-~

0183-2
018~-1

018S-S'
OH16-1
0187-5
0188-:3
018S'-1
01"0-5
01S'1-:3
0192-1
019:3-0
01S'~-8

01"5-&
01S'6-~

o ~7-2

o 'B-I
OliS'-"J
0200-6
0201-~

0202-2
0203-1
020J:l-"J
0205-7
0206-5
0207-3
0208-1
020"J-0
0210-3
0211-1
0212-0
0213-8
021"1-6
0215-"1
r :6-2
o 7-1
0218-"J
021"-7
0220-1
0221-"J
0222-7
0223-5
022"1-3
0225-1
0226-0
0227-8
0228-6
022"J-"1
0230-B
0231-6
0232-~

0233-2
023"1-1
0235-"J

0236-1
0237-5
0238-3
023'-1
02.110-5

.JosE! COSTA

.JosE! COSTA
GERALDO FLEMING
GERALDO FLEMING
ISRAEL PINHEIRO FILHO
15RAEL PINHEIRO FILHO
SIMÃO SE5SIM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO 5ES5IH
SIMÃO SE55IM
SIMÃO SESSIM
SII1ÃO SESSIM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO 5E5SIM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO SE55IM
SIMÃO 5ESSIM
SIMÃO SE5SIM
SIMÃO SES5IM
5IMÃO 5E55IM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO 5E55IM
SIMÃO SE55IM
SIMÃO SES5IM
SIMÃO SE5SIM
SIMÃO SES5IM
SIMÃO SE5SIM
SIMÃO SES5IM
SIMÃO 5ESSIM
SIMÃO 5E5SIM
SIMÃO SESSIM
SIMÃO SESSIM
SE!RGIO SPADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO SF'ADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO 5F'ADA
SÉRGIO SPADA
SÉRGIO 5PADA
SÉI;'GIO SPADA
GA~RIEL GUERREIRO
ROE:ERTO FREIRE
ROBERTO FREIRE
RO~ERTO FREIRE
C~5SIO CUNHA LIMA
CÁSSIO CUNHA LIMA
FLORICENO PAIXÃO
GERSON CAMATA
MENDE5 THAME
FLORICENO PAIXÃO
NELTON FRIEDRICH
NELTON FRIEDRICH
NELTON FRIEDRICH
WALMOR DE LUCA
OLAVO PIRES
.JUTAHY MAGALHÃES
JOSÉ RICHA
LUIZ AL~ERTO RODRIGUES
LUIZ ALBERTO RODRIGUES

PMDEI
PMDE,
PMOEl
PMDE'
PMD6
PMDa'
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL

PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PMD6
PMDE,
PMDB
PMDEo
PMD6
PMD6
PMDB
PMDE,
PMDE:
PMOB
PMDE:
PMDEI
PCE:
PCE<
PCEI
PMDE:
PMDE.
POT
PMOE<
PFL
POT
PMDE,
PMDS
PMDEI
PMDE:
PMDE<
PMDB
PMDS
PHDEI
PMDEs

AL 00-00-00-002-00 REJEITADA
AL 00-00-00-015-00 REJEI1ADA
Ae 00-00-00-019-00 REJEITADA
AC 00-00-00-012-01 APR PARCIALMENTE
MG 00-00-00-017-00 REJEIU\DA
MG 00-00-00-01"J-00 REJEITADA
RJ 00-00-00-02"1-00 APROVADA
R.J OO-00-00-01~-06 APR PARCIALMENTE
RJ 00-00-00-01"1-00 REJEITADA
R.J 00-00-00-01"J-00 RE.JEITADA
RJ 00-00-00-01"1-05 APR PARCIALMENTE

R.J 00-00-00-001-01 APROVADA
RJ 00-00-00-001-03 REJEI1ADA
RJ 00-00-00-003-00 APROVADA
R.J 00-00-00-006-00 APR PARCIALMENTE
RJ 00-00-00-006-01 APROVADA
R.J 00-00-00-008-00 APR PARCIALMENTE
R.J 00-00-00-006-00 REJEITADA
RJ 00-00-00-010-01 APROVADA
RJ 00-00-00-01"1-02 REJEITADA
R.J OO-OO-OO-Olq-O"l REJEITADA
RJ 00-00-00-01"1-06 APROVADA
R.J 00-00-00-01"1-06 APROVADA
RJ 00-00-00-01"1-06 APROVADA
R.J 00-00-00-016-00 REJ~ITADA

RJ 00-00-00-019-00 APROVADA
RJ 00-00-00-999-00 APROVADA
RJ 00-00-00-999-00 RE~EITADA

RJ 00-00-00-021-03 REJEI1ADA
RJ 00-00-00-003-00 REJEITADA
R.J 00-00-00-005-00 APROVADA
RJ 00-00-00-999-00 REJEITADA
R.J 00-00-00-021-00 REJEITADA
PR 00-00-00-021-00 APR PARCIALMENTE
PR 00-00-00-015-00 REJEITADA
PR 00-00-00-01"J-00 REJEITADA
PR 00-00-00-01"1-0"1 APR PARCIALMENTE
PR 00-00-00-021-03 RE~EITADA

PR OO-OO-OO-Olq-OO REJEITADA
PR 00-00-00-010-01 APR PARCIALMENTE
PR 00-00-00-007-00 APROVADA
PR 00-00-00-021-00 REJEITADA
PR OO-OO-OO-Ol~-OO RE~EITADA

PR 00-00-00-010-00 REJEITADA
PA 00-00-00-012-00 APR PARCIALMENTE
PE 00-00-00-DI5-00 REJEITADA
PE 00-00-00-999-00 APROVADA
PE 00-00-00-001-00 RE~EIT~DA

P~ 00-00-00-019-00 RE~EITADA

P6 OO-OO-OO-OIB-OO RE~EITADA

RS 00-00-00-003-00 REJEITADA
ES 00-00-00-003-00 REJEITADA
SP 00-00-00-010-00 REJEITADA
RS OO-OO-OO-"J"J"J-OO REJEITADA
PR 00-00-OO-0Iq-09 REJEITADA
PR 00-00-00-019-00 REJEITADA
PR 00-00-00-012-00 REJEITnDA
se 00-00-00-012-00 APR PARCIALMENTE
RO 00-00-00-"J9"J-00 APROVADA
BA OO-OO-OO-OI"J-OO REJEITADA
PR 00-00-00-021-03 flEJEITADA
MG OO-OO-OO-Olq-Ol RE.JEITADA
MG 00-00-00-018-00 RE.JEITADA
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02'11-3
02'12-1
0~.q3-0

o "l-8
0 ...5-6
02"l'-'I
02'17-2
02lf8-1
02'1S'-9
0250-2
0251-1
0252-'1
0253-7
025lf-5
0255-3
0256-1
0257-0
0258-8
0255'-6
0260-0
0261-8
0""2-&
Co '3-lf
0 .... '1-2
0265-1
0266-S'
0267-7
0268-5
OU'-3
0270-7
0271-5
0272-3
0273-1
027lf-0
0275-8
027'-6
0277-"1
0278-2
027'-1
0280-"1
0281-2
0282-1
0283-9
026"1-7
0285-5
0286-3
0287-1
0286-0
028S'-6
02'10-1
02'11-0
f '2-8
t. ....5'3-6
025'''1-''1
0295-2
025'6-1
025'7-5'
02'8-7
025'9-5
0300-2
0301-1
0302-5'
0303-7
030"1-5
0305-3

LUIZ ALBERTO RODRIGUES
SIMÃO SESSIM
NELTON FRIEDRICH
NELTON FRIEDRICH
NELTON FRIEDRICH
VICTOR FACCIONI
VIRGtLIO GUIMARÃES
VIRGtLIO GUIMARÃES
VIRGíLIO GUIMARÃES
VIRGílIO GUIMARÃES
CARLOS VIRGíLIO
CARLOS VIRGíLIO
CARLOS VIRGíLIO
VIRGíLIO TÁVORA
VIRGíLIO TÁVORA
VIRGíLIO TÁVORA
VIRGíLIO TÁVORA
CARLOS VIRGíLIO
EUNICE MICHILES
EUNICE MICHILES
ARNALDO PRIETO
ARNALDO PRIETO
ARNALDO PRIETO
ARNALDO PRIETO
JOS~ TINOCO
ARNALDO F'RIETO
ARNALDO PF;'IETO
ARNALDO F'RIETO
ARNALDO PRIETO
ARNALDO F'IHETO
ARNALDO PRIETO
CLÁUDIO ÁVILA
UBIRATAN AGUIAR
FRANCISCO AMARAL
OSMUNDO REBOU~AS

OSMUNDO RE~OU~AS

OSMUNDO REBOU~AS

OSMUNDO REBOU~AS

SIMÃO SESSIM
OSMUNDO RE50UÇAS
OSMUNDO RE~OUÇAS

OSMUNDO REBOUÇAS
OSMUNDO RE80U~AS

OSMUNDO REBOUÇAS
OSMUNDO RE~OUÇAS

OSMUNDO RE~OU~AS

GUSTAVO DE FARIA
GUSTAVO DE FARIA
OSMUNDO REBOUÇAS
.JosE! MAURíCIO
.JosE! MAURíCIO
JOS~ MAURíCIO
BRANDÃO MONTEIRO
NION ALBERNAZ
NION ALE;E:RNAZ
NION ALBERNAZ
NION ALEoERNAZ
NION AlBERNAZ
NION ALBERNAZ
NION ALBERNAZ
NION ALE,ERNAZ
NION ALBERNAZ
NION AlE;ERNAZ
NION AlBERNAZ
NION ALBERNAZ

PMDB
PFl
PMOB
PMD6
PMDB
PDS
PT
PT
PT
PT
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS
POS
POS
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
F'Fl
PFL
PFL
PMDE,
PMOB
PMDE;
PMDB
PMDB
PMDB
F'FL
PMD6
PMDE,
PMOfl
PMD6
PMOE;
PMDB
PM06
PMOE,
PMDf;
PMDB
POT
PDT
POT
PDT
PMOf,
PMDB
F'MDE'
F'M06
PMD6
PMOB
PMOE'
PMDE:
PMOE,
PMD5
F'M06
PMD6

MG 00-00-00-012-00 REJEITADA
RJ 00-00-00-02"1-00 APROVADA
PR 00-00-00-('21-00 REJEITADA
PR 00-00-00-021-02 REJEITADA
PR 00-00-00-001-01 APR PARCIALMENTE
RS 5'?-7~-77-~S'~-~~ REJEITADA
MG OO-OO-OO-Olq-OO APR PARCIALMENTE
MG 00-00-00-012-00 REJEITADA
MG ~S'-77-'7-~"-~~ PREJUDICADA
MG 00-00-00-003-00 REJEITADA
CE ~S'-~7-"-S'~~-~S' REJEITADA
CE 5'S'-S'7-77-~S'~-~~ REJEITADA
CE S'S'-5'7-'7-S'S'S'-~5' RL"JEITAI>A
CE ~0-00-00-001-00 REJEITADA
CE 00-00-00-015-00 REJEITADA
CE 00-00-00-') 1 1-00 REJE I TADA
~E S'S'-5'5'-9'-S"'-'~ REJEITADA
CE 00-00-05-001-01 REJEITADA
AM ('O-O.;l-OO-I;IOLl-OO APR PARCIALMENTE
AM 00-00-01-008-00 REJEITADA
RS OO-OO-OO-Olq-Oe REJEITADA

• R5 00-(11;'-00-':'1"1-(") REJEI TADA
RS 00-00-00-001-02 REJEITADA
RS 00-00-00-01"1-02 REJEITADA
PE OO-OO-OO-OOq-OO REJEITADA
R5 00-00-00-001-02 PREJUDICADA
R5 00-00-00-006-00 REJEITADA
RS 00-00-00-01"1-06 REJEITADA
RS OO-OO-OO-Olq-Oe REJEITADA
RS 00-00-00-001-01 APROVADA
RS 00-00-~O-010-00 REJEITADA
SC 0(1-00-00-003-00 REJEITADA
CE S'S'-"-7'-"'-" REJEITADA
SP 00-00-00-003-00 REJEITADA
CE 00-00-00-023-00 REJEITADA
CE 00-00-00-01"1-00 REJEITADA
CE 00-00-00-012-00 APR PARCIA~MENTE

CE 00-00-00-01'-00 REJE1TADA
RJ 00-00-~)-0Iq-02 APROVADA
CE 00-00-00-02"1-99 REJEITADA
CE 00-00-00-012-00 REJEITADA
CE 00-00-00-022-00 APROVADA
CE 00-00-00-021-03 APROVAD~

CE 00-00-00-020-00 REJEITADA
CE 00-00-0(1-003-00 APROVAD~

GE 00-00-00-016-00 APR PARCIALMENTE
RJ 00-00-00-001-0"1 APR PARÇIALMENTE
RJ OO-OO-OO-Olq-OO REJEITADA
CE 00-00-00-015-02 REJEITADA
RJ 'S'-"-"-~"-'S' REJEITADA
RJ '~-5'5'-'~-S"9-S'S' REJEITADA
RJ S'~-'S'-'S'-~S'S'-~S' REJEITADA
RJ 00-00-00-01"1-03 REJEITADA
GO 00-00-00-003-00 REJEITADA
GO 00-00-00-003-00 REJEITADA
GO 00-00-00-0Iq-02 REJEITADA
GO 00-00-00-001-05 REJEITADA
GO OO-OO-OO-OOq-OO APROVADA
GO 0')-':'0-00-01"1-')5 APROVADA
GO 00-00-00-001-05 APROVADA
GO 00-00-00-003-" REJEITADA
GO 00-00-00-018-00 APROVADA
GO S'S'-S"-'S'-'S"-S" APR PARCIALMENTE
GO 00-00-00-016-00 REJEITADA
GO 00-00-00-001-00 APR PARÇIALMENTE
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030&-1
0307-0
0300-B
0305'-&
0:310-0

t1-B
0~12-&

0313-~

031~-2

0315-1
031&-5'
0317-7
03UI-!s
0315'-3
0320-7
0321-5
0322-3
0323-1
032~-O

0325-8
032&-&
0327-~

032l!l-2
0325'-1
0330-~

0331-2
0332-1
0333-"
033~-7

0335-5
033&-3
0337-1
C '8-0
0_,$"-8
03~0-1

03~1-0

03~2-8

03~3-&

03~~-~

03~5-2

03~&-1

03~7-"

03~l!l-7

03~5'-5

0350-"
0351-7
0352-5
0353-3
035~-1

0355-0
035<5-8
, ~7-&

O.. :>B-~
03!SSO-2
03&0-&
03&1-~

03&2-2
03&3-1
03&Q-,.
03&5-7
03<5<5-5
03&7-3
03'8-1
03'''-0
0370-3

NION ALBERNAZ
MÁRCIO BRAGA
MÁRCIO BRAGA
.JOS~ LINS
PRISCO VIANA
PRISCO VIANA
PRISCO VIANA
PRISCO VIANA
F'RISCO VIANA
ANTONIO UENO
ANTONIO UENO
ANTONIO UENO
ANTONIO UENO
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.J05~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
~05~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.J05~ MARIA EYMAEL
.J05~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.J051~ M~RIA EYMAEL
~OS~ MARrA rYM~EL

.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
~OS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JO:.~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
.JOS~ MARIA EYMAEL
PAES DE ANDRADE
.JOSE CARLOS VASCONCELOS
S~RGIO SPADA
S~RGIO SF'ADA
.JONAS PINHEIRO
OSWALDO LIMA FILHO
OSWALDO LIMA FILHO
OSWALDO LIMA FILHO
OSWALDO LIMA FILHO
OSWALDO LIMA FILHO
OSWALDO LIMA FILHO
GERALDO ALCKMIN

PMDB
PMDB
PMDf'
PFL
PMDe
PMDf<
PMDf<
PMDB
!"MDe
PFL
PFL
PFL
PFL
PDC
!"DC
F'DC
PDC
PDC
PDC
!"DC
PDC:
!"DC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
F'DC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
PDC
!"DC
PDC.
PDC
PMDE,
PMDB
PMDE'
PMDf<
PFL
PMDf;
PMDEI
PMDEI
PMDf;
PMDe
PMDE;
PMDEI

GO 00-00-00-005-00 APROVADA
R.J 00-00-00-003-00 REJEITADA
R.J 00-00-Oq-025-00 REJEITADA
CE 00-00-00-011-00 REJEITADA
BA 00-00-00-01~-03 REJEITADA
6A OO-OO-OO-Ol~-OO HEJEITADA
BA 00-00-00-008-00 APR PARCIALMENTE
~A 00-00-00-011-00 REJEITADA
6A 00-00-00-012-02 PREJUDICADA
PR 00-00-00-003-01 APR PAR~IALMENTE

PR OO-OO-OO-Ol~-O' REJEITADA
PR 00-OQ-00-012-02 REJEITADA
PR OO-QO-00-Ou3-QQ APROVADA
SI" 00-00-00-003-00 APROVADA
51" 00-00-00-003-00 REJEITADA
SI" 00-00-00-003-00 APR PARCIALMENTE
51" 00-00-00-003-00 APROVADA
5P 00-00-00-003-00 REJEITADA
5P 00-00-00-003-" APROVADA
SI" 9'-99-5'9-5"9-" REJEITADA
5P OQ-OO-OO-OO~-OO REJEITADA
51" 00-OO-00-01~-05 APROVADA
51" 00-00-00-023-00 APROVADA
51" 00-00-00-01~-02 REJEITADA
5P 00-00-00-01~-0~ APROVADA
51" 99-5'9-5"-995'-'9 APR PARCIALMENTE
51" OO-00-00-01~-07 REJEITADA
SI" OO-00-00-021-0q APROVADA
SI" 00-00-01-000-00 ArR PARCIALMENTE
51" 00-00-00-015'-00 REJEITADA
SI" 00-00-00-02~-" APROVADA
51" 00-00-00-01~-05 APROVADA
51" 00-00-00-021 -03 APR PARCIALMENTE
SP 00-00-00-021-00 APROVADA
51" 00-00-00-021-00 APROVADA
SI" 00-00-00-001-00 APROVADA
51" 00-00-00-002-00 APR PARCIALMENTE
5P 00-00-00-003-00 APROVADA
5P OO-OO-OO-OO~-OQ APROVADA
51" OO-OO-OO-OO!S-OO APR PARCIALMENTE
5P 00-00-00-00&-00 APROVADA
SI" 00-00-00-007-00 APR PARCIALMENTE
SP 00-00-00-006-00 APROVADA
51" 00-00-00-009-00 APROVADA
SI" 00-00-00-010-00 APROVADA
SP 00-00-00-002-00 APR PARCIALMENTE
5P 00-00-00-001-0~ APR PARCIALMENTE
5P 00-00-00-022-00 APROVADA
SP 00-00-00-021-02 REJEITADA
51" '9-99-99-'99-99 APROVADA
SI" 00-00-00-006-00 APROVADA
5P 00-00-00-019-00 REJEITADA
SI" 00-00-00-025-99 APROVADA
CE 00-00-00-012-00 REJEITAD~

PE 00-00-00-025-9' APR PAR~IALMENTE

PR 00-00-00-011-01 APR PARCIALMENTE
PR 5'9-9'-5'9-S099-9' REJEITADA
MT 00-00-00-003-00 REJEITADA
PE S09-'5'-9SO-9"-9' REJEITADA
PE 99-99-'9-S099-95' REJEITADA
PE 5'9-95'-'9-999-9' R~JEITADA

PE SO'-5'SO-,SO-SO"-9' REJEITAD~

PE ,,-,.SO-,SO-,SO,-SOSO REJEIT~DA

PE '5'-"'-'5'-SOSO'-99 APROVADA
5P 00-00-00-01'-00 REJEITADA
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0371-1
0372-0
0373-8
037~-'

0375-~

0376-2
0377-1
0378-?
037?-7
0360-1
0381-7
0382-7
0383-5
038~-3

(' 5-1
to_cl6-0
0387-8
0368-6
036S'-~

03S'0-8
03S'1-6
03?2-~

03S'3-2
035'~-1

03S'5-S'
03S'6-7
03S'7-5
03S'8-3
035'S'-1
O~OO-S'

0~01-7

O~02-5

0~03-3

I )~-1

C....05-0
0~06-8

0~07-6

O.q08-~

O~OS'-2

0"110-'
O~ll-~

0~12-2

0413-1
04111-S'
0~15-7

0"11"-5
0417-3
0418-1
041'-0
0420-3
0~21-1

0422-0
0~23-8

0~2~-'

0425-~

0~26-2

0427-1
0428-'
0427-7
0430-1
0.tl31-'
C" 12-7
l .33-5

GERALDO ALCKMIN
ANTÔNIO SALIM CURIATI
VIVALDO BARE'OSA
BENITO GAMA
E'ENITO GAMA
IRA..JÁ RODIHGUES
FLAVIO PALMIER DA VEIGA
MUSSA DEMES
MUSSA DEMES
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
DOMINGOS ..JUVENIL
FÁBIO RAUNHEITTI
MENDES THAME
CIO SABÓIA DE CARVALHO
CID SA8ÓIA DE CARVALHO
..JOS~ IGNÁCIO FERREIRA
RUE:EN FIGUEIRÓ
VIVALDO BARE,OSA
NION ALBERNAZ
Luis ROBERTO PONTE
Luis ROBERTO PONTE
Luis ROE,[':' 1', I ()NTE
Luis ROBERTO PONTE
Luis RoeERTO PONTE
RAQUEL ~ÂNDIDO

RAQUEL CÂNDIDO
F&BIO FELDMANN
E:ENITO GAMA
GERALDO I"LEMING
ANTÔNIO SALIM CURIATI
ANTÔNIO SALIM CURIATI
ANTÔNIO SALIM CURIArI
ANTÔNIO SALIM CURIATI
ANTÔNIO SALIM CURIATI
ANTÔNIO SALIM CURIATI
ANTÔNIO SALIM CURIATI
HELIO ROSAS
..JUTAHY MAGALHÃES
OSMAR LEITÃO
FRANCISCO AMARAL
FRANCISCO AMARAL
..JOS~ FERNANDES
JosE! FERNANDES
JosE! FERNANDES
ARNALDO FARIA DE SÁ
LOUREMBERG NUNES ROCHA
PAES LANDIM
PAES LANDIM
~ONIFÁCIO DE ANDRADA
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
PAULO ZARZUR
ANNA MARIA RATTE5
SA~DRA CAVALCANTI
MICHEL TEMER
ANNI~AL ~ARCELLOS

ANNI~AL BARCELLOS
ANTÔNIO SALIM CURIATI
GERALDO CAMF'05

PMOB
PDS
PDT
PFL.
PFL
PMoe

PMDe
PFL
PFL.
F'MDB
F'MDe
F'MDe
PMOf:
PMDB
PTf:
PFL
PMDB
PMDEl
F'MDa
PMDB
POT
PMOe.
PMDe
PM06
F'MDe
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDE'
PFL
PMDe
PDS
PDS
PDS
PDS
PDS
PD5
PDS
PMDB
PMDe
PFL
PMDB
PMDE:
POT
PDT
POT
PTB
PMDB
PFL.
PFL.
PDS
PMDE:
PMDe
PMDf:
PMDf;
PMDB
PFL
PMD~

PFL
PFL
PDS
PMOil

5P ?S'-?S'-?5'-~5'5'-~~ REJEITADA
SP 00-00-00-006-00 RE..JEITADA
R..J 00-00-00-012-00 RE..JEITADA
~A 00-00-OO-02Q-00 APROVADA
BA 00-00-(11)-015'-0:11:' APR F'ARCIALMENTE
RS 00-00-00-007-00 RE..JEITADA

RJ 00-00-00-004-00 RE..JEITADA
PI 00-00-00-02Q-00 APROVADA
PI 00-00-00-016-00 APROVADA
SP 00-00-00-001-00 APROVADA
5P 00-00-00-003-01 RE..JEITADA
5P 00-00-00-021-02 RE..JEITADA
SP 00-00-00-012-03 RE..JEITADA
PA 00-00-00-015'-00 RE..JEITADA
R..J S'~-S'5'-5'S'-5'~5'-5'~ RE..JEITADA
5P S'~-S'?-~?-~~~-~5' RE..JEITADA
CE 00-00-00-012-00 RE..JEITADA
CE 00-00-00-013-00 REJEITADA
ES OO-OO-OO-OI~-OO RE..JEITADA
MS OO-OO-OO-ol~-OO RE..JEITADA
R..J 00-00-00-023-00 RE..JEITADA
GO ~?-S'S'-S'~-~??-?? REJEITADA
RS 00-00-00-0IQ-OO RE..JEITADA
RS 00-00-00-016-00 RE..JEITADA
R5 00-00-00-010-02 RE..JEITADA
RS 00-00-00-012-00 RE..JEITADA
RS OO-OO-OO-OIQ-OO RE..JEITADA
RO 5'5'-5'7-5'~-~~5'-~7 APR PARCIALMENTE
RO 77-5'5'-5'7-~~7-7~ REJEITADA
SP 00-00-00-003-00 RE..JEITADA
fiA 00-00-00-018-7' ArROVAD~

AC 00-00-00-015'-00 REJEITADA
SP 00-00-('('-('02-0(' REJE:ITADA
SP 00-00-00-001-03 APROVADA
SP 00-00-00-010-03 RE..JEITADA
SP 00-00-00-010-02 RE..JEITADA
SP 00-00-00-021-00 RE..JEITADA
SP 00-00-00-012-01 RE..JEITADA
SP 00-00-00-('21-':'3 RE..JEITADA
SP OO-OO-OO-OIQ-OI RE..JEITADA
~A 00-00-00-007-5'7 APR PARCIALMENTE
R..J 00-('0-00-015-(11) REJEITA()A
SP 00-00-00-003-00 R~JEITADA

SP 00-00-00-003-00 REJEITADA
AM OO-OO-OO-OI~-08 RE..JEITADA
AM oO-Oo-OO-OOq-OO APR PARCIALMENTE
AM 00-00-00-006-00 RE..JEITADA
SP 00-00-00-007-00 REJEITADA
MT ~S'-S'?-99-~5'7-~7 APROVADA
PI 00-00-00-017-00 REJEITADA
PI 00-OO-00-02~-00 RE..JEITADA
MG S'5'-S'5'-97-5'75'-97 RE..JEITADA
5P 77-'5'-97-95'5'-7' RE..JEITADA
SP 00-00-00-021-00 APR PARCIALMENTE
SP 00-00-00-01S'-00 REJEITADÃ
5P 00-00-00-02~-95' RE..JEITADA
R..J 00-00-00-006-00 RE..JEITADA
RJ 00-00-01-002-00 RE..JEITADA
SP 00-00-00-003-00 APR PARCIALMENTE
AP 00-OO-Oo-02Q-OO RE..JEITADA
AP 00-00-OO-01~-'9 RE..JEITADA
SP S'S'-S'S'-5'S'-S'S'~-5'S' RE..JEITADA
DF 00-00-00-012-03 RE..JEITADA
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A5SEM~L~IA NACIONAL CONSTITUINTE
V. COMISSÃO DO SISTEMA TRI6UT~RIO, OR~AMENTO E FINAN~AS

V.A SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPA~ÃO E DI5TRIDUI~ÃO DAS
RECEITAS

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO DE ELABORA~ÃO CONSTITUCIONAL
RELA~ÃO POR N~MERO DA EMENDA
--------------------------------------------------------------------------------
EMENDA AUTOR PARTIDO UF REFERENCIA SITUA~ÃO

--------------------------------------------------------------------------------
O~3q-3 SIMÃO SESSIM PFL RJ 00-00-00-012-00 REJEITADA
Oq3S-1 SIMÃO 5E5SIM PFL RJ 00-00-00-017-00 REJEITADA
Oq36-0 SIMÃO 5ESSIH PFL RJ 00-00-00-021-02 REJEITADA
O~37-e SIMÃO SESSIM PFL RJ 00-00-00-018-00 REJEITADA
OQ3S-6 JOVANNI MA5INI PMDB PR 00-00-00-012-01 APROVADA
OQ3~-Q JOVANNI MASINI PMDB PR 00-OO-00-01~-99 REJEITADA
O~QO-e JOVANNI MASINI PMDB PR 99-99-99-999-99 APR PARCIALMENTE
0~QI-6 JOVANNI MA5INI PMDB PR 00-00-00-006-00 REJEITADA
O~Q2-~ L~LIO SOUZA PMDe R5 00-00-00-001-00 APR PARCIALMENTE
OQq3-2 L~LIO SOUZA PMDB RS 00-00-00-001-01 REJEITADA
Oqqq-I L~LIO 50UZA PMDB R5 00-00-00-001-03 REJEITADA
O~q5-' L~LIO SOUZA PMDB RS OO-OO-OO-OOI-O~ APR PARCIALMENTE
O~q6-7 L~LIO SOUZA PMDB R5 OO-OO-OO-OOq-OO APROVADA
OqQ7-5 LtLIO SOUZA PMDB RS 00-00-00-010-00 APR PARCIALMENTE
OQQS-3 L~LIO 50UZA PMDB RS 00-00-00-010-02 REJEITADA
OQ~~-I L~LIO SOUZA PMDB RS OO-OO-OO-OIQ-06 REJEITADA
OqSO-S L~LIO SOUZA PMDB RS 00-00-00-018-00 APROVADA
r ~1-3 L~LIO SOUZA PMOB RS 00-00-00-007-00 REJEITADA
~ J~-I L~LIO SOUZA PMDB RS OO-OO-OO-Olq-OS REJEITADA
O~53-0 L~LIO SOUZA PMDB RS 00-00-00-012-03 REJEITADA
O~S~-8 L~LIO SOUZA PMDB RS OO-OO-OO-Olq-Oa REJEITADA
O~55-6 L~LIO SOUZA PMDB R5 00-00-00-021-03 REJEITADA
O~S~-~ L~LIO 50UZA PMDB RS 00-00-00-021-02 REJEITADA

Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira

ATADA 6" REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1987

Aos 5 (cinco) dias do mês de maio do ano
de 1987 (hum mil e novecentos e oitenta e sete),
às 17:00horas, reuniu-se a Subcomissão de Or
çamento e Fiscalização Financeira, na sala C-2,
do Anexo li,da Câmara dos Deputados. Presentes
os Senhores Constituintes titulares João Alves,
Presidente; José LuizMaia, Relator; Firmo de Cas
tro, José Guedes, Naphtali Alves,Wilson Campos,
FlávioRocha, Furtado Leite, Jessé Freire, Messias
Góis, Feres Nader e Fábio Raunheitti. Estiveram
ausentes os Senhores Constituintes titulares Car
rel Benevides e João Natal, Primeiro e Segundo
Vice-Presidentes, respectivamente, Carlos De'
Carli, João Carlos Bacelar, Lézio Sathler, Márcio
Braga e Jovanni Masini. Compareceram ainda os
senhores constituintes Osmundo Rebouças,
PMDB/CE e .'José Serra, PMDB/SP, respectiva
mente, Vice-Presidente e Relator da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Ata:
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 mem
bros da Subcomissão; não houve discussão e,
colocada em votação, foi ela aprovada, por unani
midade, sem restrição. Ordem do Dia: passando
à ordem do dia, o Sr. Presidente, Constituinte João
Alves,comunicou que a presente reunião foi con
vocada para ouvir o DoutorAndréa Sandro Calabi,
Secretário cio Tesouro Nacional. Em seguida, o
Sr. Presidente, Constituinte João Alves, tecendo
sucintos comentários acerca da temática "Progra
mação e Administração Financeira", convidou o
expositor a compor a mesa e concedeu-lhe a pala
vra, o qual agradecendo a honra de estar presente
no plenário da Subcomissão de Orcamento e Fis-

calização Financeira, discorreu com eloqüência '.
sobre o tema, abordando aspectos referentes ao
Orçamento da União, Serviço da Dívida,Finanças
Públicas, para, em seguida, colocar-se à dispo
sição dos Cconstituintes presentes. O Sr. Presi
dente, Constituinte João Alves, franqueou então
a palavra aos senhores José Luiz Maia, Messias
Góis, Firmo de Castro e José Serra. A conferência,
os debates e as interpelações, com as devidas
respostas, foram gravadas por inteiro e o texto,
após apanhamento, tradução e datilografia, pas
sará a fazer parte integrante desta Ata. Nada mais
havendo a tratar, às 19:36 horas, foi encerrada
a reunião e, para constar, eu, Benício Mendes
Teixeira, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai
à publicação e, após lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Srs. Cons
tituintes, esta reunião tem por objetivo ouvir a
palavra do economista Andrea Sandro Calabi, Se
cretário do Tesouro Nacional, ex-Secretário-Geral
do Ministério do Planejamento e um dos homens
que mais entendem de dinheiro no Brasil. Convi
damos S. S" para falar sobre orçamento e fiscali
zação fmanceira e sugerir o que podemos e deve
mos fazer no âmbito desta Subcomissão. Estou
certo de que o parecer do Relator abrigará muitos
dos seus argumentos.

Com a palavra o Dr. Calabi.

O SR. ANDREASANDRO CALABI- Exm° Sr.
Presidente João Alves,Exm" Sr. Constituinte José
Luiz Maia, Srs, Constituintes, Senhores e Senho
ras: Inicialmente, agradeço aos Srs. Constituintes
o convite para prestar este depoimento junto a
esta Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças da Constituinte. Reputo,
pela experiência que tive nestes últimos dois anos
~ fm ano na Secretaria do Tesouro Nacional,

anteriormente, um ano na Secretaria-Geral da Se
plan - que esta Comissão tem tarefas cruciais,
importantíssimas, eis que deve regular parâme
tros básicos e permanentes dos recursos fínan
ceiros da União, Estados e Municípios e, desta
forma, norteará a ação do Estado com vistas ao
que todos desejamos que é um processo de cres
cimento e de aumento do bem-estar comum.

Os temas que abordarei não serão tratados nes
te pouco tempo de que disponho com a profun
didade necessária. Prefiro abrir um leque de as
suntos, oferecendo-me para aqui retomar e apro
fundá-los nas instâncias a serem determinadas
pela Comíssâo,

A STN tem orientado suas ações na direção
das propostas que defendem maior transparência
na aplicação dos recursos públicos e fazem da
austeridade e probidade princípios a serem segui
dos pelos gestores públicos.

As principais ações neste primeiro ano volta
ram-se para:

1. Unificação dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional;

2. Reformulação do Sistema de Controle Inter
no do Poder Executivo.

A unificação dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional compreende, entre outras ações, o de
senvolvimento e a implantação do Sistema Inte
grado da Administração Financeira - SIAFl, e
o treinamento de mais de 5 mil gestores em todo
o País. Compreende uma rede de terminais de
computadores, todos ligados concomitantemen
te, em tempo real, pelo Brasil todo, nas diversas
unidades gestoras. Hoje temos cerca de mil termi
nais instalados, combinando esses recursos nu
ma caixa única Este é um sistema muito rápido,
e ele pôde ser completado no curto período de
sete meses, graças ao envolvimento de mais de
cinco mil aestores. aue oarticioaram de um oro-
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Espero ter, se não aprofundado, pelo menos
aberto um leque de questões no que se refere
ao processo orçamentário, à questão do controle
interno e das relações entre o Tesouro e o Banco
Central.

Agradeço novamente a V. EX', Sr. Presidente,
aos Srs. Constituintes, e coloco-me à disposição
de todos para quaisquer esclarecimentos. (Pal
mas.)

() SR. PRESIDENTE (João Alves)- Como é
de praxe, dou a palavra ao nosso Relator,Consti
tuinte José LuizMaia.

O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Sr. Presi
dente, nobre companheiros de Subcomissão, Sr.
Conferencista, Dr.Andrea Calabi,a função do Re
lator é mais de captar idéias e pensamentos ex
postos no plenário desta Subcomissão para a ela
boração do anteprojeto a ser amplamente discu
tido pelos dlemais membros da Casa. Gostaria
mos, no entanto, de aproveitar a oportunidade
para expressar ao Dr.Andrea Calabia nossa satis
fação por tê-lo conosco. Já o conheço há algum
tempo. Tive,atêoportunidade de trazê-loao plená
rio da Comissão do Interiorna Legislatura passa
da, quando mantemos uma conversa franca e
tratamos, de problemas que dizem respeito à Re
gião Nordeste, exatamente em relação aos incen
tívosfiscais.E,na exposição do Dr.Andrea Sandro
Calabl, alguns pontos coincidem com o que te
mOH captado em relação aos problemas do Banco
Central. .

Dr.AndréaSandro Calabi, faremos, da mesma
forma, algumas indagações no que diz respeito
à admínistração do bolo da União. Tenho em
mãos documento que revela a cobrança de 
nada menos do que 30 impostos - impostos
disfarçados --pela União.Esse documento revela
que, em 19!13, recursos da ordem de 6 bilhões
de cruzados deixaram de ser repassados para Es
tados e Municípios. Nenhum dos impostos cita
dos neste documento faz parte do Orçamento
da União. O Congresso, na realidade, não toma
conhecimento da cobrança desses tributos e ou
tros deixaram de ser cobrados. Sei que a Secre
taria que V. S' dirige é muito recente. Conheço
pessoalmente o seu interesse em tentar ajustar
os gastos governamentais à realidade brasileira.
Infelízmente, não tem sido possível,

Há outro problema sobre o qual gostaria de
ter lima resposta. É possível obter alguma infor
mação a respeito do volume de dispêndio que
o Banco Central teve de arcar para a atualização
dos juros na compra e venda de recursos nos
últimos dias?

Há alguma informação sobre a assunção de
débitos, por parte de Banco Central, de bancos
privados no exterior? Tem o Governo, através da
sua Secretaria, algumas informações sobre o as
sunto?

O SR.ANDREA SANDROCALASI - Obrigado,
nobre Constituinte. A primeira questão refere-se
a taxas, impostos ou outras fontes de recursos
não incluídosno orçamento. O princípiopelo qual
nos vímos batendo, ao longo desses últimos dois
anos, é no sentido de incluir todos os recursos
nessa peça orçamentária única da União.Avança
mos muito nesta direção. Não tenho a relação,
mas depois poderei responder-lhe por escrito, es
clarecendo que ações podem ser ou foram toma
da§ a respeito..

A segunda questão refere-se a recursos não
repassados a Estados e municípios. Imagino que
seja uma questão relativa a Fundos de Partici
pação, cuja base é a arrecadação de impostos
federais, Imposto de Renda e IPI, especificamente.
É uma obrigação legal. Não há como não repas
sar, ainda que possa ocorrer, em algum exercício,
o orçamento ter sido subestimado em relação
à receita efetivamente arrecadada. Sobre essa re
ceita correspondern participações de Estados e
municípios que devem ser repassadas logo a se
guir. O processo de distribuição dos Fundos de
Participação dos Estados e municípios é absoluta
mente automático. Não há como - embora seja
muito comum - reter esses recursos além do
limite mínimo necessário para reconhecer sua
existência, isto é, receber os dados relativosà arre
cadação do Imposto de Renda e do IPI e transfe
ri-los às contas efetivas dos municípios.

Finalmente há a questão das contas do Banco
Central. Existe uma variedade de contas, no âm
bito da União como um todo, cujos custos finan
ceiros efetivossão conhecidos. Por exemplo, dife
renças líquidas entre compras e vendas de produ
tos agrícolas, cujos itens estão no Orçamento da
União. Algumas justamente de difícil reconheci
mento e avaliação são as derivadas de suprimen
tos do Banco Central do Brasil. Se este supre
recursos, por comando do Ministérioda Fazenda,
ao Banco do Brasil, para fazer um empréstimo
rural, por exemplo, a uma taxa predefinida, e se
essa taxase mostra inferiorao custo de captação
desses recursos por parte do Banco Central, que
é feita via colocação de títulos, há um subsidio
implícito.Esse subsidio raramente é mensurado,
porque, no retomo da operação de crédito do
mutuário ao Banco do Brasil, este último retoma
ao Banco Central os valores nominais, em cruza
dos, com as taxas de juros correspondentes que
entra no bolo, digamos assim, da programação
monetária de maneira um tanto escondida. Não
fica claro.

Nossa proposta é justamente no sentido de ex
plicitartodos esses mecanismos. Vimo-nosbaten
do muito, nos últimos anos, em relação ao aspec
to, e acredito que muito avançamos substanti
vamente em todas as contas que já mencionei:
Aquisições do Governo Federal, compra e venda
de trigo, conjunto de operações do sistema Minis
tério da Indústria e do Comércio - Instituto do
Açúcar e do Álcool, os próprios juros da dívida
mobiliária interna e assim por diante. Subsiste,
no entanto, uma série de subsídios implícitos,que
deveriam ser melhor avaliados, correndo o pro
césso normal de aprovação pelo Legislativo.

Os volumes de crédito normalmente conce
didos, bem como os retornos desses volumes,
são conhecidos,e divulgados periodicamente pelo
Banco Central.Asvezes, esses volumes de crédito
são apenas explicitadosem termos líquidos. Diga
mos que, no mês de maio, haja 30 bilhões de
suprimentos e 10 bilhões de retorno. Constarão
da programação monetária para o mês apenas
os 20 bilhões liquidos correspondentes. Mas são
todos valores públicos conhecidos, bem como
os dos custos relativos à intervenção nos bancos
lá fora. São operações que normalmente têm de
ser aprovadas uma a uma, ou no seu princípio,
pelo Conselho Monetário Nacional, e cumpre ao
Banco Central a apresentação detalhada, na me
dida em que se exige esse detalhamento.

Isso não é difícil obter, mas novamente lembro
que essa questão da separação entre Banco Cen
tral e o Ministério da Fazenda exige, concomi
tantemente, uma atenção com os dois pontos
que levantei: de um lado, a separação da dívida
pública em suas funções de fmanciamentos do
déficit;de outro, a regulação monetária, principal
mente o estabelecimento de mecanismos eficien
tes para os financiamentos que o Governo deseje,
a exemplo do crédito rural, que até hoje depende
muito fortemente desse sistema. Depende essen
cialmente, porque se dá a taxas favorecidas, pro
positalmente, por intenção do Governo,cujos cus-o
tos ficam embutidos e escapam ao processo orça-
mentárionormal. ,

O SR.RELATOR (José LuizMaia)- Uma outra
pergunta diz respeito ao problema da assunção,
pelo Banco Central,do débito de bancos privados.

O SR.ANDREASANDRO CALASI-Mencionei
que a assunção de débitos, pelo Banco Central,
de bancos privados, ou se refere ao processo de
liquidação de bancos, como o Auxiliar, o Comind,
ou como agora, a essa negociação externa. Agên
cias de bancos brasileiros no exterior tinham, ob
víamente, fontes de captação, ou seja, iam buscar
recursos lá fora e os reemprestavam. Nesse pro
cesso de negociação, o mercado financeiro inter
nacional ficou mais atento a qualquer questão
com o Brasil, e mais especificamente às fIliais
de bancos brasileiros no exterior. Portanto, em
alguns casos, o Banco do Brasil, por ordem do
Governo Federal, sob o controle do Banco Cen
trai, encarregou-se dos dois lados, ou seja, assu
miu, em nome do banco privado, os débitos com
quem lhe emprestava recursos, bem como os
créditos que essas agências tinham com relação
a seus clientes.

Não há, portanto, custos imediatos, digamos
assim, a não ser uma assunção, em casos deter
minados, especificamente d'a parte operacional.
Concentra-se na mesa de open do Banco do
Brasil,lá fora,a captação de recursos no mercado
interbancário, como também se concentra a ad
ministração dos recebimentos das operações ati
vas que os bancos tinham.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Constituinte Messias Góis.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente: gostaria de saber - é um assunto
que já levanteiem outra palestra - se a Secretaria
que V.S· dirige,Dr.Calabi,tem o controle e conhe
cimento de todos esses fundos, secretos ou não,
usados pelo Poder Executivopara arcar com des
pesas. Citariacomo exemplo algo que li em revista
de âmbito nacional sobre conta Delta N, secreta,
de empresa ligada ao desenvolvimento do progra
ma nuclear. Sua Secretaria tem o cadastro de
todos esses fundos? Ela os controla? Quanto cus
ta aproximadamente à União?

Gostaria também de saber se é a sua Secretaria
que assume o ônus do prejuizo dos bancos esta
duais que, a pedido dos novos Governadores, so
freram intervenção. Mas tarde, recuperados e sa
neados, os Governadores vão recebê-los em ple
na operação. E até uma situação de premiar quem
foi ruim e castigar quem foisério e honesto. Digo
isso com certa dose de mágoa, porque o banco
de meu Estado, o Banco do Estado de Sergipe,
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seus mil terminais, é capaz de tirar balancetes
da União diariamente, a qualquer momento. É
um computador on Une em tempo real.Portanto,
implantada essa contabilidade como um fun em
si mesma, quase como um conjunto de balanços
de prateleira a serem apresentados e analisados
um pouco em detalhe, acredito que esse processo
de prestação de contas deva ser feito também
de maneira rotineira, cotidiana, por meio de um
conjunto de controle do Legislativo, do Executivo
mesmo e de quem puder fazer uso dos instru
mentos gerenciais para esse processo contábil.
Portanto, acredito que a própria implantação do
sistema permita identificar, de maneira setorizada
e individualizada, momentos do tempo em que
a preocupação assalte qualquer instância de Go
vemo, possibilitando processos permanentes de
controle Interno,fiscalizado sempre em última ins
tância, é óbvio, pelo Legislativo.

O conjunto de questões relevantes também re
fere-se à relação discutida nesta Subcomissão,
quando estava presente o ex-Ministro Simonsen.
Trata-se do relacionamento entre o Tesouro e
o Banco Central do Brasil. Dentro dessa relação,
dois pontos são normalmente salientados com
ênfase, sendo um deles em especial: a neces
sidade da independência do Banco Central do
Brasil relativamenteao Ministério da Fazenda. Es
sa independência - e, hoje, na cerimônia de pos
se do novo Presidente do Banco Central, S. Sa.
a mencionou, recebendo palmas imediatas de to
da a platéia -, é obviamente um objetivo a ser
perseguido. No entanto, deve ser qualificado. Por
um lado, a contrapartida dessa independência é
que o banco Central perca o poder de emitir títu
los públicos federais. Hoje, se, por um lado, o
Banco Central está vinculado estritamente ao Mi
nistério da Fazenda fundamentalmente, como ve
remos adiante, por causa do conjunto de opera
ções de crédito que fluem de alguma maneira
através do Banco Central, por outro, a emissão
de títulos de obrigações da dívida federal, como
OTN e LBC,é feita pelo Banco Central indepen
dentemente do comando do Tesouro. Obviamen
te, o endividamento público federal, como está
definido no processo orçamentário pelo Legis
lativo, é para cobrir o excesso de despesas de
custeio e investimentos e de outras relativas às
receitas. Portanto, a decisão de emissão de títulos
deve ser exclusivado processo orçamentário, per
mitindo-se, dessa forma - ou exigindo-se, me
lhor dizendo - uma total separação da emissão
de títulos públicos para o financiamento dos défí
cíts,por um lado, daquela emissão de títulospúbli
cos destinada ao controle monetário da econo
mia, por outro. Se hoje o Banco Central deseja
regular a liQUideI da economia, por meio da colo
cação de títulos que absorvam parte da massa
monetária, ele emite esses títulos por iniciativa
própria.

A separação dessas funções é crucial para po
der-se pensar num Banco Central independente.
A emissão de títulos dá-se exclusivamente para
o financiamento do déficitpúblico dentro de mon
tantes prescritos e limitados na Constituição e
definidos no processo orçamentário. Essa suges
tão passa pela revogação pura e simples do art.
69 da atual Constituição, bem como implica a
inclusão obrigatória, no Orçamento geral da
União, de todas as receitas e despesas prove
tníentes de operações com títulos públicos fede-

rais. Relembro que um passo substancial nessa
direção foi dado já no processo orçamentário de
1985, quando tratava-se do orçamento para 1986:
a unificação orçamentária. Incluiu-se no Orça
mento geral da União todo aquele conjunto de
itens de despesas previamente supridos dentro
do chamado orçamento monetário, como por
exemplo, conta-trigo, preços mínimos, aquisições
do Govemo Federal, encargos, ou seja, despesas
financeirasda dívidapública federal, financiamen
tos rurais, Proagro e outros.

A situação atual ainda é caracterizada, embora
tenha havido esse elevado ganho qualitativo e
quantitativo frente à situação prevalente a 1985,
pela programação monetária. O importante a rele
var é que, na independência entre o Banco Central
e o Ministério da Fazenda, corta-se um meca
nismo extremamente eficiente de financiamento
de operações de interesse do Govemo Federal.
É este o objetivo: impedir contas em aberto que
derivem, em última instância, de emissões mone
tárias destinadas a uma ou outra operação de
crédito, mas que embutem em seu interiorsubsí
dios que ficam muito pouco claros.

O corte dado nessa agilidade operacional entre
Ministério da Fazenda, Banco Central do Brasil,
como agente financeiro do Tesouro, exige, por
tanto, o estabelecimento de um outro instrumento
poderoso, que é o orçamento de crédito. O orça
mento de crédito deveria contemplar todas as
fontes e todos os usos de recursos destinados,
por exemplo, a fundos e programas, bem como
aquelas contas que hoje são as principais respon
sáveis por expansões e contrações da base mone
tária. Trata-se, o orçamento de crédito, de um
orçamento que consolida receitas e despesas de
todas as contas de crédito a serem financiadas
com recursos federais. O aumento líquido dos
valores a serem financiados, isto é, a diferença
entre as despesas e os respectivos retornos, bem
como subsídios e despesas embutidos nas opera
ções, deve ser coberto com dotações previstas
no orçamento geral da União.

O ponto que quero ressaltar é que com muita
facilidadeapóia-se essa separação entre o Banco
Centrale o Minstérioda Fazenda. Ela é bem dese
jada, mas também um propósito que exigealguns
passos complementares. Em primeiro lugar, o
reconhecimento, como mencionei, da separação
das funções de dívidapública e regulação de liqui
dez da economia. Em segundo lugar, exige uma
modemização do sistema financeiro capaz de su
prir aquelas linhas de crédito hoje cobertos pelas
mecânicas de suprimentos do Banco Central e
do Banco do Brasilpara determinadas operações
de crédito.

Finalmente, um ponto importante, que deve
ser lembrado, refere-se à questão do exercício
financeiro.A coincidência entre o exercício fínan
ceiro e o ano civil apresenta diversas desvanta
gens. De início, obriga a elaboração de proposta
orçamentária com grande antecedência, o que
acaba distorcendo os resultados finais. O pro
cesso orçamentário de hoje exige do Executivo
a remessa do orçamento ao Congresso Nacional
até 30 de agosto, para discussão e aprovação
até 30 de novembro. Esse processo principia por
volta de março/abril do ano anterior;ou seja, esta
mos agora trabalhando, dando os parâmetros e
começando as rodadas do Orçamento geral da
União para 1988. Esse distanciamento entre o

início do processo orçamentário e o período do
orçamentário leva, por exemplo, e com freqüên
cia, a uma subestimativa da inflação prevista no
momento da elaboração do orçamento. Essa su
bestimativa da inflação, que é tradicional dentro
do processo orçamentário pela própria reserva
ou pela própria segurança que esse processo exi
ge, obviamente descontrola os recursos de que
a unidade gestora poderá efetivamente dispor pa
ra execução de determinados programas. Temos
um programa qualquer, por exemplo, para a cons
trução de 10 centros de saúde, e uma dotação,
imaginemos, de 100 para construir esses 10 cen
tros de saúde aos preços de hoje. Ele passa por
todo o processo orçamentário é aprovado pelo
Congresso, e os 100, por causa da inflação, já
serão insuficientes talvez para a construção de
5 centros de saúde. Portanto, o distanciamento
entre o processo orçamentário e a data de sua
efetivaçãoé algo muito negativo para a eficiência
da gestão dos recursos públicos. Por outro lado,
o encerramento do exercício e o início de outro
ocorre normalmente em fim de ano, em penados
de festas, férias, o que acaba prejudicando os
trabalhos daí decorrentes.

Em terceiro lugar, o final de mandatos de car
gos eletivosno Poder Executivoocorre, em geral,
no iniciode exercício,o que favorece um compro
metimento inteiramente desproporcional das ver
bas pela administração que finda.Ademais, a ad
ministração que entra é obrigada a executar um
orçamento que, muitas vezes, não está calcado
no programa de trab~ho da nova administração.

Assim, mais a título de sugestão, poderíamos
pensar uma data para a entrega da proposta orça
mentária ao Congresso - até 30 de abril;discus
são e aprovação pelo Congresso até 30 de junho
ou julho, e exercício financeiro de 10 de julho
a 30 de junho. Obviamente, trata-se de simples
sugestões, mas que demonstram nossa preocu
pação com a questão do exercíciofinanceiro que,
a meu ver, não é trivial.

Finalmente, quero levantar mais alguns pontos,
como as relações entre Poder Executivo e Banco
Central, a redefinição do papel do Estado na eco
nomia e o controle fmanceiro correspondente, o
controle do endMdamento público.

Um ponto que não mencionei, mas gostaria
de registrar, refere-se ao controle dos direitos e
haveres da União.As responsabilidades da União
normalmente são pouco controladas, se compa
radas ao controle hoje existenteno processo orça
mentário.

Como último ponto. cabe mencionar uma
questão que me parece difícil. Por mais que nós
esmeremos no controle do Orçamento geral da
União, deixamos de lado, ainda, aspectos extre
mamente relevantes dos orçamentos de Estados
e Municípios. Daí a necessidade, que mencionei,
de constar da Lei Maior princípios básicos co
muns para os orçamentos das estatais, para o
orçamento da PrevidênciaSocial e alguma regula
ção também sobre contas específicas, monetá
rias, do próprio Banco Central.

O objetivo central deve ser obviamente o de
regular a capacidade de endMdamento do setor
público como um todo, de forma a atender aos
programas de governo de maneira capaz de per
mitir um equilíbrio, um déficit público consoli
dado, compatível com a capacidade de repaga
mento do setor público.
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cesso de treinamento muito intenso. Digo isso
pairaque os senhores tenham uma idéia do reor
denamento fmanceiro do setor público. Esse pro
cesso cativa, mesmo no interior da máquina,
aquelas pessoas que percebem a necessidade de
aumentar a eficiência e a economicidade na utili
zaçãode recursos públicos.

Areformulação do Sistema de Controle Interno
objetivou adequar as atividades de programação
e administração financeiras, contabilidade e audi
toria às exigrências impostas pela unificação orça
mentária, levada a efeito no exercício de 1986.

A austeridade e a transparência, requeridas na
gestão de todos quantos utilizem recursos públi
cos, tomava necessário redefinir a abrangência
de atuação dos órgãos de controle interno, orien
tando-se sua ação no sentido de buscar o cumpri
mento das finalidades previstas na Constituição,
ou seja, acompanhamento de execução dos pro
gramas de trabalho e avaliação dos resultados
alcançados pelos administrativos.

Dentre as questões a serem definidas pela
Constituição, permitimo-nos destacar, a seguir,
algumas que mais de perto se relacionam com
as atividades de administração e controle das fi
nanças públicas.

Em primeiro lug&, há necessidade de fixação
de princípios e bases gerais e comuns à União,
Estados e Municípiosna administração das finan
ças públicas.

É: claro que a orientação geral normativa da
Constituição para os diferentes níveisde Governo
deve ser uniforme, adequando-se ao plano do
Govemo Federal e também ajustaindo-seà esfera
dos Governos Estaduais e Municipais.

Alguns exemplos de príncíplos a serem segui
dos podem ser citados:

a) a independência e separação das finanças
públicas da União, Estados e Municípios;

b) o equilíbrio geral das finanças públicas do
País é uma das obrigações comuns à União e
Estados e que deve estar refletidonos orçamentos
aprovados pelos Governos respectivos; o estabe
lecimento de: principioconstitucional é necessário
pareique se processe a adoção de medidas inter
nas compativeis;

c» é necessário indicar-se que os príncí
pios gerais e comuns serão estabelecidos em lei;

d) quando o equDibrio orçamentário da União
ou do Estado tivesse que ser alterado por força
da conjuntura econômica ou por qualquer outro
fator, seria recomendável preverem-se mecanis
mos que poderiam ser acionados para a obtenção
do reequilibrio financeiro desejado.

Um segundo conjunto de questões refere-se
a um processo de coordenação das finanças pú
blícas como um todo.

A política financeira pública só tem condições
de alcançar os objetivos traçados na medida em
que os orçemenos e a adminsitração das finanças
públicas - pela União, Estados e Municípios
forem orientados na mesma direção.

Diâcílmente se objetará o reequilíbrioou a cor
reção do déficit público enquanto um dos níveis
de Governo - a União ou Estados - adotar
orientação e objetivos diferentes.

A coordenação das finanças públicas do País
supõe a existênciade instrumentos e mecanismos
de netureza le:gal e institucional para que possa
ter sucesso. Deve também abranger, nos três ní
veis de Governo, todos os órgãos e entidades

que se vaIhaJm ou possam se utilizarde recursos
públicos.

Os instrumentos legais seriam incluídos na lei
geral, e o institucionalpoderia ser algo semelhante
a um Conselho das Finanças Públicas a ser presi
dido pelo Ministroda Fazenda e composto pelos
Secretários da Fazenda e representantes de Muni
cípios, ao qual incumbiria o estabelecimento de
planejamento financeiro ao níveldas diversas es
feras de Governo.

Um outro ponto a ser regulado pela Consti
tuição, que deve merece especial atenção dos
Srs. Constituintes, refere-se aos parâmetros, aos
limites do endividamento público das diferentes
esferas de Governo.

Enumero quatro motivos básicos:
a) a situação fmanceira dos Governos e entida

des públicas, que revela a existência da falta de
crítéríos econômicos na assunção de obrigações.

E comum que alguma unidade, seja no interior
do plano federal, seja nas esferas estaduais e mu
nicipais, se endivide de maneira totalmente des
proporcional à sua capacidade de efetivamente
suportar um detenninado montante de dívida.É
claro que, na medida em que isso ocorra, haverá
muita inconsistência, e cada vez mais flagrante.
Essa inconsistência deveriaser detectada a priori,
de tal maneira que, definido um gasto sem recur
sos orçamentários correspondentes, não recaía
sobre instrumentos financeiros um fechamento
de contas que, ao longo do vencimento, virá à
tona inexoravelmente. Definidauma necessidade,
se a unidade não tivercapacidade de pagamento,
ela deverá definir obviamente recursos públicos
orçamentários a fundo perdido.

b) o endividamento público desmensurado é
uma forma regressiva de tril>utação da sociedade;

c) quando mal utilizados, esse endividamento
pode-se transformar em comprometimento de re
cursos públicos ao longo de gerações, preJudi
cando a satisfação de futuras necessidades ou
prioridades de ação do Governo em benefício de
segmentos sociais;

d) a fixação de limites comuns e gerais para
as diversas esferas de Governo elimina distorções
e eoíbe abusos,

A idéia é estabelecer um limiteeconômico. Por
exemplo, como forma de Iímítaro endividamento,
as receitas públicas oriundas de créditos púoliços
(financiamentos, empréstimos, títulos) não pode
riam ultrapassar as despesas com investimentos
previstas no orçamento,

Seriam beneficiados os Estados e Municlpios
que tenham sido mais austeros na gestão de seus
recursos.

Seria assegurado, desta forma, o retomo futuro
para o pagamento das dividas assumidas, prove
nientes do retomo dos investimentos.

Além: dessa limitação econômica geral,acredito
ser fundamentaI o estabelecimento de limitesplu
rianuais de obrigações. É muito comum'promo
ver-se um detenninado investimento e incluir no
orçamento apenas seu impacto no primeiro ano.
Nonnalmente, o perfiltemporal é mais carregado
nos anos subseqüentes; e, iniciadoo investimento
no primeiro ano, não há como controlar o com
prometimento em caráter plurianual. Poderiam
ser incluídas no orçamento, anualmente aprova
do, oslimítes de obrigações que podem ser assu
midas pelas diversas esferas de Govemo para os
anos seguintes. É uma forma de limitar decisões

orçarnentártas tomadas num detenninado ano
com comprometimento dos a!I1OSvindouros.

A sistemática atual prevê apenas a aprovação
dos limites de crédito do exercício; não contem
pla, por exemplo. a aprovação de limites de obri
gações futuras que cada unidade orçementáría
pode assumir.

A ausência de limites aos compromissos que
podem ser assumidos pelos gestores toma inó
cuo o controle da divida a curto prazo.

A submissão ao Legislativo de aprovação des
teslimites (que incluem, também e especialmen
te, contratos administrativos de obras) toma pos
sível a administração das finanças e o controle
conseqüente do nívelde endívídamento,

Um terceiro conjunto de questões, nesta abor
dagem geral, refere-se ao sistema de controle in
terno financeiro e orçamentárío que hoje existe
no Executivo Federal.

O Capítulo VI da Constituição Federal. em sua
Seção VII, trata da Fiscalização Financeira e Orça
mentária, englobando. nos art' 70, 71 e 72. a
fiscalizaçãoa ser exercida pelos controles externo
eintemo.

Amatéria, inserida em capítulo relativoao Poder
Legislativo, deveria ser tratada em capítulo à parte,
a exemplo de assuntos de idêntica relevância,
uma vez que o controle interno, exercido pelo
Poder Executivo,objetiva,precipuamente, a regu
laridade das contas a serem apresentadas pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional.

A idéia central, no que se refere ao sistema
de controle intemo, é reforçar sua existência, não
apenas pelo papel acessório que tem de apresen
tação de contas ao Tribunal de Contas, que se
vincula ao Legislativo, mas também porque esta
belece um sistema continuo, um processo perma
nente de controle no âmbito das próprias unida
des do Poder Executivo. Esse controle é uma
função que deve ser intemalizada e enobrecida
do ponto de vista das ações de Govemo. O que
vejo, como ação muito comum, é a discussão
que se dá até o momento da aprovação do orça
mento. Uma vez aprovado o orçamento; o con
trole efetivosobre os diversosprogramas e ativida
des do Governo é muito tênue, muito fraco. Se
efetivamente aquela dotação cumpre o objetivo
apresentado à consideração do Congresso du
rante a aprovação do orçamento, é algo reramen
te analisado. Há- sabemos - o controle fonnal,
legal, relativo aó processo de tomada de contas
em todas as unidades da Federação. No entanto,
reputo crucial que se reforçe o sistema de controle
interno, como um fim em si mesmo, como um
processo permanente de avaliação das diversas
ações do Executivo,além de sua função de presta
ção de contas ao Poder Legislativopor intennédio
do Tribunal de Contas da União.

Uma segunda questão pode ser abordada em
relação ao sistemaque o Tesouro implantou neste
primeiro ano de existência - como mencionei
- que é o Sistema Integrado de Administração
Financeira da União. A contabilidade, anterior
mente, era um processo lento, extremamente de
fasado - o mínimo de defasagem que existia
era de três ou quatro meses - e, portanto, muito
difícil, muito desatualizado para proporcionar
aqueles instrumentos gerenciais capazes de per
mitirum acompanhamento da gestão das contas
públicas. Esse supercomputador, que citei, com
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é considerado banco modelo e está sendo casti
gado porque foi sério e honesto.

Numa terceira questão, queria que V. S' explici
tasse melhor a sua sugestão no sentido da não
coincidência do ano fiscalcom o ano civil, porque,
no regime inflacionárioem que vivemos, quando
vai ser iniciada a operação do orçamento, no dia
10 de janeiro, desde o dia de sua elaboração ele
já sofreu, pelo menos, a inflação oficial dita e
assumida de 15% ao mês, uma erosão acumu
lada de 150%, 170% ou 180%. Então, o orça
mento já não representa a realidade. É apenas
uma peça teatral, sem qualquer atualização e sem
qualquer ressonância na sociedade. Quais as me
didas que poderiam ser adotadas, pelos Poderes
Legislativos e Executivo, para atualização cons
tante da lei orçamentária? Ora, o princípio da
anualidade do orçamento foi instituído supondo
se uma economia estável, de inflação zero ou
de até 5%. Mas, numa inflação de 15%, 20%,
30% ou 50% ao mês - não sei a que inflação
iremos chegar - é impossível se trabalhar com
seriedade num projeto de orçamento que deve
refletirum planejamento geral. É impossível fazê
lo com uma inflação galopante. Então, o orça
mento que o Congresso Nacionalaprova e o orça
mento que o Poder Executivoexecuta, na realida
de, não representam a mesma medida.

Quais as providências que poderiam ser adota
das pelo Poder Legislativo para um acompanha
mento permanente desse planejamento da
União?

Por fim, gostaria de saber se sua Secretaria
faz captação de recursos no mercado financeiro
para gastos públicos.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Dr,Andrea Sandro Calabi

O SR.ANDREA SANDRO CAlABI- Obrigado
Sr. Constituinte, vou procurar ser breve e espero
responder a este seu questionamento.

A Secretaria do Tesouro conseguiu com a im
plantação do Caixaúnico incorporar em seu inte
riora maioria, senão todos, dos fundos existente!'
no País. Não são poucos. Há um fundo especial
no próprio Ministérioda Fazenda. São 98 os fun
dos cujos recursos foram unificados nesse Caixa
da União. Para dar um idéia da extensão do pro
blema, foram encerradas 3.500 contas bancárias
de diversas entidades do setor público que manti
nham saldos ociosos do ponto de vista da gestão
financeira da União. Hoje esses recursos unifica
dos permitem uma redução da dividapública da
União.

Quanto aos fundos especiais a que V. Ex" se
refere, as contas DeIta-1II e Delta-IV, temos conhe
cimentos de algumas. Como algumas dessas
contas fogem inclusiveao sistema de Caixaúnico,
têm que ser aprovadas pelo Ministérioda Fazenda,
sob parecer da Secretaria do Tesouro. Portanto,
temos conhecimento da existência dessas contas.
São solicitadas explicitamente por Avisos de Mi
nistros ao Ministroda Fazenda, que, sob parecer
da Secretaria do Tesouro, as aprova ou não. A
responsabilidade pela gestão e o controle dessas
contas, no entanto, compete à unidade gestora
correspondente. A dotação de recursos está in
cluída no Orçamento; não há outra forma. No
Orçamento Geral da União incluem-se dotações
para determinadas contas. Agestão dessas contas
cabe ao Ministériocorrespondente, à unidade ges-

tora correspondente e é controlada nesse âmbito.
Temos conhecimento, obviamente é público, tan
to das dotações orçamentárias, quanto da existên
cia das contas e das movimentações que fluem
da Secretaria do Tesouro, de recursos do orça
mento da União, para essas contas, deste Caixa
único para as contas.

Em segundo lugar, há a questão dos bancos
estaduais. De fato,é um problema qualitativamen
te difícil. Processos de saneamento sistematica
mente causam o que V.Ex" mencionou; premiam
muitas vezes o incompetente, justamente as uni
dades que se descontrolam. De uma forma ou
de outra, bancos, indústrias de construção e ex
portação de navios, usinas de açúcar ou álcool,
enfim, unidades que se 'encontram em situação
dif'icil, mas que interessa ao Governo mantê-Ias,
exigem alguns aportes, algumas ações do Gover
no que obviamente tenta corrigiro problema nota
do. Portanto, é uma insatisfação que eu mesmo
já senti na gestão de entidades estaduais que aca
bam não sendo beneficadas por esses processos
de saneamento.

A intervenção aos bancos estaduais, no entan
to, tem por objetivo criar condições para que ele
próprios e principalmente os governos estaduais
conduzam o processo de saneamento. A forma
da intervenção é essencialmente um tipo de ope
ração de empréstimo que consolida a dívidaexis
tente, mas exige o seu pagamento. Então, pode
dar a curto prazo um alíviofinanceiro. Enquanto
um banco estadual saneado, portanto sem inter
venção, enfrenta uma luta diária para a captação
de recursos ou para a rolagem de certificados
de depósito, ou para captação de recursos para
seus empréstimos, o banco sob intervenção ter
um respiro momentâneo, saiu dessa pressão e
da pressão do mercado financeiro. Note-se que
aqueles bancos estaduais em situação financeira
mais complicada, mais difícil, geram fontes de
pressão sobre taxas de juros no mercado como
um todo, elevando o custo de captação não só
para outras unidades eventualmente em ordem,
como também para o próprio Governo Federal.

O alívio temporário como se dá? Em última
instância, o Banco Central permite redescontos
especiais a esses bancos. Temos o banco de um
Estado A,por exemplo, rolando CDBno mercado,
captando dinheiro, para poder fazê-lo, paga taxas
de juros abusivos. O Banco Central supre de re
cursos esse banco de tal forma a impedi-lo de
ter que ir ao mercado novamente. Este é o alívio
financeiro imediato. No passo seguinte, no entan
to, o próprio processo de intervenção vai exigir
do Estado um saneamento tal que consiga saldar
essa dívida que se consolida no momento da in
tervenção.

Qual é o custo para a União? Do ponto de
vista financeiro, o custo econômico efetivo pode
ser reduzido, ou seja, tudo depende da taxa que
o Banco Centralcobra do banco por esses aportes
relativamente à taxa de juros que o Banco Central
tem de pagar ao mercado para captar recursos.
Quer dizer,o Banco Central vaivender uma LBC,
capta recursos e com esses recursos passa ao
banco para cobrir um CDB. Então, depende da
relação entre essas duas taxas. Mas, sem dúvida,
dado o horizonte de tempo necessário para o
saneamento efetivo dos bancos, o Governo tem
que ir ao mercado captar recursos. E, portanto,
ele o faz por emissão de titulos da dívidapública,

cujo custo está embutido no orçamento, pertence
ao mecanismo pelo qual o custo das intervenções
recai no orçamento, exigindo expansão da dívida
pública qe acordo com itens que têm de ser expli
citados. E difícil superar a questão. Qualquer pro
cesso de saneamento de alguma empresa, entida
de ou o que for que interesse ao Governo manter,
exige um esforço para que isso possa ser feito,
ou alguma forma de liquidação. Alguém efetiva
mente encaixa, digamos assim, prejuízos que não
há como retirar do orçamento.

A questão da inflação, que V. Ex'" levanta em
terceiro lugar, é absolutamente crucial.Orçamen
to que se distancie muito da inflação efetiva se
toma uma peça formal e confere tanto ao Execu
tivo quanto ao próprio Legislativo, correções re
pentinas de programas previamente aprovados.
Quer dizer, previamente uma unidade, um Minis
tério se havia preparado para um determinado
programa, eventualmente comprando, contratan
do, e, de repente, a dotação é insuficiente para
cumprir aquele programa. A questão, portanto,
reflui aos próprios mecanismos de crescimento
dos preços e de propagação inflacionária.A não
coincidência entre o ano fiscal e o ano civil seria
uma forma de atenuar esse problema. Mas a
exemplo deste exercício,às vezes as disparidades
entre previsão e inflação efetiva são tão grandes
que mesmo isso não adiantaria. O orçamento
aprovado para 1987, elaborado obviamente no
ano de 1986, em plena vigência do Plano Cruzado,
com inflação muito baixa, está completamente
defasado. Algumas unidades da Federação já es
tão sem dotação para pagamento da folha de
salários e das dívidas para o mês de maio, o que
exige urgência, pressa e pressão sobre o nosso
Presidente para acelerar o processo de tramitação
da lei de excesso de arrecadação a ser enviado
nestes dias ao Congresso.

Questão grave é o controle fiscaldo setor públi
co, uma das precondições para a inexistência de
inflação, ou para a redução dos patamares, ou
para a estabilização da inflação.Aprópria estabili
zação da inflação é crucial para o controle fiscal
do setor público, portanto, é um processo que
tem de andar em conjunto.

Finalmente, a Secretaria do Tesouro não capta
recursos no mercado, mas apenas faz a progra
mação e a execução financeira do Orçamento
Geral da União e das operações de crédito interno
e externo dos Estados E; municípios, bem como
das estatais e das próprias unidades da adminis
tração direta.As funções de captação são do Ban
co Central e, portanto, a eventual separação de
funções entre a emissão de títulos para o financia
mento do déficite a emissão ou o controle mone
tário é muito simples. O orçamento pode utili
zar-se do Banco Central como um prestador de
serviços na colocação dos títulos destinados ao
financiamento do déficit.

O SR. CONSmUlNTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, permita-me fazer uma complemen
tação.

O SR.PRESIDENTE (João Alves)- V.Ex' tem
a palavra para uma complementação.

O SR. CONSmUlNTE MESSIAS GÓIS- No
caso, vivendo como viVemos num processo infla
cionário, seria válido, então, que na Lei Maiorou
na legislação ordinária fosse criado um meca
nismo legal, no sentido de que o Poder Executivo
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submetesse ao Poder Legislativo trimestralmente
ou semestralmente uma atualização, uma revisão
do programa de Governo para aquele ano, que
se refletiria na atualização do orçamento?

o SR.ANDREA SANDRO CALABI- Agradeço
ao .Sr. Constituinte a lembrança, porque eu devia
ter completado suscitando essa questão na res
posta. Há uma forma que, aliás, já foi pensada.
Fazer orçamento em OTN e indexar um pouco
esse orçamento. A dificuldade é que, ao indexar
despesas, também temos de ter mecanismos pa
ra indexar receitas ou explicitá-Ias, porque a des
pesa Indexada ou alguma reavaliação automática,
ou não, exige a correspondente atualização da
receita. Normalmente essa atualização existe,
uma vez que impostos indiretos incidem sobre
preços qUE: são justamente os que sobem. No
emanto, dependendo da forma de organizar, o
Imposto de Renda pode não corresponder, como
também o próprio andamento da conjuntura ou
do crescimento da economia pode não suprir re
cursos necessários. Portanto, uma indexação ou
alguma forma de atualização espontânea, auto
mátíca do lado da despesa, exigiria, uma solução
concomitante para o lado da receita que justifi
casse uma elevação automática de tributos, caso
haja necessidade. Ou, então, ficaria implícita a
expansão da dívida pública, quando a atualização
da despesa ocorresse.

() SR. PRESIDENTE (João Alves)- Está fran
queada a palavra para o Constituinte que dela
queira fazer uso.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PHESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Firmo de Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator,Sr. expositor, parece
consenso hoje, tanto a nível de Umão, como a
de Estados e municípios, a necessidade de pro
movermos, a par de várias outras medidas, uma
alteração no sistema tributário,de modo a termos
uma partição da renda pública de forma mais
eqüitativa a nível dessas três esferas de poder.
Por outro lado, parece também consensual e de
conhecimento generalizado que grande parte dos
Estados e dos municípios brasileiros encontra-se
em situação financeira calamitosa, do que tem
derivado o encarnínhamento de pleitos sucessi
vos à União,sob a forma de assistência financeira
a mais variada, com vistas à superação dos graves
problemas decorrentes desse quadro financeiro
insustentável!. Entre uma questão e outra, ou seja,
o consenso da necessidade de uma partição do
bolo tributário diferente com a transferência de
recursos da União para Estados e munlcípros,
e também de que Estados e municípios neces
sitarn de apoio mais claro, preciso e forte, pode
mos mencionar que entre uma questão e outra
- repito - ao longo dos últimos anos, verifica
ram-se fatos que provavelmente justificam essa
corrida de Estados e municípios à União.

Sabe-se, por exemplo, que com o novo sistema
tributário introduzidocom a Carta de 1967 e man
tido pela Emenda de 1969, a União, pela centrali
zação do poder de tributação e de arrecadação,
aumentou exageradamente a sua parcela na ren
da tributária nacional. Os dados estatísticos mos
tram que de 1967 a 1986 esse aumento de partící-

pação da Uniãono bolo global de recursos tributá
rios foi quando menos da ordem de 10%. Antes
da Constituição de 1967, a União não detinha
mais do que 40% dos recursos tributários. Toda
via, ao longo de todo esse período, essa parcela
se elevou a 50%, em números aproximados, evi
dentemente. Os Estados, por sua vez, que deti
nham em tomo de 40, 50%, 46, 48% desses
recursos, tiveram a sua parcela reduzida, conco
rmtantemente, para 36, 34, 35%. Isso significa
dizer, por exemplo, que só no ano de 1986, a
preços correntes, houve um prejuízopara os Esta
dos superior a 60 bilhões de cruzados, recursos
que ficaram nos cofres da União e que, não fora
a centralização trazida pela Carta Constitucional
de 1967, seriam estaduais. Então, os Estados a
partir de 1967, passaram por um processo de
empobrecimento relativo comparativamente à
União. Há ainda, por exemplo, nesse meio tempo
entre os dois pontos: o fato de que a União deve
ceder parcela do bolo para Estados e municípios
tendo em vista a situação calamitosa em que se
encontram, e o de que a União sonega recursos
aos Estados. Estudos feitos, o número não é fun
damentai, mostram que a retenção de transfe
rências ordinárias, em 1983, alcançou 6 bilhões
de cruzados. Seriam recursos dos Estados que
ficaram em poder da União. Há também informa
ções, relativas a esse mesmo período de 1967
a 1983, segundo as quais mais de 10 bilhões
de cruzados deixaram de ser transferidos a muni
cípios e Estados, por conta da não cobrança do
Imposto Territorial Rural por parte da União, a
quem foi conferida a competência.

Enfim, entre as duas .questões, há uma série
de ônus impostos à União,como causas não pro
priamente exclusivas, mas importante no enfra
quecimento financeiro da Federação.

Eu indagaria, no caso, ao Prof.Andrea Sandro
Calabi, se há consenso em aumentar a transfe
rência, qualquer que seja a forma, de recursos
da União em favor de Estados e municípios. Por
outro lado, se Estados e municípios se encontram
endividados, além dos níveis técnicos recomen
dáveis, não seria o caso de, como uma forma
de redistribuição de renda, fazercom que a União
absorvesse toda a dívida externa contraída direta
mente por Estados e municípios, com o aval dela
própria, União? Na verdade, são dividas que já
coobrigam a própria União, através do aval do
Tesouro Nacional, que provavelmente estão sen
do negociadas no contexto global da dívidanacio
nal, portanto sujeitas a um refinanciamento inter
nacional, conforme a proposta do Governo brasi
leiro.Assimos próprios Estados e municípios fica
riam em uma situação de retaguarda como estão
hoje e passariam naturalmente esse passivo à
União.A vantagem dessa solução é que atingiria
o Banco do Brasilque, pelas suas agências inter
nacionais, é um dos bancos credores de Estados
e municípios, com o aval do Tesouro. Hoje, ele
é onerado pela inadimplência dos Estados e mu
nicípios, que não estão em condições de saldar
seus débitos. Essa absorção pela União, indireta
mente, favoreceria o Banco do Brasil, que teria
naturalmente esses débitos liquidados, melhoran
do as suas contas de movimento e a sua Iiquidez.

Ao lado da absorção da divida externa direta
mente contraída por Estados e municípios com
o avaldo Tesouro, eu indagaria:não seria também
o caso - já que bancos oficiais se encontram

envolvidos, pois a maioria das dívidas são com
eles, no caso, Banco do Brasil, BNDES, Banco
do Nordeste, BASA - de a União, dentro do pro
cesso de redistribuição de renda que o sistema
tributárioadvoga, refinanciar- no caso, não seria
absorção - essa dívida em condições de prazos
e juros tecnicamente suportáveis por esses Esta
dos e municípios? Repetindo: a nivelinterno ocor
re mais ou menos o que, mutatis mutandis,
sucede em termos de Brasil no mercado interna
cional.

Em síntese, eu gostaria de saber como V. S',
DI'. Andrea Sandro Calabi, que, como Secretário
do Tesouro, tem essa questão nas mãos, veria
a possibilidade de a nova Constituição, em dispo
sições transitórias, estabelecer, como uma forma
de redistribuição de renda pública, que a União
absorva a dividaexterna de Estados e municípios,
contraídas com o aval do Tesouro. A União refi
nanciaria toda essa dívida, naturalmente até com
o comprometimento de receitas novas que os
Estados e municípios viessem a ter por conta
do novo SIstematributário, de forma que os Esta
dos e municípios pudessem sair dessa situação
calamitosa em que se encontram. Teríamos, as
sim, o início de um processo de fortalecimento
da Federação.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o DI'. Andrea Santos Calabi, para respon
der ao Constituinte Firmo de Castro.

O SR. ANDREA SANDRO CALABI - Consti
tuinte Firmo de Castro, V. Ex" levanta questões
que têm sido objeto de intensa discussão nos
últimos tempos. Tentarei respondê-Ias, primeira
mente em conjunto e, depois, um pouco por par
tes da forma como V. Ex" as levantou.

Vejamoso setor público, de forma consolidada,
como um total de União, Estados e municípios,
estatais, Previdência, e as contas fundamentais.
A.ação do setor público depende, em grande me
dida, do grau de desenvolvimento, da maturidade
do País. No nosso caso, temos necessidade enor
mes. Em diversas regiões, há necessidade de
ação do setor público na área social, de infra-es
trutura, de insumos básicos, de apoio ao cresci
mento industrial, ao,crescimento agrícola etc. Re
lativamente a quê? A díspombllidade de recursos
que temos, ou por bases tributárias diretas, ou
por endividamento desse setor público consoli
dado que estou mencionando.

O endividamento do setor público consolidado
pode ser interno ou extemo. Vamos esquecer um
pouco a distinção entre as esferas de governo
e ver, em conjunto, em quais limites esbarramos.
Na realidade, é disso que estamos falando. Esta
mos, quer no processo de captação dos recursos
financeiros internos, que, no fundo, são poupan
ças internas, da economia como um todo que
o Governo aboserve em parte, quer na absorção
de poupanças externas esbarrando em limites
muito inferiores às disponibilidades de recursos
em face das necessidades reais, efetivas,da popu
lação. Portanto, é uma questão não só distributiva,
mas de limites ao processo de endividamento
global e ao p~so da carga tributária global sobre
a economia. E claro que, para uma unidade em
presarial, quanto mais forte a carga tributária que
incide sobre seus lucros ou mesmo na venda
de produtos, menor vai ser a capacidade de gerar
recursos internamente para financiar novos inves-
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timentos - os lucros retidos vão ser mais baixo
e assim por diante. Da mesma forma, os impostos
indiretos elevam preços e, portanto, reduzem mer
cados, diminuindo não só o acesso àqueles bens
como impedindo o crescimento de unidades em
presariais, industriais ou agrícolas, além de limitar
a capacidade de absorção, de consumo desses
produtos pela economia. É disso que se trata,
mais do que da questão distributiva.

Tenho segurança de que, se uma unidade da
esfera do governo tivesse capacidade de endivida
mento diferenciada em relação às demais, haveria
obviamente condições de implementar 'mecanis
mos no sentido de que essa unidade expandisse
seu endMdamento e o repassasse para algum
sistema, no atendimento às obras de que carece
mos. Portanto, afirmo que se trata de limites glo
bais e não tanto os de redistribuição entre Estados
e municípios.

Em período recente - e V. Ex" dimensionou
diversos dados - o que ocorreu foi que a base
tributária de impostos federais cresceu mais de
pressa do que a de impostos estaduais, o que
mostra o aumento da participação dos impostos
federais no global em boa medida. O Imposto
de Renda e o Imposto sobre Operações Finan
ceiras são importantes componentes, desse qua
dro. Então, compete também aos Estados regular
um pouco mais a sua base tributãria e V. Ex"
sabe, como todos sabemos, que a capacidade
de tributação efetiva, no Estados, é reduzida para
aqueles que na realidade mais precisam de apor
tes. Por isso, criaram-se diversos mecanismos de
transferências de parcelas dos impostos federais;
essas transferências não são irrelevantes. Fundos
de Participação de Estados e Municípios têm um
terço da arrecadação do Imposto de Renda e do
IPI, por exemplo.

Podemos começar a falar um pouco das ques
tões relativas à distribuição. Se tomarmos o orça
mento da União para 1987, a preços, como já
dissemos, de dezembro de 1986, portanto, com
inflação zero, chegamos a 556 bilhões de cruza
dos. Metade desses recursos vão para Estados
e municípios. Dos556 bilhões de cruzados, 107
sãotransferências por meio do Fundo de Partici
pação dos Estados, transferências Federais dire
tas a Estados; e o minimo de 155 bilhões de
cruzados referem-se a programas de unidades
do Governo Federal executadas diretamente nos
Estados, como escolas, projetos de saúde, proje
tos de irriga~o, reforma agrária, e dai por diante,
diretamente percebidas como uma ação local,
com encargo do Orçamento Geral da União. La
go, já temos metade do orçamento da União re
passado.

Vamos dar, agora, um outro corte no Orça
mento Geral da União. Reconhecemos também
que uma parcela substancial, senão a maior do
orçamento, está comprometida com: 1°)folha do
funcionalismo público federal; 2°) transferências
a Estados e Municípios; e 3°)pagamento do servi
ço da dívida interna e externa da administração
direta. Os recursos para despesas de capital, ou
seja, os recursos para programas efetivos de Go
verno, não atingem 100 bilhões de cruzados.

Portanto, o Orçamento Geral da União, dentro
desses 556 bilhões de cruzados, já conta com
95,7se não meengano, de operações decrédito,
ou seja, colocações de tftulos no mercado.

Devemos transferir mais a Estados? O Estado
não teria um cruzado de alivio financeiro, porque
levaria, junto com recursos adicionais, os encar
gos correspondentes, ou, ahemativamente leva
a parcela maior da arrecadação federal como um
todo, porém exige, se forem mantidos os progra
mas de Governo, um endividamento público inter
no mais elevado. Ou ainda, como terceira alterna
tiva, transferem-se recursos adicionais aos Esta
dos, não se aumenta o endMdamento, via coloca
ção de títulos, e fecham-se programas federais.
E inexorável, não há como fugir aos limites globais
de endMdamento que enfrentamos, em conjunto
com Estados e municípios, e ao fato de que a
capacidade nacional de servir uma dívida, seja
externa, seja interna, depende da eficiência do
uso que se faz desse recurso. Tanto pior quanto
mais desperdício houver, mais difícil será servir
a dívida e, portanto, obter novos empréstimos.

Por último, cabe uma observação, obviamente
trivial,no sentido de que toda a despesa do Orça
mento da União faz-se sobre alguma base territo
rial, os Estados e municípios. Portanto, devemos
discutir melhor a natureza do gasto da União Fe
deral. Vejaa questão colocada por Estados e mu
nicípios, como se se pudesse criar recursos efeti
vos, reais - não estou falando em inflação 
poder de compra efetivo, tirar de um canto, man
tido o que já havia e passar para outro, aumen
tando o que não é possível.

Os encargos destà Subcomissão são pesados
por causa deste aspecto. Por isso dei, anterior
mente, ênfase aos sistema de controle dos gastos
público. Onde estão? Como estão sendo gastos?
Estão sendo bem gastos? Corresponde à compo
sição política? É muito comum que um Estado
mais pobre tenha menor capacidade de gasto.
Portanto, é necessário que a União compense
essa disritrnia vamos dizer assim - de captação
de recursos do Estado mais pobre. Estamos fa
zendo isto corretamente? São estas as questões.

A absorção de dívidas externas por -parte da
União são também quase lançamentos contábeis.
Há algum tempo, no ano passado, hoje, a rolagem
que vem sendo dada à dívida externa dos Estados
e municípios é de 75% do serviço da dívida. Este
serviço inclui tanto pagamentos de amortização,
parte do principal, que é paga anualmente, quanto
os juros anualmente devidos. É 75% do total.
Como, na média, esse serviço da dívida se com
põe metade de principal e metade de juros, 75%
do global significa que a União, por meio dos
mecanismos de refinanciamento e reescalona
mento da dívida externa para as unidades, está
dando 100% de rolagem do principal para os
Estados e 50% de rolagem dos juros devidos
anualmente. Ora, pode ser que estejamos fazen
do, ao longo dos últimos anos, uma má negocia
ção externa ou captando menos recursos do que
poderíamos, mas sãoapenas dados. Láfora, não
estamos conseguindo rolagem integral dos juros.
Basicamente, estamos obtendo rolagem do prin
cipal. O que significa isso? Que só poderíamos
repassar aos tomadores de recursos internamente
a rolagem do principal. Se algum tomador pagar,
além dos juros, um pedaço do principal, permite
que se conceda também uma rolagem adicional
à do principal para Estados e municípios. É o
que está ocorrendo.

"Administração Direta- a União- paga inte
gralmente o serviço da dívida externa: pagou inte-

gralmente até 1986, os juros e o principal. Se
não o fizesse, iria abocanhar desses recursos, em
dólares obtidos na negociação lá fora, uma par
cela maior e permitir um repasse menor a Estados
ou a estatais. Em função disso é que se consegue
dar 100% de rolagem do principal e mais a meta
de dos juros.

Qualquer que seja a mecânica que se monte,
o Estado dependo obviamente da conjuntura eco
nômica como um todo. No ano passado, o ICM
arrecadado pelo total dos Estados atingiu 210
bilhões de cruzados, com um crescimento real,
acima da inflação, de aproximadamente 30% . Os
Fundos de Participação dos Estados e Municípios,
que haviam atingido 22 bilhões de cruzados em
1985, no ano passado, em 1986, passaram para
66 bilhões de cruzados, com um crescimento real
de aproximadamente 43%. Nesta situação, com
tamanho crescimento real de ICM e de Fundos
de Participação, os Estados efetivamente pude
ram, todos, pagar os 25% do serviço da dMda
previstas nos esquemas de rolagem do ano passa
do. Este ano, o que estamos vivendo? Um ajusta
mento da economia, reflexo do que ocorreu no
pós-Cruzado: crescimento e inflação no ano pas
sado e ajustamento de crescimento e inflação
muito elevada agora. Adicionalmente os encargos
de folha de pessoal dos Estados são descomu
nais, por causa da situação financeira relativa
mente melhorada do ano passado, fatores pró
prios aos Estados, os benefícios dados, aumento
de emprego e de salário real. Estados há em que
a folha cresceu 200% em termos reais. É como
se tivesse triplicado o funcionalismo a um mesmo
salário. Então, hoje estamos vivendo uma queda
de receitas de ICM, sempre em termos reais, des
contada a inflação, e, em geral, explosões nas
folhas de pagamento, e, portanto, um sufoco fi
nanceiro. Em conseqüência, o pagamento daque
les 25% da dívida externa que vinham sendo rola
dos, que vinham sendo pagos, fica mais difícil.
Ainda assim, a mim me parece que será inevitável
que se repasse aos Estados uma parte dos juros
não pagos aos bancos comerciais, agora no exte
rior.lsso provavelmente deverá levar a uma redefi
nição dos critérios de rolagem de dívida externa
para os Estados. Mas a assunção pura e simples
dessa divida pela União seria de uma injustiça
atroz. Aqueles Estados que há uns cinco anos
foram os mais beneficiados pelo endividamento
serão os que ganhariam de presente toda essa
dívida. Lembro-me da observação antes feita pelo
Constituinte Messias Góis. Seria um processo de
saneamento fantástico. Os Estados que, por este
ou aquele motivo, não conseguiram contrair dIvi
das em anos passados estariam totalmente perdi
dos. Então, parece-me que é uma forma muito
desigual de distribuição das condições de obten
ção de recursos financeiros. Sem dúvida, porém,
algo terá de ser feito, posto que a situação finan
ceira dos Estados está complicada nas duas di
mensões básicas mencionadas por S. Ex'.Deverá
ser feito não apenas pela União, mas o próprio
Estados somente poderá recuperar o comando
e o controle sobre suas atividades se se engajar
num processo de reordenamento financeiro.

Finalmente, a questão do refinanciamento das
dívidas internas. A Caixa, o Banco do Brasil,BASA,
BNBetc, emprestam recursos captados ou recur
sos que voltam de operações de crédito previa
mente feitos. Se se permite que essas operações
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previamente feitas não retomem, a capacidade
de emprestar dos bancos oficiaisfederais fica re
duzida. Mais uma vez deveremos pensar no siste
ma de refinanciamento, porque pensamos que
estávamos bem avançados nessa questão. No en
tanto, não queremos inibir a capacidade de em
préstimo por parte das instituições oficiais fede
rais. E não queremos principalmente impedir que
aqueles Estados que tenham capacidade de ge
renciamento fmanceiro mais eficiente, consigam
novos empréstimos junto a essas instituições.
Empolguei-me ao longo das resposta, mas espe
ro ter respondido às três questões. Acredito que
são problemas e limitações que enfrentamos no
global- União,Estados e municípios. Em segun
do lugar, é a questão da distribuição, que deve
ser revertida. não mais à mera distribuição pura
e simples, porque ela, de fato,pode levara aumen
tos da distribuição entre a União e Estados. No
entanto, deverá ser considerado obrigatoriamen
te, quer se queira quer não, por realismo, a ques
tão de distribuição de encargos. Em terceiro lugar,
a absorção pura e simples das dívidas externas
uma forma de refinanciamento muito desigual
em relação aos Estados que têm menos dívidas
externa. Acho, porém, que esse sistema de rola
gem de dívidaexterna terá que ser revisto- esta
mos revendo e deveremos chegar a soluções a
curto prazo--e o refinanciamento da dívidaexter
na sem dúvida deve ocorrer, como já está ocor
rendo, pois () parâmetro hoje vigente é de 90%
do principal, e seguramente deveremos chegar
a 100% do principal,com a preocupação de man
ter a capacidade de empréstimo para os bancos
oficiais federais. Desculpem-me se alonguei, mas
acredito que era importante.

o SR.PRESIDENTE (João Alves)- Com mui
ta honra, queremos registrar a presença em nossa
reunião de hc~e do Constituinte José Serra, emi
nente Relator da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, à qual se integra esta Sub
comissão, e cioConstituinte Irajá Rodrigues, pro
funde> conhecedor da matéria tributária. Quer V.
Ex" fazer uso da palavra, Constituinte Firmo de
Castro?

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Tenho direito a acrescentar um comentário,
Sr. Presidente'?

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Na verdade, quando se cogita de uma melhor
distribuição dos recursos tributários entre a União,
Estados e Municípios,certamente que não se está
desconhecendo a difícil situação financeira da
União,mesmo porque se tem argüído com muita
frequêncía, e acho até de forma exagerada, que
é por conta do déficit público que estamos em
boa medida envolvidos por todo esse processo
inflacionário. Do ponto de vista técnico não há
dúvida de que poderemos apresentar argumentos
positivose negativos, tanto a favorda manutenção
do status qlllO como a favor efetivamente de
uma redistribuição de recursos tributários. Vejo
mesmo que a questão não iria ser posta por esse
camínho, como uma questão de natureza essen
cialmente técnica. Ela tem de ser vista,sobretudo,
como uma questão de ordem política. Quando
se fez a reforma tributária de 1967, referendada
pela de 1969, em nenhum momento se procurou
examinar as questões de ordem técnica que justi-

ficassem a União se apropriar de uma parcela,
cada vez maior, do bolo tributário. Não obstante,
a pobreza que já existia em termos de Estados
e Municípiosàquela época, ainda assim a União,
com domínio do poder políticopor conta do regi
me autoritário, se fez valer desse poder e passou
a deter parcelas cada vez maiores do bolo tribu
tário. A mesma análise poderia ser feita àquela
época e se dizer: "Os Estados não vão ter condi
ções de ceder parcela de sua participação no bolo
tributário para a União".Mas ainda assim foi feito.
Hoje a situação se inverte, mas se inverte diante
de uma questão política muito mais forte. Esta
mos, na verdade, diante da revitalização da Fede
ração ou não. Estamos, sem nenhuma dúvida,
diante do estabelecimento de uma economia
mais democrática ou não, diante da descentra
argumentações técnicas que podem ser postas,
e sempre postas, quer a nívelde União etc, temos
de ver que a questão política está aí: devemos
ou não devemos fortalecer a Federação? Esse
processo padrasto que aconteceu no Brasil de
1964 para cá, no sentido da concentração do
Poder, da concentração da riqueza, da concen
tração administrativatem que ser barrado e rever
tido ou não têm? Então, à medida que cheguemos
a um consenso político, a uma definição sobre
isso, vai importar muito menos os argumentos
de que a União, cedendo partes do bolo, vai ter
de se organizar de forma tal para sobreviver com
uma parcela menor. Chamo a atenção de que
essa parcela menor não significa um volume glo
bal menor de recursos. Não! À medida que a
massa global possa crescer, inclusive com au
mento da carga tnbutáría, se for o caso, essa
diminuição da participação da União pode signi
ficar parcelas de recursos, em termos absolutos
reais, maiores. Não é possível que esse quadro
se perpetue por aí afora, com o sacrificiodo forta
lecimento da Federação, por conta de a União
vir a ter dificuldades de ordem financeira e admi
nistrativa. Eu mencionaria, por exemplo, que a
administração da dívida pública dos Estados e
Municípios, de uma maneira geral, representa
uma tarefa menor do que administrar a dívida
pública da Siderbrás; significa uma tarefa menor
e politicamente muito mais insignificante do que
administrar a conta da Petrobrás ou conta da Ele
trobrás, sistemas estatais muito mais endividados
do que o conjunto de Estados e Municípios de
todo o País, e sem o alcance político que tem
a solução efetiva das dificuldades fmanceiras de
Estados e Municípios. Então, sem querer polemi
zar, mas somente deixando aqui destacado meu
ponto de vista, nesta Constituinte, precisamos ter
uma perspectiva temporal muito longa. Também
não são somente as dificuldades temporárias e
eventuais da União que deverão ser levadas em
conta em função de solução que pode ser de
longo prazo, ou seja, um processo de transfe
rência de longo prazo que a Constituição pode
ga~antirde pronto. Então, em termos temporários,
teríamos, de logo, mesmo que a União tenha difi
culdades em se desfazer de recursos nos anos
seguintes, imaginar que a Constituição tem de
estabelecer um arcabouço de distribuição tribu
tária da perspectiva temporal, que é muito mais
ampla e mais profunda. Esse pode ser um pro
cesso lento e gradual, para usar duas palavras
tão em voga há algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra, como último orador, o Constituinte Irajá
Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES 
Sr. Presidente, gostaria de ter ouvido - mas não
me foi possível, porque estava em outra Subco
missão - as sugestões a respeito do controle
orçamentário, que, ao que me parece, são o fulcro
deste debate. Mas sem dúvida, afirmações aqui
feitas me trazem o desejo de também agregar
alguns argumentos, principalmente a partir da
manifestação do Constituinte Firmo de Castro,
que lembra as dívidas externas. Lembro-me de
que há Estados - dentre eles o meu Estado,
o Rio Grande do Sul - que, por uma opção
ou por falta de condições outras, praticamente
não devem nada externamente. Em compensa
ção, devem internamente muito mais do que po
deriam, o que equivale a dizer que qualquer tipo
de tratamento que devesse ser dado, no meu en
tendimento, deveria abranger a dívida como um
todo, tanto a interna quanto a externa, até para
se garantir um mínimo de igualdade de trata
mento. É verdade que houve Estados que tiveram
melhores condições de obter recursos externos,
e seriam eles, por isto mesmo, beneficiados com
a utilização de recursos que, obviamente, são de
todos nós, são de todo o País. Acho mesmo que
a União teria melhores condições de fazer, ela
própria, com seus títulos, a rolagem de toda a
dívida contraída pelos Estados e Municípios. E
a própria União se beneficiaria com isso, já que
alguns Estados vêm rolando muito mal as suas
dívidas,inclusivepagando encargos muito acima
do que poderiam pagar, e provocando, com isso,
um aumento global das taxas de juros. Ou seja,
o Estado, ao rolar sua dívida em condições defi
cientes, faz com que a taxa de juros se mantenha
.levada,porque é evidente que ele coloca compo
nentes melhores no processo de captação. Quem
tem dinheiro para emprestar procura fazê-lopelas
melhores condições possíveis.

Acho que seria este o momento de se pensar
na administração, por um espaço de tempo, por
um período das dívidasdos Estados e Munidpios,
evidentemente dentro de determinada conotação,
com base em algumas exigências feitas concomi
tantemente pela União. Acho importante que
ocorresse isto neste momento. Algo como um
"encâhamento", Mas me preocupa um outro as
pecto. Ouvi do Prof. Calabi a manifestação de
que se houver transferências de receita, seja origi
nária, seja posteriormente, terão de ser transfe
ridos encargos para os Estados e Municípios, e,
portanto, a conta já virázerada.lsto é, mais receita,
mas em compensação, mais despesa, zero a zero.
Não concordo. Acho que é o contrário. Isto é
sabido por todos quantos têm acompanhado a
evolução da Administração Pública no Brasil. É
sabido que quem gasta mais economicamente
ainda é o Munidpio. Há, inclusive, um trabalho
feito há alguns anos pelo CNDUque demonstrou
que a mesma obra - escola ou ponte - feita
pelo Governo Municipal custa "X"; pelo Governo
Estadual "2X' e pelo Govemo Federal "4X". Isso
equivale a dizer, se verdadeiro o levantamento
feitopor um órgão federal, que o mesmo recurso
colocado nas mãos do Municípioproduziria resul
tados quatro vezes maiores. Claro,não vou a uma
forma absoluta de dizerque isto seja uma verdade
integral e em todos os casos, mas me parece



142 Sábado 20 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

evidente que, pelo contato com a própria base,
pela presença da comunidade junto ao Prefeito,
pelos apelos, inclusive, de co-participação e até
mesmo pela fiscalização permanente que a co
munidade exerce sobre ele, o mais lógico seria
atribuirmos tudo o que fosse possível,em matéria
de encargos, ao Município. As transferências de
receitas talvez não fossem necessariamente tão
grandes quanto as transferências de encargos,
a ainda, possivelmente, sobrariam recursos aos
Municípiospara atenderem a outros tipos de ca
rências. É apenas essa observação que eu gosta
ria de fazer, porque acho que isto tem que estar
muito presente em todos nós. Realmente, o Muni
cípio é quem administra mais barato. Depois o
Estado e lá adiante a União.Até porque sabemos
perfeitamente - e também o Dr. Calabi - que
existe uma presença muito grande das grandes
empreiteiras frente aos organismos de Estado.
Muitas vezes as opções de obras não são do go
verno: são opções de recursos colocados pelos
empreiteiros, obtidos extemamente, mas que o
Governo, como anseia por fazer obras, acaba pe
gando e a opção passa a ser do interesse da
empreiteira, e não do governo e muito menos
do povo. Essas empreiteiras geralmente não tra
balham nos Municípios, até porque não admitem
esse processo de pulverização.Já por aí as opções
e as obras feitas seriam, conseqüentemente, bem
mais baratas. E o mesmo dinheiro, portanto, ren-
deria muito mais. '

Por isto - insisto - preocupei-me quando vi
a forma que me pareceu simples demais - não
diria simplista - de dizer que se passasse o di
nheiro se passariam os encargos e ficaria zero
a zero. Acho que todos saem ganhando. A União
pode ficar com mais dinheiro, o Estado com mais
dinheiro e o Município com mais dinheiro, desde
que se procure fazer no Município tudo o que
for possível e só se faça pelo Estado e pela União
aquilo que o Município não puder, e só se faça
pela União aquilo que o Estado e o Município
não puderem fazer.Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra ao Dr.Andrea Calabi.

O SR.ANDREA CALABI- Agradeço ao nobre
Constituinte a intervenção. Aliás, devo-lhe uma
resposta mais cuidadosa com relação a um traba
lho que V. Ex"nos mandou por escrito. Estamos
estudando e a daremos oportunamente. Apenas
aproveito o momento para acusar o recebimento.

O SR. CONSTIrUlNTEIRAJÁ RODRIGUES
MuítoObrigado.

O SR. ANDREA CALABI - V. Ex" começou
mencionando a questão da dívidaexterna, dizen
do que, às vezes, o sistema Siderbrás ou Eletro
brás pode ter encargos da dívida extema muito
maiores do que os Estados e os Municípios. De
fato os tem. Se tomarmos, por exemplo, dados
para 1987, enquanto o serviço da dívida externa
de todos os Estados e Municípios requer 1,5 bi
lhão de dólares, o serviço da divida externa das
estatais, entre as quais se incluem a Siderbrás
e a Eletrobrás, é maior. A Petrobrás e a Valejá
pagaram uma parcela substancial de sua dívida
extema. Então, o serviço da dívida das estatais
exige algo ao redor de 6,5 bilhões de dólares.
Portanto, quando falamos da rolagem de 25%
da dívidapelos Estados, estamos faIando de um .

número da ordem de 300 a 350 milhões de dóla
res, enquanto que todo o sistema de rolagem
permite o refinanciamento de algo ao redor de
1,2 bilhão de dólares para Estados e Municípios.
No entanto, se somarmos a esses 8 bilhões tam
bém as necessidades de rolagem da dividaexter
na de instituições oficiais, federais e estaduais,
e de órgãos da Administração Direta,chegaremos
a uma necessidade de dólares, exclusivamente
para atender à rolagem de empresas, Estados
e Administração Direta, de 12 bilhões de dólares.
Ao mesmo tempo, todo o sistema de negociação
da dívida externa permitia, antes da interrupção
dos pagamentos de juros uma geração de recur
sos, que correspondia à renovação do principal,
de aproximadamente a metade disso, 5,5 a 6 bi
lhões de dólares. Portanto, permitir uma rolagem
maior, exige,pelos mecanismos em curso, expan
são monetária, emissão pura e simples da ordem
de 6 bilhões de dólares, ou algo ao redor de 150
bilhões de cruzados, que é o tamanho da base
monetária hoje. Essa a dificuldade, um pouco
no global,a que me referiaquanto à dividaexterna.
Obviamente, V. Ex" tem razão quanto à questão
interna. Por um lado, como Constituinte Firmo
de Castro lembrou, é uma questão de ordem polí
tica mais do que uma tecnicidade. No entanto,
não fugiremos, no conjunto das restrições que
mencionei, à capacidade global de absorção de
recursos, sejam eles tributários,sejam eles de divi
da. Se hoje podemos, com facilidade, aumentar
os recursos colocados à disposição da União, do
Estados e dos Municípios, por que não o estamos
fazendo? A limitação global se manifesta concre
tamete no dia-a-dia da gestão financeira em qual
quer das três esferas de Governo. De fato, há
uma série de estudos mostrando que algumas
despesas feitas na órbita municipal são de servi
ços ou de produtos mais baixos. No entanto, a
maior parte das dívidas externas, por um lado
ou mesmo os encargos no âmbito do orçamento
da União, se dão em ações e atividades de difícil
divisibilidade na órbita municipal. Por exemplo:
todo bloco petróleo, sistema Petrobrás e coliga
das, siderurgia, energia elétrica, infra-estrutura,
comunicações etc., são os grandes devedores do
ponto de vista da divida externa. No âmbito do
orçamento da União, ademais da divisão que já
fiz, o grosso vai em dívidas anteriores, salários
e transferência de Estados e Municfpios. O que
resta poderia ser divididoem três grandes conjun
tos de atividades do Governo: segurança, logica
mente os MinistériosMilitares, de dificil subdivisão
na órbita municipal, em segundo lugar, infra-es
trutura básica - Ministério dos Transportes, Irri
gação, Reforma Agrária, ou seja, atividades que
também não podem ser divididas; e a social, es
sencialmente Educação, Saúde etc. Reconheço
a procedência da sua observação. No entanto,
feitas as contas, ela rebate sobre um valorrelativa
mente menor dos números globais a que nos
estamos referindo.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Para, en
cerrar, ouviremos agora o ConstituinteJosé Serra,
Relatorda Comissão do Sistema Tributário,Orça
mento e Finanças.

O SR.CONSTIrUlNTEJOSÉ SERRA-Gosta
ria, em primero lugar, de 'cumprimentar o Presi
dente, o Relator e os membros da Subcomissão

pela iniciativa de trazer aqui o Secretário do Te
souro Nacional, Prof. Andrea Calabi. Creio que,
sem dúvida, essa tenha sido a melhor iniciativa
tomada no plano institucional pelo Governo da
Nova República: a criação e a organização da
Secretaria do Tesouro Nacional. Isso representou
um avanço importante na administração finaceira
do País,principalmente do ponto de vistada trans
ferência e do controle do fluxo de despesa do
Governo Federal. Evidentemente, é preciso não
confundir transparência e controle com solução
dos problemas, porque os problemas de receita
e de despesa envolvem questão de natureza so
cial, de natureza política, de relações dentro da
Federação, problemas que existem dentro do pró
prio setor público tudo mais. Mas representa, pelo
menos, uma condição necessária para que possa
mos pensar em dar um melhor ordenamento eco
nõmico-financeiro para o País.Acredito - inclu
sive isso não tem a ver diretamente com a Consti
tuição - que neste ano, a nível do Congresso,
será um passo muito importante se pudermos
realmente contribuir para a estruturação formal
da Secretaria do Tesouro Nacional, porque sua
criação - repito - foi a meu ver, um avanço
importante, mas que tem sido pouco reconhecido
e pouco valorizado, até mesmo, e curiosamente,
pelas autoridades econômicas do Pais. O outro
aspecto que eu queria me referir - e aproveito
a última audiência desta Subcomissão é sobre
problemas de orçamento, porque amanhã o tema
será o da fiscalização - é chamar atenção para
nossas responsabilidades. Creio que, talvez das,
Comissões da Constituinte,no plano econõmico
financeiro e social, a nossa Comissão geral é que
tem maiores responsabilidades, pelas implica
ções práticas e imediatas daquilo que decidi. Isso
aumenta a nossa preocupação com o que vamos
apresentar como resultado. Queria apenas fazer
menção a três pontos que me parecem chaves,
porque o Relator geral, como é o meu caso, vai
recolher relatóriosdas Subcomissões. Eu gostaria
de ouvir alguns comentários do Dr. Calabi a res
peito do que vou dizer.Em primeiro lugar, trata-se
do que deve ser e como deve ser apresentado
no orçamento para o Congresso. Nós não pode
mos somar bananas com laranjas, com mexericas
etc. São coisas diferentes.Muitasvezes faz-se,um
pouco de confusão a respeito; muita gente acha
que tudo deveria ser consolidado. Não podemos
fazer isso. Por exemplo. o orçamento de empresa
é diferentre do orçamento da administração dire
ta. Não podemos colocar no orçamento como
receita, por exemplo, a venda de gasolina ou de
aço, porque isso depende de fatores de mercado
etc. Seria uma loucura se assim procedêssemos.
Acho que o Congresso deve examinar, através
de um plano de ação, o orçamento e os investi
mentos das empresas, que é a melhor maneira.
de se fazer despesa fora do controle, porque eu
gasto um tostão neste ano e no ano que vem,
para continuar a obra às vezes preciso gastar um
bilhão. Isso tem grande importãncia. O chamado
orçamento monetário também é diferente, não
é homogêneo com relação ao orçamento fiscal.
Acho que isso é um ponto crítico e importante.

O segundo ponto, que é básico, refere-se à
questão da participação do Legislativono orça
mento. Nós temos talvezo que seriam dois extre
mos: a realidade pré-54, o que se fez ao abrigo
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da Constituição de 1946, e o que se fez ao abrigo
da Constítuíção de 1967. Nesse segundo caso,
o Legislativo praticamente passou a assumir um
papel decorativo. Eu mesmo fui Secretário do
Planejamento de São Paulo, fui o responsável
mais direto pela elaboração de pelo menos três
orçamentos, e a única coisa da qual o Legislativo
podia participar era na fixação de margens de
suplementação, De resto, praticamente não tinha
qualquer capacidade de ingerência. Por outro la
do, não podemos cair, a meu ver, no outro extre
mo, o de permitir a criação de despesas de ma
neíre fragmentada: faz a ponte tal, a escóla tal,
ou a estrada tal, sem que isso esteja enquadrado
em um plano de ação, que, este sim, deve merecer
a discussão e a aprovação. Iam-se criando despe
sas aqui e a111 e se chegava a situações em que
o Ministro da Fazenda simplesmente segurava os
recursos. Eu me lembro de uma frase famosa
de Santiago Dantas para um Deputado que foi
reclamar a não realização de obra que ele havia
incluído no orçamento. O Deputado disse: "Mas
tem verba". () Ministro completou: 'Tem verba,
mas não tem dinheiro". Essas duas coisas são
diferentes. A economia do Brasil era 6, 7, 8, vezes
menor naquela época. Não tinha a complexidade
da economia atual. Nós não podemos estar no
sistema com essa precariedade. Então, isso é algo
que tem de ser compatibilizado. O total silêncio,
total anulação do Legislativotem de ser eliminado
com uma participação responsável numa orienta
ção global da despesa pública. Esse é um desafio:
como encontrar fórmula para isso? O outro as
pecto com esse relacionado, e que me parece
básico, é o seguinte: na prática, ao longo do ano,
vão sendo tornadas iniciativas çde despesas que
muitas vezes não são orçamentárias ou fiscais,
mas que são despesas, eis que alguém as está
pagando. Se resolvo dar uma linha de crédito
subsidiado para a agricultura, isso tem, como teve
a que foi anunciada há poucos dias, um custo
anualizado de 10 bilhões de cruzados. Aliás, já
discutimos a matéria em outras sessões. Pois
bem. Isso é decidido e não passa pelo Legislativo.
Ameu ver, deveríamos ter uma Comissão perma
nente não apenas para o exame do orçamento,
mas com competência para examinar despesas
dessa natureza. Se é fiscal, se implica recursos
ou se é puramente polltica monetária; se não

é, enfim, decidir sobre a questão. Isso é básico.
Eu lembraria sempre que em São Paulo, para
ficar num exemplo mais distante do plano federal,
alguns anos atrás um governador resolveu procu
rar petróleo. Ele gastou 500 milhões de dólares
nisso. O mérito e as condições financeiras jamais
foram examinadas pelo Leg1IDl:ltivo. Nós temos
que ter uma Comissão com poderes para exami
nar essas iníciatívas, eventualmente, para assumir
uma ação, de obstaculizar ou aprovar o que for
necessário.

Um quarto aspecto diz respeito a um problema
que estamos tendo, e que certamente será muito
debatido nesta Constituinte, com relação à vincu
lação de verbas. A atual Constituição proibe a
vinculação de receita à despesa. No entanto, co
nheço orçamentos estaduais que têm despesas
vinculadas à receita, o que é anti constitucional.
Não sei se é do conhecimento de todos, mas
pelas estimativas que se tem hoje, o Relator da
.Subcomissão, Constituinte José Luiz Maia, lem-

brava que já devemos ter 50% do orçamento vin
culado. Certamente há setores que não estão con
templados: ninguém deve ter feito ainda a vincu
lação na área de comunicações. Deve haver al
guns ministérios que ainda não estão com vincu
lações propostas, mas entre Educação, Saúde,
Amazônia, Nordeste, Ciência e Tecnologia, Segu
rança, nós já estamos com 150%. Então, esse
é um aspecto sobre o qual os Constituintes terão
de debruçar-se. Lembro-me de que, em São Pau
lo, quando fizemos o primeiro orçamento, cabia
à Secretaria do Planejamento reunir todas as de
mandas. Asdemandas somavam 16 vezes o orça
mento. Então, como havia toda aquela briga, eu
levei os pedidos para uma reunião e disse: olha,
aqui há 16 vezes o orçamento, Se alguém achar
que é o Planejamento que está cortando arbitraria
mente, pode cortar também. Se alguém fizer o
serviço, está ótimo. A questão das vinculações
é muito mais problemática. Nós vamos ter de
examinar quando se vincula um, por que não
se vai vincular o outro. Para a Educação precisa
tanto, por que não à Saúde, para isso e aquilo?
Nós temos que pensar nisso e na realidade desi
gual do Brasil, porque há Municípios que preci
sam gastar mais em Educação do que em saúde
e há outros em que ocorre o contrário. Há realida
des muito diferentes no Brasil inteiro, entre os
Estados. Estamos num Pais desigual. Essa é a
verdade. O ideal é que essa desigualdade diminua,
mas o Brasil é desigual. Então, falar para 5 mil
Municípios de maneira homogênea é irreal. Esse
vai ser um outro problema, e podemos nem falar
sobre isso. Mas quando chegar o momento de
a Comissão de Sistematização se manifestar, tudo
vai aparecer, sem falar de outros aspectos, como
a independência financeira dos Poderes etc. É
um trabalho bastante árduo. Eu mesmo estou
pondo para fora preocupações e até angústias
sobre como essas questões vão poder ser resol
vidas de maneira satisfatória, não só pelas Subco
missões, mas também pela Comissão Temática
e depois pelo conjunto da Constituinte. É uma
corrida de muitos obstáculos, e obstáculos cres
centes. Quanto mais se corre, mais altos vão sen
do os obstáculos. Eu me permiti falar um pouco
mais porque já estamos na última reunião. Tenho
certeza de que o que estou dizendo é objeto de
preocupação dos membros desta Subcomissão,
especialmente do Presidente e do Relator, com
quem tive oportunidade de repetidas vezes trocar
idéias. De toda maneira quis sublinhar esses pon
tos, porque já estamos na reta final do trabalho
da Subcomissão que em grande parte, será um
marco para as discussões na Constituinte. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Sr. Andrea Sandro Calabi.

O SR. ANDREA SANDRO CALASI - Se eu
tivesse pedido ao Constituinte José Serra para
encerrar a minha palestra, não poderia ter feito
de forma mais clara. Agradeço os elogios à Secre
taria do Tesouro. Acredito que foi um esforço
grande, mas principalmente da equipe da qual
tive a alegria de participar. Quero dizer breves
menções a alguns pontos abordados pelo Consti
tuinte. Em primeiro lugar, sobre o que deve cons
tar do orçamento fiscal da União. Obviamente
receitas, despesas finais etc, com o cuidado de

não se somar coisas díspares. A relação com as
estatais é mais ou menos clara e dele constam
os aportes de capitais às estatais. O ponto rele
vante de minha palestra foia percepção da relação
entre Tesouro e Banco Central relativamente à
discussão sobre a separação de funções dessas
duas instituições. Ou seja, há necessidade de se
separar a divida pública, como um instrumento
de financiamento do déficit, daquela emitida para
efeitos de regulação de controle monetário na
economia. Um ponto crucial se refere aos orça
mentos das estatais. Como incorporá-los? Sem
dúvida, o orçamento geral da União incorpora
aqueles aportes de capital que o orçamento faz
à empresa estatal. Mas o investimento feito pela
estatal, com recursos próprios, ou com recursos
de terceiros, através de dívida que a estatal alavan
ca, não são contemplados do ponto de vista do
processo legislativo, a não ser naqueles pontos
de contato entre o orçernento fiscal e o das esta
tais. Asestatais têm seu orçamento aprovado por
ato do Presidente, posto que se regula recursos
e destinações que obviamente as empresas têm
que incorporar no processo orçamentário. Porém,
deixo uma questão em aberto relativaà discussão
sobre os orçamentos das estatais e mais especifi
camente sobre a discussão dos investimentos das
empresas estatais. O segundo ponto levantado
pelo Constituinte, também mencionado ao longo
da minha palestra, é a questão do limite plurianual
de obrigações, que, a meu ver, é absolutamente
crucial. Ou seja, gasto um tostão hoje e um bilhão
no ano que vem em investimentos. Mencionei
a necessidade de orçamentos plurianuais, aos
quais coube muito bem a ênfase, porque, a meu
ver, é uma questão relegada a segundo plano,
mas da maior importância. Sobre a partícípação
do Legislativo,obviamente são pontos claros con
tra transposições, ou seja, transferências de recur
sos de um programa para outro, bem como as
discussões sobre a criação de despesas com fon
tes definidas. Mas a prática Iegíslativa muitas vezes
leva a uma identificação de ações muito especí
ficas no orçamento: a construção da escola, em
determinado município, ou de uma ponte muito
bem localizada. Na realidade, haveria necessidade
de que essa participação contasse com fontes
bem defmidas, ou por medidas de transposição,
se não a limitação passa a ser não orçamentária,
mas de caixa. Aí, sim, caberá a afirmação: tem
verba, mas não tem dinheiro, o que transfere o
comando sobre o processo da órbita orçamen
tária para a órbita da disponibilidade efetiva de
caixa, o que é um contra-senso. Todo esforço
nosso na escrita do Tesouro tem sido elevar a
autonomia das unidades gestoras, dados os orça
mentos disponíveis e uma programação finan
ceira feita em conjunto. Esse esforço será perdido
disponibilidade efetiva de caixa. E, então, como
é a caixa que vai limitar, devolver-se ao Executivo
um controle que a Subcomissão está buscando
regular corretamente na Constituição.

Sobre os subsídios implícitos, mencionados pe
lo Deputado José Serra, já tivemos oportunidade
de comentar longamente na exposição. Só queria
lembrar a S. Ex'que dez bilhões é o custo apenas
dos empréstimos rurais, feitos com recursos pró
prios do Banco do Brasil, que são 20% dos em
préstimos globais, nos meses de janeiro e feve-.
reiro. Ou seja, os empréstimos rurais dependem,
de vinculações ou de suprimentos do Banco Cen- .
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trai. Do Banco do Brasil para os empréstimos,
que é a grande massa. No ano passado, com
o awnento de depósitos à vista,o Banco do Brasn
tinha recursos que podia emprestar naquelas ope
rações indicadas pelo Governo Federal. Nesse úl
timo caso, apenas cabia uma equalização de ta
xas.O custo desta pequena parcela para os meses
de janeiro e fevereiro foi de dez bilhões. A lei
deexcesso de arrecadações, que está sendo en
viada ao Congresso Nacional, tem uma dotação
para o pagamento de equalização de taxas ao
Banco do Brasil que não cobre nem o primeiro
semestre. Avaliação correta: ultrapassava quaren
ta bilhõesde cruzados de custos efetivos a equali
zação de taxas, que é uma pequena parcela do
crédito rural para o primeiro semestre.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ SERRA- Posso
fazer um comentário? Acho que é c1aóssimo. Te
rnos que ter um mecanismo no Legislativo para
quando houver uma programação desse tipo se
possa chamar o Secretário do Tesouro. Este ou
o Presidente do Banco Central comparecem 
e não se trata nem de regime parlamentar 
e dizem: isto vai custar tanto, implica isso, implica
aquilo etc. Temos que ter algum tipo de compe
tência para julgar, para aprovar ou não aprovar.
O que não pode é não acontecer nada. É simples
mentese fazer impunemente. Por que nesse caso
como é que fica a ação do Legislativo? Fica uma
ação sem responsabilidade. O que se vai fazer,
emão? Pressionar para obter isso e aquilo, porque
não estamos compartilhando da responsabilidade
de fazer ou não. Então, a única função é pressío
lVlI' sem querer saber de onde vem e de onde
não vem. Isso me parece vital.

O SR. ANDREA SANDRO CALASI - Final
mente, tem sido uma constante preocupação
noua o estabelecimento de princípios orçarnen
t6rIos contrários às vinculações. Os princípios
constitucionais, a meu ver, devem efetivamente
evitaras vinculações de forma a que essas pos
um obedecer às necessidades, que são mutan
... ao longo de horizonte temporal mais amplo.
Obedecidos os princípios orçamentários aqui dís
ct6Ios, todos os recursos e as despesas devem
vir do orçamento: Portanto, a vinculação, caso
não compareçam num determinado ano, será
porqueO Congresso julgou prioritária outra desti
nação que não aquela. Amarrar as vinculações
é uma forma de comprometimento orçamentário
p1U1'Íl11lUa1, antecipadamente, que, a meu ver, limi
ta, ao invés de ampliar, a ação legislativa autô
nomaaobre a disposição e destinação de recursos
p(bIicos.

OSR. CONSTITUINTEJOSÉ SERRA-E além
do mais é um convire à burla legal, quando ela
é impollsíYelde se cumprir na prática.

O SR. RElATOR (José Luiz Maia) - Quero,
em nome do Presidente, que precisou ausentar
se, e em meu nome pessoal, e no de meus com
panheiros de Comissão, expressar ao Dr. Andrea
Sandro Caiabi, os nossos agradecimentos. O de
poimem> de S. S' nesta tarde foi muito impor
tante, peraque possamos avaliar as suas informa
ções e tentar retirar delas o que considerarmos
funcIzmental para a formulação do Capitulo do
Orçamento e da f"1SC8Iízação. Or.Andrea Sandro
CaIabi, tenha a certeza de que os membros da
Subc0miss60 do Orçamento e FISCalização sen
tem-se plenamente agradecidos pela atenciosa

presença de V.S' Quero avisar aos Constituintes
que recebemos agora um telefonema do ex-Mi
nistro Funaro, informando da impossibilidade de
comparecer amanhã, às dez horas, ao Plenário
desta Subcomissão. Entretanto, fica mantida a
reunião com o Presidente do Tribunal de Contas
da União, Ministro Fernando Gonçalves, para às
17 horas, e, com o Secretário da Fazenda do
Espírito Santo, Dr. José Teófilo.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão do Sistema Financeiro

ATA DA n- REUNIÃO, REAUZAOA
A 11 DE MAIo DE 1987.

AlJs onze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às vinte e uma horas
e dez minutos, em sala própria do Anexo U da
Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se
a Subcomissão do Sistema Financeiro da Comis
são do SistemaTributário, Orçamento e Finanças,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Sérgio
Werneck, Segundo-Vice-Presidente. Presentes os
Senhores Constituintes: Sérgio Spada, Darcy Dei
tos, Fernando Gasparian, Relator, Mauro Campos,
José Carlos Vasconcellos e Ruberval Pilotto, efeti
vos; e Gilson Machado, Ismael Wanderley e Ru
bem Branquinho, suplentes. Ausentes: Divaldo
Suruagy, Basilio V~ani, Harlan Gadelha, Rose de
Freitas, Ivan Bonato, João Machado Rollemberg,
Pedro Ceolin, Adroaldo Streck, Luiz Gushiken e
Fábio Raunheitti. Presentes, como convidados
desta Subcomissão, os Senhores Constituintes,
membros da Comissão do Sistema Tributário, Or
çamento e Finanças: Francisco DomeUes, Presi
dente, e José Serra, Relator. Esteve presente tam
bém o Senhor Constituinte Cid Sabóia de Cerva
lho, Presidente desta Subcomissão, mas, em virtu
de de compromissos com a sua bancada, não
presidiu a reunião por ter estado ausente ao início
da mesma. Dando cumprimento ao disposto no
artigo dezessete do Regimento da Constituinte,
e havendo número regimental, o Senhor Presi
dente, Constituinte Sérgio Werneck, declarou
abertos os trabalhos, determinando a leitura da
Ata da reunião anterior, que foi aprovada unani
memente. Em seguida, o Senhor Presidente pas
sou a palavra ao Senhor Relator, Constituinte Fer
nando Gasparian, para proceder a leitura do Rela
tório, que, a requerimento do Senhor Constituinte
Darcy Deitos, foi dispensada. O Senhor Consti
tuinte Fernando Gasparian, antes de proceder a
leitura do anteprojeto, comunicou aos seus pares
as dificuldades encontradas na elaboração de seu
trabalho em virtude da falta de infra-estrutura
apresentada pela Câmara dos Deputados, apre
sentando suas escusas caso houvesse alguma
falha e, também, devido ao atraso com que as
propostas chegaram às suas mãos, o que muito
dificultou o bom desempenho dos trabalhos; dis
se, ainda, que quase todo ele foi elaborado fora
da Câmara dos Deputados. Feita a leitura, o Se
nhor Presidente comunicou aos Senhores Consti
tuintes os prazos para distribuição dos avulsos
e emendas, de conformidade com o Regimento
da Constituinte. O inteiro teor dosdebates foi gra-

.vado e, depois de traduzido e datilografado. ficará
arquivado na Subcomissão. publicando-se a ínte
gra no DI6rto da eon.tItuinte, Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício,

Constituinte Sérgio Werneck, comunicou a seus
pares que oportunamente será convocada reu
nião para apreciação da matéria, e, às vinte e
uma horas e trinta e três minutos, encerrou a
reunião. E, para constar, eu, Maóza da Silva Mata,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. Constituinte Sérgio Werneck, Segundo
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Dan
do cumprimento ao disposto no art. 17 do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, declaro abertos os trabalhos desta sessão,
que se destina excIusivamewnte à apresentação
do relatório e do anteprojeto. Eventuais sugestões
ou emendas deverão ser formalizadas por escrito,
em formulário próprio, e não serão objeto de aná
lise nesta sessão.

Determino, então, a leitura da ata, para que
esta possa ser discutida e votada.

(Leitura da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Está
em discussão a ata. (Pausa.) Em votação. (Pausa.)
Aprovada a ata.

Passo a palavra ao Relator, Constituinte Fernan
do Gasparian, para a apresentação do relatório
e a leitura do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sr. Presidente da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, participei de
duas reuniões anteriores das Subcomissões, a de
Orçamento e a de Tributação, e em ambas foi
dispensada a leitura do relatório.

O SR. CONSTITUINTEDARCY DEITOS -Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente, solicito a V. Ex" a dispensa da leitura
do relatório para que passemos diretamente ao
anteprojeto do texto, a ser apresentado pela Sub
comissão.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - De
acordo com o ocorrido nas duas reuniões anterio
res, autorizamos a dispensa da leitura do relatório.
Cada um dos membros da Comissão irá receber
uma cópia desse relatório. amanhã. O Relator fica
autorizado a fazer a leitura do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sr. Presidente da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, Constituinté
Francisco Dornelles, Sr. Vice-Presidente da Sub
comissão do Sistema Financeiro, Constituinte
Sérgio Werneck, Srs. Constituintes, quero fazer
a entrega do relatório ao Sr. Presidente, para que
S. Ex' o passe à Secretaria da Comissão, para
publicação dos avulsos. Tenho poucas cópias co
migo, mas amanhã, até a hora do almoço, provi
denciarei a remessa de exemplares aos gabinetes
dos Srs. Constituintes, membros da Subcomis
são. Gostariamos, no entanto, de fazer um comen
tário sobre as dificuldades que encontramos para
cumprir nossa tarefa Aliás, ela não foi multo bem
cumprida na verdade, pelo fato de as propostas
e sugestões dos Srs. Constituintes, não só daSub
comissão, mas também de outras Comissões e
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da Constítuínte em geral, nos terem chegado com
grande atraso. Na verdade, na quinta-feira, à noite,
tínhamos apenas 30 sugestões, na sexta-feira nos
chegaram mais 41 e, no sábado à noite, mais
77.Só ontem é que contávamos com maior parte
das propostas. Por isso, os nobres Constituintes
terão de relevar o fato de que não pude, no relató
rio, .:feito com pouca colaboração, em face da
estrutura da Casa, aproveitar todas as sugestões,
pois este trabalho como está, praticamente não
foi feito aqui, O Prodasen ficou de fornecer o
material, classificando as propostas pelo nome
dos Congressistas, por ordem de assuntos e por
ordem de Constituintes, o que nos facilitará a dis
CUSSi~O e depois a votação. Isso foi elaborado por
assessores desta Comissão, da Câmara, mas até
agora não nos chegou às mãos. Se eu não tivesse,
realmente, recorrido a órgãos de fora daqui, não
teria um relatório para entregar. Amanhã, portanto
entregarei a V. Ex"', não apenas uma proposta,
como faço aflOra, mas todo o relatório.

Evidentemente, não tive realmente tempo de
aproveitar todas as boas idéias contidas em mui
tas das propostas. Teremos agora, na verdade,
10 dias para recebermos emendas, como tere
mos mais alguns dias para preparar o relatório
final. Levarei isto em conta e terei a preocupação
de, com mais calma, poder classificar as idéias
sobre os diversos assuntos e incorporá-Ias ao rela
tório final, que' será votado na semana que vem.
Trarei, então, um relatório que certamente incor
porar/I algumas outras idéias. Muitas delas foram
incorporadas a: este relatório, a esta proposta, mas
alguma coisa 'certamente, ficará fora deste ante
projeto, que passarei agora a ler:

UM 1" Compete unicamente à União:
a) emitir moeda;
b) iscaiizar as operações de crédito, câm

bio, capité:~ização e seguros;
c) legis,[arsobre padrão monetário e siste

ma financ:eiro nacional, suas instituições e
operações,

d) gara.ntira formação, captação e a segu
rança das poupanças.

Art. 2° A atividade das instituições fínan
ceíras, públicas e privadas, é expressão de
função social,devendo ser exercida em bene
f'ído do interesse da coletividade.

§ 1° O exercício dessas atividades por
entidades do setor privado será autorizado
a todas quantas comprovem idoneidade e
capacidade econômica e financeira, princi
palmente em atividades de cooperativas de
crédito.

§ 2° As taxas de juros reais, nelas incluí
das comissões e quaisquer outras remune
rações, direta ou indiretamente referidas à
concessão de crédito, não poderão ser supe
riores a 12% ao ano.

§ 3° Os bancos de depósitos, de investi
mento, as companhias e corretoras de segu
ro e demaiis instituições financeiras não po
derão ter participação acionária de pessoas
físicas ou jurídicas estrangeiras.

§ 4° Os bancos e outras instituições es
trangeiras, autorizados a funcionar no País,
nãopoderão receber depósitos ou outra for
ma de captação de recusos no mercado.

Art. 3° Ao Congresso Nacional compete:
11) legislar sobre matéria fínanceíra, cam

bíel e monetária;

b) estabelecer as condições e limites e au
torizar a emissão de moeda e de títulos da
divida pública federal, estadual e municipal;

c)autorizar a contratação de empréstimos
no exterior pela União, Estados, municípios,
suas autarquias, empresas públicas e demais
entidades públicas de direito privado sob
seus controles.

Art. 4° O Congresso Nacional contará
com a assessoria de uma Comissão Mista
Permanente do Sistema Financeiro.

§ 19 A Comissão Mista Permanente do
Sistema Financeiro do Congresso Nacional,
ad referendum do Congresso Nacional, po
derá determinar a sustação temporária ou
definitiva de deliberações ou decisões do Po
der Executivo, referidas às políticas mone
tárias, de créclito e cambial.

§ 2' O Congresso terá trinta dias para
referendar as decisões da Comissão Mista
Permanente do Sistema Financeiro, de acor
do com o parágrafo anterior. Decorrido esse
período, as decisões serão tidas como apro
vadas.

§ 3° À Comissão Mista Permanente do
Sistema Financeiro do Congresso Nacional
incumbirá fiscalizar todos os órgãos finan
ceiros do Executivo ou a ele ligados.

Art. 5° Ao Banco Central do Brasil, órgão
autônomo do Poder Executivo, compete:

a) emitir moeda e títulos de créditos de
sua responsabilidade, para execução da polí
tica monetária;

b) executar a programação monetária;
c) controlar as operações de câmbio;
d) executar os serviços do meio circulan

te;
e) exercer a fiscalização das instituições

financeiras;
f) ispor normas sobre a execução das polí

ticsas monetárias, de crédito e cambial, ob
servado o disposto no § 1° do art. 4°

§ 1° Seu presidente será indicado pelo
Presidente da República, sendo nomeado pa
ra mandato de quatro anos, após ter sua indi
cação aprovada pelo Congresso Nacional,
que poderá também votar sua destituição ou
apreciar expediente do Presidente da Repú
blica nesse sentido.

§ 2° É vedada a eleição para a presidên
cia e diretorias do Banco Central do Brasil
a quem tiver exercido, nos últimos quatro
anos anteriores à indicação, função de dire
ção de qualquer entidade financeira privada.

§ 3° É vedado a quem tiver ocupado a
presidência ou diretorias do Banco Central
do Brasil exercer cargo em órgão ou entidade
financeira privada, durante os quatro anos
seguintes ao seu desligamento daquele ban
co.

Art. 6° É vedada ao Banco Central do
Brasil a prática de operações de crédito e
a negociação com títulos da dívida pública,
salvo as que sejam indispensáveis a suas fun
ções de autoridade monetária.

Art. 79 O volume de moeda a ser emitido
no exercício será consignado, no Orçamento
Fiscal da União, como componente da Re
ceita.

Art. 8 9 A execução orçamentária da
União, bem como a emissão e colocação

de títulos da divida pública, serão procedidas
pelo Tesouro Nacional através do Banco do
BrasilSA, como seu agente financeiro, veda
do a este a utilização desses recursos, salvo
quanto a itens de despesa previstos no Orça
mento Fiscal e autorizados pelo Tesouro para
execução por seu intermédio.

Art. 9" A União, o Banco Central do Bra
sil, as autarquias e outros órgãos da adminis
tração descentralizada, sem autonomia fi
nanceira, não poderão assumir compromis
sos que elevem a dívida pública federal, inter
na ou externa, sem prévia autorização legisla
tiva, inclusive quando se trate de endivida
mento adicional para cobertura de encargos
financeiros vencidos, gerados por dividas an
teriores.

Parágrafo único. Dependerá de autoriza
ção legislativa a concessão de aval pelo Te
souro Nacional, Banco Central, autarquias e
outros órgãos da administração descentra
lizada sem autonomia financeira, em favor
de entidades não controladas pela União,
pessoas juridicas de direito privasdo em ge
ral, Estados, municípios e entidades das ad
ministrações estaduais e municipais ou sob
seu controle.

Art. 10. As clisponibilidades de caixa da
União e de todas as entidades sob seu con
trole ou a ela vinculadas, bem como as dos
fundos de pensão de todos os seus servi
dores públicos e empregados, serão deposi
tados em instituições financeiras sob o con
trole da União.

Art. 11. Os crimes financeiros serão de
competência da Justiça Federal.

Disposições Transitórias

Art. 12. Todas as atividades de fomento
do Banco Central do Brasil serão transferidas
para o Banco do Brasil SA e todas as ativida
des relacionadas com o Sistema Financeiro
da Habitação, para a Caixa Econômica Fede
ral, num prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados da promulgação desta Constitui
ção.

Parágrafo único. Em igual período, o
Banco Central do Brasil transferirá para o
Tesouro Nacional todas as operações e en
cargos que não se relacionem com as ativida
des específicas de autoridade monetária.

Art. 13. Fica extinta a exigência da carta
patente para funcionamento das atividades
de instituições financeiras, bancárias e de se
guros com a promulgação desta Constitui
ção.

Art. 14. A taxa de juros real máxima, à
data da promulgação desta Constituição, se
rá fixada em 20% ao ano, decrescendo em
2%, a cada semestre, até alcançar o limite
máximo de 12%, fixado nesta Constituição."

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - O
anteprojeto, bem como o relatório, serão distri
buídos em avulsos e publicados. Teremos cinco
clias para apresentação de emenda. Terminado
esse prazo, teremos mais três dias para que o
relator possa apresentar o relatório sobre as
emendas e este ser submetido à votação.

Esses prazos não estão bem definidos. O Regi
mento é omisso nesse assunto, o que nos leva
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a crer que isso vai ser objeto de algumas regula
mentações. Sendo oito as Comissões Temáticas
vamos ter uma regulamentação conjunta e, nessa
hora, saberemos exatamente qual o prazo final,
fatal, para a votação das emendas e do relatório,
bem como a votação do anteprojeto. Quero crer
que será até o dia 19. Hoje é dia 11. São três
dias, mais cinco. Será até o dia 19.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Carlos Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, quantos dias te
mos para apresentar emendas?

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Te
rão V.EX"s cinco dias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, será a partir de
quando? Da entrega do relatório ou do avulso?

O SR. PRESIDENTE(Sérgio Werneck) - Seria
cinco dias, a partir do dia 14.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Dia 14. Certo. Muito obrigado
aV.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - O
Relator da Comissão, o Constituinte José Serra,
está nos informando aqui que são cinco dias a
partir do dia 14, incluído o dia 14.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Sr.
Presidente, o relatório será apresentado depois
de quantos dias?

O SR. PRESIDENTE(Sérgio Werneck) - Ter
minados, os cinco dias, o Relator tem 72 horas
para apresentar o relatório final,que será subme
tido à Comissão.

Nessas 72 horas está incluído o prazo para vota
ção das emendas, do relatório e do anteprojeto.
Eo § 20.

O SR. CONSmUlNTE DARCY DEITOS- Se
rá no dia 22, então, a votação?

O SR. PRESIDENTE(Sérgio Werneck) - Exa
tamente.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Muito obrigado a V.EX"

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - De
claro encerrada a reunião. Tão logo estejam publi
cados o relatório e o anteprojeto, será convocada
uma outra se~são.

Muito obrigado.

COMISSÃO DA FAMfLlA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, DA CIÊNCIA

E TECNOLOGIA E
DA COMONICAÇÃO

Subcomissão da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação

ATADA 16' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA DIA 21 DE MAIO DE 1987

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
~ 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: AcivalGomes, Almir Gabriel, AloísioVas
concelos, Ângelo Magalhães, Antonio Britto,Anto
nio Gaspar, Arold Fioravante, Arolde de Oliveira,
CarlosAlbertoCaó,CristinaTavares, ÉzioFerreira,
Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco Di6
genes, HélioCosta, Joaci Góes, José Carlos Marti
nez, José Elias, Jovanni Masini, Koyu lha, Luiz
Eduardo, Mendes Ribeiro,OlívioDutra, Paulo Mar
ques, Pompeu de Souza, Renato Johnsson, Rita
Furtado, Roberto Vital, Rodrigues Palma e Sadie
Hauache. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou iniciados os trabalhos e solici
tou fosse dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, que foi considerada aprovada. A seguir,
o Senhor Presidente deu a palavra à Relatora para
leitura de seu parecer. Ao iniciar, comunicou ao
Plenário que recebeu duzentas e sessenta emen
das aos dezenove artigos constantes do projeto
original. Ao apresentar os pareceres às emendas
recebidas, a Relatora procedeu à leitura dos arti
gos constantes do projeto original e do consoli
dado. A seguir, o Senhor Presidente elogiou a
qualidade do trabalho apresentado pela Relatora.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor
Presidente, Constituinte Arolde de Oliveira diri
giu-se ao plenário para fazer esclarecimentos so
bre o mecanismo de votação. Levantaram ques
tão de ordem sobre este item os seguintes Consti
tuintes: Koyu lha, Joaci Góes, Antonio Gaspar,
Cristina Tavares, Mendes Ribeiro, José Carlos
Martinez, Arnold Fioravante, Olívio Dutra, Carlos
AlbertoCaó, Artur da Távola,Antonio Britto,Faus
to Rocha, Rita Furtado e Aloísio Vasconcelos. A
seguir foi votado em plenário o pedido de prefe
rência para votação do anteprojeto consolidado.
O resultado da votação foi doze votos contrários
e oito votos a favor, ficando decidido que será
votado o anteprojeto original de acordo com deli
beração do plenário. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, às doze horas e vinte minutos, convocando
os Senhores Constituintes para a próxima reunião
extraordinária a ser realizada dia vinte e um de
maio, às treze horas, destinada à votação. E, para
constar, eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei
a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

AlYEXOA ATA DA REUNIÃO ORD!NARIA
DASUBCOMISSÃO DA cIÊNCIA E TECNO
LOGIA E DA COMUNICAÇÃO, REAliZADA
EM21 DE J\WO DE 1987, ÀS 9:30HORAS,
NA S4LA DA COMISSÃO DE SERVIÇO Pá
BUCO CML, AlA SENADORALEXANDRE
COSTA,SENADOFEDERAL, E A INTEGRA
DOAPAlYHAMENTO TAQ(JfGRÁF/CO COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DAPELOSENHORCONS77TUINTEAROL
DE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA SUB
COMISSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Havendo número regimental, declaramos aberta'

.a ,resente reunião ordinária da Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Nos termos regimentais, solicitamos a dispensa
da leitura da ata da reunião anterior, que, com
a aquiescência do Plenário, será considerada, pe
las razões já expostas anteriormente, aprovada.

A Presidência comunica aos Srs. Constituintes
que a Ordem do Dia para os trabalhos da presente
reunião está assim organizada:

- Leitura do Parecer da Relatora sobre as
emendas apresentadas ao anteprojeto.

- Distribuição de avulsos.
Já estamos, inclusive, distribuindo os avulsos

antecipadamente, para facilitar o acompanha
mento pelos nobres colegas Constituintes.

Esta reunião, como anunciamos ontem, será
rápida, cujo objetivo é apenas ouvir a leitura do
parecei da nobre Relatora e classificá-lo, natural
mente, contrário ou favorável,para que possamos
depois entrar no mecanismo regimental e legisla
tivo de votação.

A votação será feita de acordo com a vontade
do Plenário. Tão logo tenhamos ouvido a leitura
do Relatório, iremos, de acordo com a vontade
do Plenário, decidir a hora da convocação da pró
xima reunião, que será uma reunião extraordi
nária, para o início da votação.

Dissemos ontem, também, que o processo de
votação é rígido.Significa quê não há encaminha
mento de votação, apenas as questões de ordem.

Uma veziniciada a reunião, ela será ininterrupta,
terá que iraté o final,até à votação fmaldo Parecer.

Então, solicitamos aos nobres colegas Consti
tuintes, ao acompanharem a leitura do Relatório,
já pensem também no tempo necessário que de
veremos dar para a convocação da próxima reu
nião extraordinária para votação, que deverá ser
logo em seguida, duas horas depois, ou à noite,
ou amanhã, ou até mesmo no domingo.

Com a palavra a nobre Relatora Cristina Ta
vares.

A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, meus nobres companheiros Consti
tuintes da Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação:

Movida pela energia do nosso Presidente, esta
Subcomissãoé a primeira a apresentar o seu Rela
tório, o que se fez com grande esforço.

Faço questão de assinalar aqui a enorme cola
boração, a imprescindível colaboração dos asses
sores desta Subcomissão, aos quais peço ao Ple
nário registre um voto de louvor. Esses asses
sores, durante estes dias, dormiram literalmente
às 2 horas, às 3 horas da madrugada, da mesma
forma, aqueles que trabalham no PRODASENpa
ra nos fornecer esse Relatório também tiveram
que virar a noite.

Além do voto de louvor, peço a compreensão
de V. EX"s para algum eventual erro do PRODA
SEN. Tentaremos recompor aqui, com a sabe
doria de V. Ex"'

Recebemos 260 emendas para os 19 artigos
do projeto original.Ontem, na reabertura dos pra
zos, que foidecidida por este plenário, recebemos
ainda 64 emendas.

Acolhi praticamente cada artigo. Houve modifi
cações e essas modificações refletem o pensa
mento dos Srs. Constituintes. Houve uma signifi
cativa melhora na redação do projeto, houve o
enxugamento de imperfeições que havia no Rela
tório inicial.
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Naturalmell1te há duas categorias de emendas
que foram oferecidas, porque há duas filosofias
que se confrontam em certo momento. V. Ex'"
vão verificar pela leitura do relatório. que, de fato,
há modíflcações que não puderam ser aceitas,
até porque fogem completamente ao espirito que
se quer dar a este projeto.

A primeira emenda, na primeira página. do no
bre Constituinte Mendes Ribeiro. por um engano
de numeraçêo, na verdade se refere ao art. 11.
Pede o ConS1ituinte Mendes Ribeiro modificação
no ert, 1°do projeto de comunicação, e o PRODA
SEN colocou aqui por engano. No parecer foi
atendida, no mérito, com outra redação, nos arts.
11,12 e 13 do projeto consolidado.

Asegunda emenda, do nobre Constituinte Ono
fre Corrêa - "que o Estado promoverá o desen
voMmento cíentíâco e tecnológico, etc., e o meio
ambiente" - foi acolhida na intenção.

A Emenda rr 3, do nobre Constituinte José
Uns, foi acolhida parcialmente quanto ao mérito,
porém com nova redação.

Essa emenda prevê:

"M I° O Estado promoverá o desen
volvimento científico e tecnológico e a auto-

nomia tecnológica, atendendo às prioridades
nacionais, regionais e locais, bem assim a
difusão dos seus resultados, tendo em vista
a transformação da realidade brasileira, de
modo a assegurar a melhoria das condições
de vida e de trabalho da população e do
meio ambiente,"

Nos seus parágrafos, o parecer é parcial no
mérito. Foi atendida.

O Constituinte José Dutra também propõe mo
dificação no art. 1°. Esta emenda também é aco
lhida parcialmente, mas com alterações na reda
ção.

Ainda ao art. 1°, emenda do nobre Constituinte
Nel!on Friedrich. Foi acatada, no mérito.

Emenda ao art. 1°, da nobre Constituinte Rita
Furtado, foi acatada, porém com uma redação
mais abrangente.

A emenda do Constituinte José Uns, ainda ao
art. 1°, no § 1°.

"É garantida a liberdade de opção dos pes
quisadores, instrumentada pelo incentivo à
investigação, criatividade e à invenção,"

Foi acolhida parcialmente. quanto ao mérito,
porém com nova redação.

Emenda do nobre Constituinte José Dutra ao
§ 1° Acolhida parcialmente, com algumas altera
ções de redação.

Aemenda do nobre Constituinte Aluízio Bezerra
não foi acolhida, por promover indesejada con
centração em uma única empresa de produção
tecnológica.

Pretendia S. Ex" que se acrescentasse ao art.
1°° seguinte parágrafo:

"Alei disporá sobre a criação de uma em
presa pública destinada à produção científica
e tecnológica de ponta, a ser transferida para
as empresas estatais e às de capital nacio
nal,"

Era uma espécie de Tecnobrás.
Do nobre Constituinte Pompeu de Sousa -

o Prodasen elI-0l,! Q p.?recer -:- foi acatada a parte
no Relatório. Apresentarei um Relatório à parte
dessas emendas que o Prodasen errou.

A emenda da nobre Constituinte Sadie Haua
che, que pretende modificar o § 1° do art. 1°,
foi rejeitada.

PARI!CI!R

-----,---------_._-------------_._---- ----------,------,-

-------_._.._..--_....._.._--_.-..._.....__.._---- ---_.,-------------
~94-7
Aulor:RltlIFurtado
~nlllçflo: 18-5-87- PI/lldo:PfL -lJF: RO
TIpO: Supreuwo - Sltuoçio:Rejeitado

Supdmlro ponigrafo I' do artigo I'

-_...--......._,_._---_._-+---
EfoIENDA: 179-0
Autor: Joé Uns
~nllIçio: 18-5-87-PaI1ICIo: PfL-lJF: CE
TIpO' Su1>stItutMl - Sduaçiio' Apr pllTClIlimenle

Emenda l1lOdIliclllMl ao arbgo I'
Ondese lê:
"M l' OEstado promoverá o deIenvoIwnerto aenIllico e a aWlnoI1llll tecnoI6

gica. Iltendendo as prioridades nacionaos, reglonais e locais, bem assun e cIúus60dos
..... res<itedos. tendoem-.e lrllI1sforrnaç6 da reelKladebraJiJelm de modo a assegurar
• melhoriadas condições de "da e de lrlIboIho da população e do metO lIlIlbIente

§ l' t gerlIltida \ilerdadede opção dos pe5qIásadores. insbunenlada pelo mcen
d1o'O à lnvesbgação. criatMdade e Invenção.

f 2' É asoeguredo./IlI forma da Iet. o COIllroIe pela sociedade. das eplicllÇÕeS
da tecnologia.

f 3' A pesqwsadeve relIetirseu compromisso com as prioridades regoonels e
locaiS. bem assim sociIIIoe cuItur.... lendo em viola. sobretudo. a realização do bem
comum, o benellcio da coIelividade e a p1ensuIiIizlIçio de seus recurros hurnan<xulturais.

f 4' É garantida a propriedade lrRlectuaI, lIlendIcIo5 os lnteresses do desenvoM·
mento cienIlfico e 1IecnoIógico da !'lIçio:'

"Lela-se:
"M I' O EsIedo mcentivlIrá o desenvoIwnenlo cienlilico e tecnológico, vislIndo

e atender ils necessidades lJlICJO/IlIlS, tegIOO8is e Jocais, e promoverá a dlfusio de eeus
reoult.edo5.

t I' t {IlIIllfI1Idlla Iibefdade de pequiIa,~Ie a mestigaçlIo. criItivIdade
e inYenIMdacle em todos00 campos do conhecimenlohumano

f 2' É gor.mda a propnedade de produção inIelectuel. llll formada Iel"

---,------------_._--------_._----- ------_._--,---~-
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EMENDA: 84-0

Autor:José Dutra
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF:AM
Tipo: Modificativa - Situação: Apr. Parcialmente

Modifique-se a redação do artigo lodo anteprojeto para a seguinte:
"M 1o O Estado fomentará o desenvolvimento científicoe a capacitação tecnológica,

bem assim a difusão dos seus resultados, tendo em vista a obtenção de adequado grau
de autonomia decisória e a transformação da realidade brasileira, de modo a assegurar
a melhoria das condições de vida e de trabalho da população e do meio-ambiente.

§ 10 É garantida liberdade de atuação dos pesquisadores, instrumentada pelo incen
tivo à investigação, criatividade e invenção.

§ 2° Fica assegurado, na forma que a lei ordinária estabelecer, o controle, pela socie
dade, dasaplicações da tecnologia.

§ 39 A pesquisa deve refletirseu compromisso com a Nação, tendo em vista, sobre
tudo, a realização do bem comum.

§ 4° A lei assegurará aos autores de inventos industriais tecnológicos, privilégiotem
porário para sua utilização, bem como a propriedade de obras tecnológicas de caráter
utilitário, das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.

§ 5° Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo
de utilizá-Ias. Esse direito é transmissível, por herança, pelo tempo que a lei fixar".

EMENDA: 126-"9

Autor: Pompeu de Sousa
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF: J;>F
Tipo: Substitutiva - Situação: em análise

Propõe nova Redação no art. 1°, parágrafos t-, 2° e 3° do Capítulo de Ciência e
Tecnologia.

"Art. 1° A capacitação científica e tecnológica nacional constitui um dos principais
meios para atingir os objetivos de promoção do desenvolvimento econômico e social
e garantia da soberania nacional. Ao Estado incumbem responsabilidades de garantir e
promover a capacitação cienlifica e tecnológica nacional, com a participação de outros
segmentos da sociedade.

§ 1° É assegurado, na forma da lei, o controle pela sociedade, das aplicações da
ciência e da tecnologia.

§ 20 As atividades científicas e tecnológicas devem refletir o compromisso com
a realização dos objetivos e prioridades nacionais.

§ 30 É garantida a liberdade de pesquisa cientifica."

EMENDA: 191-9

Autor:Antônio de Jesus
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB - UF: ao
Tipo: Modificativa - Situação: em análise

Acolhida parcialmente com algumas altera
ções de redação.

Acatada no mérito, com nova redação.

Acatada no mérito, com nova redação
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EMENDA PARECER

Emenda Modificativa ao Anteprojetode relatório, no Capítulo"Da Ciênciae Tecnologia".
"Substituira expressão "O Estado Promoverá" por "O Estado assegurará".
J\D § 2° do artigo 10

Substituira expressão "o controle pela sociedade" por "o controle pelo Congresso Nacional".

EMENDfI\: 96·3
AUTOR: Ritafurtado
Apresentação: 18-5-87- Partido:PfL - Uf: RO
Tipo:Supressiva - Situação: Rejeitada
Suprimir o § 2° do art. 1c

Rejeitada, pois a tendência mundial é a de se
buscar formas de evitar os efeitos nocivos das
novas tecnologias.

EMENDA: 121-8

Autor: Sadle Hauache
Apresentação: 10-5-87 - Partido:PfL - Uf: AM
Típo:Substitutiva- Situação: Apr.parcialmente

Émenda substitutiva do art. 1° e § 3° da Ciência e Tecnologia, que passarão a ter
a seguinte redação:

"M 1c O Estado fomentará o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica,
bem corno a difusão de seus resultados, tendo em vistaa obtenção de autonomia decisória
E: a transformação da realidade brasileira, de modo a assegurar a melhoria das condições
de vida e do trabalho da população e do meio ambiente.

Acatada parcialmente, sendo dada nova reda
ção ao artigo 1°, porém o parágrafo 3° não foi
suprimido.

....···········•··..·..···ft··..·..························ !. .

§ 3° A pesquisa deverá refletir seu compromisso com a Nação, visando sobretudo
~I realizaçãodo bem comum."

.......................................................................................... ,.....

EMENDA: 101-3
Autor: José Elias
Apresentução:18-5-87 - Partido:PTB - UF:MS
l1p6: Aditiva - Situação: Apr.parcialmente

Dê-se a seguinte redação ao artigo lo do anteprojeto:
"M 1c O Estado promoveráo desenvolvimentocientífico e a capacitação tecnológica

para assegurar a melhoriadas condições de vidae de trabalho da população e a preservação
db meio ambiente,

§ 10 A pesquisa promovida pelo Estado deve refletir seus compromissos com as
prioridadE:s regionais e locais, bem assim sociais e cuIturais, tendo em vista, sobretudo,
a realização do bem comum, o benefício da coletividade e a plena utilização de seus
recursoshumano-cuIturais.

§ 20 É garantida a propriedade intelectual, podendo esta ser desapropriada na forma
da lei, mediante justa compensação, quando do interesse do desenvolvimento cientifico
e tecnolôgíco da Nação."

O caput foiacolhidono mérito,porém foidada
redação mais abrangente.

Eb\ENDfII: 78-5

Autor: Annibal Barcellos
Apresenta~:ão: 18-5-87- Partido:PFL- UF:AP
Tipo:Substitutiva- Situação: Apr.parcialmente

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da Ciênciae Tecnologia e da Comunicação.
Dê-se ao art. 1c a seguinte redação:

Acatadaparcialmente,poisapresentamos reda
ção incluindoo termo nacional.

"Mlo- .
§ t- .
§ 29 .

§ 39 A pesquisa deve refletir seu compromisso com as prioridades nacionais,
tendo em vista,sobretudo, a realizaçãodo bem comum, o beneficioda coletividade
e ai plena utilização de seus recursos humano-cuIturais.

11 40 .

L .....&- -.J
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EMENDA: 89-1
Autor: RitaFurtado
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL - GF: RO
Tipo: Substitutiva - Situação: Em análise

Dê-se a seguinte redação ao § 3° do art. l°:
"§ 3· A pesquisa promovida pelo Estado deve refletir seus compromissos com as

prioridades nacionais, regionais e locais, bem assim sociais e culturais, tendo em vista,
sobretudo, a realização do bem comum, o beneficio da coletividade e a plena utUização
de seus recursos humanos e naturais."

Faço o relatório oralmente. Ela está acatada no mérito, com outraredaçâo,

§ 2. É garantida a propriedade intelectual, podendo esta ser desapropriada na forma
da lei, mediante justa compensação, quando do interesse do desenvolvimento científico
e tecnológico da Nação."

EMENDA: 97-1
Autor: RitaFurtado
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL --GF: RO
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 4° do artigo 1°:
"§ 4° É garantida a propriedade intelectual, podendo esta ser desapropriada na forma

da lei, mediante justa compensação, quando do interesse do desenvolvimento cientifico
e tecnológico da Nação."

EMENDA: 127-7
Autor. Hélio Duque
Apresentação. 18-5-87 - Partido. PMDB- GF: PR
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

Emenda ao parágrafo 4° do art. l°:
"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização,bem como a propriedade das obras tecnológicas (intelectuais) de caráter utilitário
das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, subordinando-os
aos interesses do desenvolvimento nacional."

Acrescente-se ao parágrafo 5° o artigo 10:
"Aos autores de obras literárias e artísticas pertence o direito exclusivo de utilizá-Ias.

Este direito é transmissível por herança pelo tempo que a lei assegurar."

_ .
EMENDA: 129-3
Autor: Sadie Hauache
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL - GF:AM.
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada.

Emenda Substitutiva do § 4° do art.l° - da Ciência e Tecnologia - que passará
a ter a seguinte redação:

"§ 4. A lei assegurará aos autores de inventos industriais e tecnológicos privilégio
temporário para a sua utilização,bem como a propriedade de obras tecnológicas de caráter
utilitáriodas marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial"

_ - .
EMENDA: 166-8
Autor: VilsonSouza
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB - GF:SC
Tipo. Supressiva - Situação: em análise

Suprima-se o § 4°. do art. l°:

Não foiaceita a questão de desapropriação inte
lectual.

Acatada integralmente.

..··Ã~~~d~·~·~·;;:;érit~·~~~d~·~p~~~~~t~d~·~~;;:;·;;~:
tra redação.

. .
Rejeitada.
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EMENDA: ]811-1

Autor: Sadie Hauache
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL - UF: AM
Tipo: Aditiva - Situação: Apr. Parcialmente

Acrescente-se ao art. 19, o § 5°com a seguinte redação:

§ 5° ... Aos autores de obras literárias, artisticas e científicas pertence o
direito exclusivo de utilizá·las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo
que 11lei determinar."

Aceito em parte suprimindo-se a expressão "e
cientificas".

_ : ~..
EMENDA: 209-5

A assessoria poderá distribuir aos Srs. Consti
tuintes o anteprojeto consolidado, que terá uma
modificação apenas no art. 14, que ficará da se
guinte formai

Art. '[0 O Estado promoverá capacitação
científica e tecnológica, atendendo às priori
dades nacionais, regionais e locais, bem as
sim a difusão dos seus resultados, tendo em
vista a transformaçao da realidade brasileira,
de modlo a obter adequado grau de autono
mia decisória e assegurar a melhoria das
condíçõíes de vida e de trabalho da popu
lação e do meio ambiente."

Recebemos para este artigo e estes parágrafos
101 emendes, Dessas 101 emendas, algumas fo
ram acatadas parcialmente, como viram V. Ex",
outras foram acatadas integralmente. Desse con
junto,de sugestões, resultou a seguinte redação:

Art. ]1° O Estado promoverá a capacita
ção científica e tecnológica, atendendo às
prioridades nacionais, regionais e locais, bem
assim a difusão dos seus resultados, tendo

em vista a transformação das realidades bra
sileiras, de modo a obter adequado grau de
autonomia decisória e assegurar a melhoria
das condições de vida e de trabalho da popu
lação e do meio ambiente."

'§ 10 É assegurado, na forma da lei, o
controle, pela sociedade, das aplicações da
tecnologia.

§ 2° A lei assegurará aos autores de in
ventos industriais privilégios temporários pa
ra a sua utilização, bem como a propriedade
das obras tecnológicas de caráter utilitário,
das marcas de indústria e comércio e a exclu
sividade de nome comercial, subordinando
ao interesse do desenvoMmento nacional.

§ 3° Aos autores de obras literárias e ar
tísticas pertence o direito exclusivo de utilizá
las. Esse direito é transmissível, por herança,
pelo tempo que a lei assequrar,

§ 4° As atividades científicas e tecnoló
gicas devem refletir o compromisso com a
realização dos objetivos e prioridades nacio
nais, regionais e locais, bem assim sociais

e culturais, tendo em vista, sobretudo, a reali
zação do bem comum, do beneficio dacoleti
vidade e da plena utilização de seus recursos
humanos e culturais.

§ 5° É garantida a liberdade de opção
dos pesquisadores, instrumentada pelo in
centivo à investigação, criatividade e inven
ção."

Passemos à análise das propostas de emenda
ao art. 2°, que, no texto original, tinha a seguinte'
redação:

Art. 2° O mercado integra o patrimônio
nacional, devendo ser ordenado de modo
a viabilizar o desenvolvimento sôcío-econõ
mico, o bem estar da população e a realiza
ção da autonomia tecnológica e cultural da
Nação".

A primeira emenda é do nobre Constituinte,
e Presidente desta Subcomissão Arolde de Olivei
ra. Acatada na íntegra.

I!MENDA PARECER

EMENDA:22-0
Autor: Arolde de Oliveira
Apresentação: 16-5-87 - Partido: PFL - UF: RJ
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

- O artigo 2° do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2° O mercado interno constitui patrimônio nacional, devendo ser orde
nado de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem-estar da
população e a realização da autonomia tecnológica e cultural da Nação."

Acatada na íntegra.

•••••••• ~ ~ u .

EMENDA: 194·3
Autor: José Uns
Apresentação: 18-5·87 - Partido: PFL - UF: CE
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

Substitua-se o art, 2° pelo seguinte:

"Art. 2° A União poderá instituir a reserva de mercados específicos, em
caráter excepcional e transitório, com a aprovação por maioria absoluta pelo
Congresso Nacional."

Acatada no mérito, pois a reserva de mercado
pressupõe aprovação pelo Congresso que define
os prazos de proteção às condições.
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EMENDA: 108-1
Autor: Francisco Diógenes
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PDS - (IF: AC
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Dê-se a seguinte redação ao artigo 20
:

UM 20 O mercado integra o patrimônio nacional."

EMENDA:125-1
Autor: Pompeu de Souza
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- OF: DF
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

Propõe nova redação ao art. 20
:

UM 20 A politica econômica privilegiará como critérios de concessão de
incentivos, de compras estatais e de acesso ao mercado brasileiro, a capacitação
científica e tecnológica nacional.

§ 10 O mercado integra o patrimônio nacional, devendo ser ordenado de
modo a viabilizar o desenvolvimento sôcío-econôrníco, o bem-estar da população
e a realização da autonomia tecnológica e cultural da Nação. A lei estabelecerá
reserva de mercado interno nos setores considerados estratégicos essenciais à
autonomia tecnológica ou de interesse para a segurança nacional.

§ 2" O Estado e as entidades de suas administrações direta e indireta utiliza
rão, na forma da lei, bens e seJViçosofertados por empresas nacionais."

EMENDA:134-0
Autor: Ritta Furtado
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL - (IF:RO

Tipo: Modificativa- Situação: Rejeitada
M 2" caput e §§ 10e 20•
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação

o artigo 20 caput, parágrafo 19 e 20
•

...............................................................................................................................................................................
EMENDA:70-0
Autor: Onofre Corrêa
Apresentação: 10-5-87 - Partido: PMDB- (IF:MA
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Dê-se ao capot, do art, 20 do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte redação:
§ 10 O mercado integra o patrimônio nacional, devendo ser ordenado de modo a

viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, e cultural da Nação."

EMENDA:23-8
Autor: Arolde de Oliveira
Apresentação: 16·5-87 - Partido: PFL - (IF: RJ
Tipo: Supressiva - Situação: Rejeitada

Supre,são do § 1° do art. 20 do anteprojeto.

EMENDA:106-4
Autor: Francisco Diógenes
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PDS - OF: Ac
Tipo: Substitutiva - Situação: Apr. Parcialmente

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1° do artigo 29:
u§ 1°A Lei poderá estabelecer mecanismos temporários de reserva de determinados

segmentos do mercado interno para bens e serviços resuItantes de desenvolvimento tecnoló
gico nacional."

EMENDA;·ii2:9················..·······················..··· .
Autor: Joaci Góes
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- (IF: BA
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Dê-se ao § 19 do artigo 29 a seguinte redação:
u§ 19 A Lei estabelecerá a cessão do mercado interno, tendo em vista a realização

do desenvolvimento econômico e da autonomia tecnológica e cultural nacionais."

Não acatada, por não especificar como seria
efetuada sua ordenação.

.................................................................................................

Acatado integralmente o capoto
Parecer § 10Acatado integralmente.
Parecer § 29 Acatado no mérito, porém foi man

tida a redação do anteprojeto.

..............................................................................................
Não acolhida, por entender-se que é necessário

garantir-se constitucionalmente que o mercado
interno possa ser ordenado de modo a assegurar
o desenvolvimento tecnológico nacional.

.. ..
Não acolhida pois o mercado deve ser utilizado

para se buscar a autonomia tecnológica da Na
ção.

..............................................................................................
Não acatado, pois a reserva de mercado é uma

opção que deve ser garantida, mediante lei ordi
nária.

. .
Acatada parcialmente pois entende-se que o

anteprojeto já acolhe implicitamente a sugestão
de temporariedade.

Não acatada, pois a redação do anteprojeto
é mais precisa.
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Justificação

Sendo o mercado interno riqueza integralmente do patrimônio nacional, como flxado
pelo caput do artigo, o que cabe atribuir à legislação complementar é o estabelecimento
das exceções caracterizadas pela cessão do mercado a empresas estrangeiras.

A proteção do interesse nacional, expresso no regime legal do mercado interno, como
bem integrante do patrimônio nacional, impõe tratamento inverso ao proposto no substi
tutivo. Constituinte Joaci Góes.
...............................................................................................................................................................................

EMENDA: 131-5
Autor: Sadíe Hauache
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PFL - UF: AM
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Emenda substitutiva/aditiva ao parágrafo 10do artigo 20da Ciência e Tecnologia.
O parágrafo 10 passará a ter a seguinte redação:

"§ 1o A lei estabelecerá reserva de mercado interno visando ao desenvolvimento
econômico, tecnológico e cultural do País desde que não comprometa a modernização
da empresa produtora de bens e serviços ou impeça o acesso da sociedade nacional
aos avanços tecnológicos. A lei definirá os produtos e as condições que regularão a sua
reserva de mercado."

Não acolhida no mérito, pois o condicionante
introduz ambigüidades de entendimento quanto
à reserva de mercado.

EMENDA: 66-1
Autor: Onofre Corrêa
Apresentação: 18-5-87 - Partido PMDB- UF: MA
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Dê-se ao § lodo art.20 do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte redação:

"A Ilei estabelecerá as normas de proteção do mercado interno, para assegurar o
desenvolvimento sócio-econômico e cultural da Nação."

Não acolhida porque é desejável se colocar a
reserva de mercado como princípio constitucio
nal.

EMENDA: 68-8
Autor: Onofre Corrêa
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF: MA
Tipo: Supressiva - Situação: Aprovada parcialmente.

"Dê-se ao parágrafo do artigo 20 do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte
redação:

"Satisfeítas as exigências que assegurem pela adequação tecnológica e econômica
aos objetivos visados, o poder público em todos os seus níveis e as empresas direta
ou indiretamente por ele controladas, utilizarãopreferencialmente bens e serviços produzidos
ou oferecidos por empresas nacionais."

Acolhida parcialmente uma vez que se incluiu
parágrafo colocando a capacitação tecnológica
como critério de compras do Governo Federal.

...............................................................................................................................................................................
EMENDA: 83-1
Autor: José Dutra
J~resentação: 10-5-87 - Partido: PMDB- UF:AM
Tipo: Substitutiva - Situação: Rejeitada

Substitua-se a redação do § lodo artigo do anteprojeto, pela seguinte:
"Art. 29 .

..............................................................................................
Não foi acatado o complemento proposto.

§ 1" Alei estabelecerá reserva de mercado interno, tendo em vista o desenvolvimento
econômlco e a autonomia tecnológica e cultural nacionais, desde que não comprome~
a modernização da empresa produtora de bens e serviços ou impeça o acesso do usuário
aos avanços tecnológicos."

EMENDA: ]45-5
Autor: Olívio Dutra
Apresentação: 18-5-87 - Partido PT - UF: RS
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

O parágrafo lodo artigo 2 0 da Relatora passa a ter a seguinte redação:

..··A~~~d~:·~~··;;;érit~: ..p~~· ..~..~;;;~~d~·;~~;~~
não conflita e não introduz conceitos que modifi
quem o seu sentido.
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Parágrafo 1° A lei estabelecerá reserva de mercado interno, em áreas de interesse
coletivo, tendo em vista a realização do desenvolvimento econômico e da autonomia tecnoló
gica e cuhural nacionais. - Constituinte Olívio Dutra.

EMENDA: 68-8

Autor: Onofre Corrêia
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF: MA
Tipo Supressiva - Situação: Apr. Parcialmente.

"Dê-se ao parágrafo do art. 2° do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte
redação:

"Satisfeitas as exigências que assegurem pela adequação tecnológica e econô
mica aos objetivos visados, o Poder Público em todos os seus níveis e as empresas
direta ou indiretamente por ele controladas, utilizarão preferencialmente bens e
serviços produzidos ou oferecidos por empresas nacionais."

EMENDA: 107-2

Autor: Autor: Francisco Diógenes
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PDS - UF: AC
Tipo: Substitutivo: Apr. parcilmente

Dê-se a seguinte redação ao § 2° do art. 2°:

"§ 29 O Estado e as entidades de suas administrações direta e indireta
utilizarão preferencialmente, na forma da lei, bens e serviços resultantes de desen
volvimento tecnológico nacional e ofertados por empresas nacionais e, entre estas,
para aquelas de maior nível de desconcentração do capital controlador."

Quero esclarecer que nos Estados Unidos esta lei se chama American By Act, e tem
um componente mais nacionalista do que o proposto neste anteprojeto. É verdade que,
para certa impresa, nacional nos Estados Unidos e xenofobia no Brasil.

EMENDA: 24-6

EMENDA: 160-9

Autor: Nelson Freedrich
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF: PR
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

Dê-se ao § 2° do artigo 2°, a seguinte redação:

"§ 2° A política econômica privilegiará como critérios de concessão de in
centivos de compras estatais e de acesso ao mercado brasileiro, a capacitação
científica e tecnológica nacional."

EMENDA:110-2

Autor: Francisco Diógenes
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PDS - UF: AC
Tipo: Aditiva- Situação: Rejeitada

Inclua-se no artigo 2" o § 3°:

Autor: Arolde de Oliveira
Apresentação: 16·5·87 - Partido: PFL - UF: RJ
Tipo: Supressiva - Situação: Rejeitada

Supressão do § 29 do art. 29 do Anteprojeto

acolhida parcialmente uma vez que se Incluiu
parágrafo colocando a capitação e capacitação
tecnologia como critério de compras Poder Pú
blico.

Acolhido parcialmente no mérito, rejeitada a
sugestão quanto a qualificação do capital.

Rejeitada, pois assim como fazem os países
desenvolvidos é importante se garantir a opção
preferêncial de compra dos produtos e serviços
nacionais.

Acolhida integralmente.

Não acolhida por não vermos a necessidade
desta definição na Constituição.
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"§ 3° Entende-se por desenvolvimento tecnológico nacional aquele com
provadamente realizado no País sob a liderança e o concurso majoritário de brasi
leiros ou pessoas radicadas e domiciliadas no País."

EMENDA: 68-8
Autor: Onofre Corrêia
Apresentação: 10-5-87 - Partido: PMDB- GF: MA
Tipo: Aditiva- Situação: Apr. Parcialmente

"Dê-se ao parágrafo do artigo 2° do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte
redação:

"Satisfeitas as exigências que assejlurem pela adequação tecnológica e econô
mica aos objetivos visados, o Poder Público em todos os seus níveis e as empresas
direta ou indiretamente por ele controladas, utilizarão preferencialmente bens e
serviços produzidos ou oferecidos por empresas nacionais."

Acolhida parcialmente, uma vez que se in
cluiu parágrafo, colocando a capacitação tecnoló
gica como critério de compras do poder público.

EMENDA: 183-8
Autor: Domingos Leonelli
Apresentação: 10-5-87 - Partido: PMDB- GF: BA
Tipo: Aditiva - Situação: em Análise

Acrescente-se ao art. 2° no capítulo referente à Comunicação
"Parágrafo único:
Fica proibida, sendo considerada manifestação de discriminação racial, a

veiculação de informações ou imagens pelos veículos de comunicação de massa
que ofendam os valores morais, espirituais e culturais da comunidade negra ou
de qualquer segmento racial ou religioso da sociedade brasileira."

O art. 2° ficaria com a seguinte reda
ção:

Acabada no mérito

Art. 2° o mercado interno
constitui patrimônio nacional, devendo ser
ordenado de modo a viabilizar o desenvol
vimento sócio-econômico, o bem estar da
população e a realização da autonomia tec
nológica e cultural da nação.

li 1° Alei estabelece reserva de mercado
Interno tendo em vista o desenvolvimento
econômico, autonomia tecnolóca e cultural
nacionais.

li 2° O Estado e as atividades da sua ad
ministração direta e indireta privilegiarãoco
mo critérios de concessão de incentivos de
compras e de acessos ao mercado brasileiro
a capacitação científica e tecnológica nacio
nal.

li 3° O Estado e as entidades de sua ad
ministração direta e indireta utilizarão prefe
rencialmente, na forma da lei,bens e serviços
ofertados por empresas nacionais.

Passemos, agora, à análise das sugestões para
o art. 3°. Inicialmente o art. 3° proposto era o
seguinte:

"Art, 3°- Empresa nacional é aquela cujo
controle de capital esteja permanentemente
em poder de brasileiros e que constituída
e com sede no País, nele tenha o centro de
SUélS decisões."
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EMENDA: 25-4
Autor: Arolde de Oliveira
Apresentação: 16-5-87 Partido: PFL UF: RJ
Tipo: Supressiva Situação: Rejeitada

Suprima-se o art. 3° do anteprojeto.

O nobre Constituinte Arolde de Oliveira propunha-se suprimisse o art. 3° do

anteprojeto, e o nosso parecer diz que é fundamental a definição de empresa
nacional para homogeneizar os conceitos hoje existentes.

EMENDA: 105-6
Autor: Francisco Diógenes: PDS UF: AC
Tipo: Substitutiva Situação: Rejeitada

Dê-se a seguinte redação ao art. 3°

"Art. 3° Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja pennanen
temente em poder de brasileiros, sem qualquer restrição ao pleno exercício das
prerrogativas inerentes a esse controle, e que constituída e com sede no País,
nele tenha o centro de suas decisões."

Na minha visão de conceito. mais do que o proprietário nascido no Brasil, a

tecnologia deve ser desenvolvida para a inteligência brasileira.

EMENDA: 117-0
Autor: Haroldo Uma
Apresentação: 18-5-87 Partido: PC do B UF: BA
Tipo: Substitutiva Situação: Rejeitada

O art. 3° do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

I "art. 3° É considerada empresa nacíonal.para todos os fins de direito, aquela
cujo capital pertença a brasileiros e que, constituída com sede no País, nele tenha
o centro de suas decisões e controle do processo tecnológico"

...............................................................................................................................................................................
EMENDA: 136-6
Autor: Carlos Alberto Caó
Apresentação: 1~5-87 - Partido:PDT - UF: RJ
Tipo: Modificativa- Situação: Rejtitada

Emenda Aditiva:
"Art. 3° Empresa nacional é aquela cujo controle de capital, de no mínimo

70%, esteja pennanentemente em poder de brasileiros e que constituída e com
sede no País, tenha o centro de suas decisões."

EMENDA: 122-6
Autor: Sadie Hauache
Apresentação: 18-5-87 - Partido:PFL - UF: AM
Tipo: Modificativa- Situação: Apr. Parcialmente

Emenda supressiva do § 1° do artigo 3°,da Ciência e Tecnologia
Seja suprimido tudo o que se segue após a expressão "sujeitas ao controle nacional".

EMENDA: 67-0
Autor: Onofre Corrêa
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF: MA
Tipo: Supressiva - Situação: Rejeitada

Suprima-se o § 1° do art. 39 do Capítulo da Ciência e Tecnologia.

...., , ,." , , , , , , " .

Não acolhida, pois é fundamental a definição de
empresa nacional para homogenizar os conceitos
hoje existentes.

Rejeitada porque não inclui o domínio
tecnológico como condição para a em
prensa ser nacional.

Rejeitada por incluir o controle tecno
lógico como condição inequívoca para
qualquer emprese, de qualquer área, ser
considerada nacional.

Não acolhida por não se necessário 70% de
capital para se ter o controle do mesmo.

Acatada parcialmente pois a definição de con
trole tecnológico será desmembrado para um 29

parágrafo.

Não aceita por desfigurar a definição de empre
sa nacional quanto ao controle tecnológico.
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EMENDA: 81-5
Autor:José Dutra
Apresentação: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF:AM
Tipo: Substitutiva - Situação: Aprovada

Substitua-se a redação do § 1e do artigo 39 do anteprojeto, pela seguinte, ficando
a primeira parte como § 1c e o restante como § 2°:

. "Art. 39 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1° As empresas em setores aos quais a tecnologia seja fator de produção
determinante, somente serão consideradas nacionais quando, além de atenderem
aos requisitos defmidos neste artigo, estiverem, em caráter permanente, exclusivo
e incondicional, sujeitas ao controle tecnológico nacional.

§ 29 Entende-se por controle tecnológico a autonomia da empresa nacional
em relação a fontes externas da tecnologia de produto ou de processo de produ
ção".

EMENDA: 26-2
Autor:Arolde de Oliveira
Apresentação: 16·5-87 - Partido: PFL - UF: RJ
Tipo Supressiva - situação: Rejeitada

Suprima-se o parágrafo único do art. 3° do anteprojeto.

PARECER

Aceita no mérito com modificação da redação
no parágrafo 2°.

Não aceita por desfigurar o conceito de empre
sa nacional quanto ao controle tecnológico.

Insisto junto aos Srs. Constituintes que é o do
mínio completo do ciclo tecnológico que carac-

EMENDA

EMENDA~ 168-4

)lUtor: VtlllOn Souza
Jlpresentnção: 18-5-87 - Partido: PMDB- UF:SC
lipo: Adiliva- Situação: Rejeitada

terizaa empresa nacional e fortalece a inteligência
e a engenharia nacional.

PARECER

Não acatada pois o artigo será acrescido de
um 2° parágrafo.

Substitua-se"§ 1o" do artigo 3° por "parágrafo único" - mantida a mesma redação.

"Art. :39 Empresa nacional é aquela cujo
controle de capital esteja permenentemente em
poder de brasileiros e que constituída e com
sede no País, nele tenha o centro de suas deci
sões.

§ 1° As empresas em setores aos quaís a
tecnologia seja fator de produção determinante,
somente serão consideradas nacionais quando,
além de atenderem aos requisitos defmidos
neste artigo, estiverem, em caráter permanente,
exclusivo e incondicional, sujeitas ao controle
l.ecnológiico nacional.

§ 2° Entende-se por controle tecnológico
nacional o exercício, de direito e de fato, do
poder para desenvolver, gerar, adquirir e trans
ferir tecnologia de produto e de processo de
produção."
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Estou recebendo sugestões, tanto do Presiden
te como do nobre Constituinte Mendes Ribeiro,
de não ler as emendas, porque foram oferecldas
até vinte emendas sobre um artigo que tem pala
vras diferentes, mas o sentido está sendo aceito:

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A minha sugestão, se me permite, a leitura seja
feita sobre o que foirealmente aproveitado. Assim,
teremos mais tempo, uma vez que estamos com
o relatório em mãos e estamos acompanhando.
Foi esta a minha sugestão. Evidentemente, tudo
que foi aproveitado, seja no mérito, seja parcial
mente ou integralmente, terá que ser citado, por
queessas são as emendas que terão parecer favo
rável.

A SR-RELATORA (Cristina Tavares) - Dentro
desta sugestão, para o art 4°, que originalmente
dizia:"Ninguém será obrigado a fomecer informa
ções quanto às suas convicções filosóficas, reli
giosas e politicas", foi aceita integralmente a
emenda do nobre Constituinte Joaci Góes, no
parágrafo único, quando S. Ex- diz: "O uso das
informações só é admitido para os fins em razão
dos quais foram solicitadas ou cedidas". .

O art 4°tem a seguinte redação do nobre Cons
tituinte Joaci Góes:

"Art. 4° Ninguém será obrigado a fome
cer informações quanto às suas convicções
filosóficas, religiosas ou políticas."

Originalmente o art. 5°:

"Todos têm direito e acesso às referências
e às informações a seu respeito contidas em
bancos de dados, controlados por entidades
públicas ou privadas, podendo exigir a retifi
cação de dados ou atualização e supressão
de incorretos, mediante procedimento judi
cial sigiloso."

Pompeu de Sousa, não acolhida; Joaci Góes,
não acatada; Arolde de Oliveira,também. Foi aca
tada a proposta do nobre Constituinte Olívio Du
trll.

"Art. 50 Todos têm direito e acesso gra
tuito às referências e informações a seu res
peito contidas em banco de dados e outros
instrumentos, controlados por entidades pú
blicas ou privadas, podendo exigir a retifica
ção de dados ou a atualização e suspensão
dos incorretos, mediante procedimento ad
ministrativo'ou judicial sigiloso."

Foi acatada, na integra, a emenda do Consti
tuinte V~son Souza, no parágrafo único, que diz:

"É assegurado o acesso de todos às fon
tesprimárias e à metodologia de tratamento
dos dados de que dispõe o Estado, relativos
ao conhecimento da realidade social, econô
mica e territorial do Brasil."

Então, o art 5°, repetindo, ficou com a seguinte
redação:

"Art, 5: Todos têm direito a acesso gra
tuito às referências e informações a seu res
peito contidas em banco de dados, ou outros
instrumentos, controlados por entidades pú
blicas ou privadas, podendo exigir a retifica
ção de dados ou a atuaJização e suspensão
dos incorretos, mediante procedimento ad
ministrativo ou judicial sigiloso.

Parágrafo único. Dar-se-á habeas data
ao legítimo interessado por assegurar os di
reitos tutelados neste artigo.

M 6° - Originariamente...
Parágrafo único. É vedada a transferên

cia de informações para centrais estrangeiras
de armazenamento e processamento de da
dos, salvo em casos previstos em tratados
e convenções, com cláusula de recíprocídá
de."

Aemenda do Constituinte José Dutra foi aceita
no mérito com outra redação. A nova emenda
do Constituinte José Dutra também foiaceita com
nova redação; do Constituinte Annibal Barcellos,
acatada integralmente; do Constituinte José Du
tra, acatada no mérito com outra redação; do
Constituinte Carlos Alberto Caó, acatada no mé
rito, com a redação que remete à aprovação de
uma lei para ordenar a atividade.

Então, o art. 6° fica com a seguinte redação:

UM 6° É assegurado o acesso a todas
as fontes primárias e à metodologia do trata
mento de dados de que dispõe o Estado,
relativos ao conhecimento da realidade so
cial, econômica e territorial do País.

§ 10 O acesso mencionado no caput
deste artigo não será assegurado aos assun
tos relacionados à defesa e à soberania da
Nação.

§ 2° É vedada a transferência de infor
mações para centrais estrangeiras de arma
zenamento e processamento de dados, na
forma em que a lei estabelecer."

Originalmente o art. 7° tem a seguinte redação:

"Art. 7° As normas de proteção aos tra
balhadores obedecerão aos seguintes precei
tos" além de outros que exigem a melhoria
de -seus benefícios:

I- participação dos trabalhadores nas
vantagens advindas do processo de automa
ção, mediante a redução de jornada de traba
lho e a distribuição dos beneficios decorren
tes do aumento de produtividade gerada pela
automação;

11- reaproveitamento de mão-de-obra e
acesso a programa de reciclagem prestado
pela empresa sempre que o processo de au
tomação por ela adotado importar em redu
ção e eliminação dos postos de trabalho;

III - participação das organizações' dos
trabalhadores no processo decisório relativo
à implantação do sistema de automação;

N - participação dos trabalhadores em
comissões que visem a eliminar a insalubri
dade nos locais de trabalho."

Do nobre Constituinte Arolde de Oliveira, não
acatada; do Constituinte Francisco Diógenes, aca
tada no mérito, porém com redação mais abran
gente; do Constituinte VIlsonSouza, acatada par
cialmente; da Constituinte Rita Furtado, não aca
tada, com a mesma justificativa da Emenda n°
20; do Constituinte Carlos Alberto Ca6, acatada
no mérito, sendo dada uma nova redação; do
Constituinte José Camargo, não acatada; do
Constituinte Antônio de Jesus, não acatada; do
Constituinte José Dutra, acatada, com pequena
~cação; do Constituinte Olívio Dutra, não
acatada ne forma proposta, por entendermos que

a questão será regulada por meio de lei ordinária;
acatada integralmente a 164, do Constituinte Vil
son Souza.

Então, o art. 7° terá a seguinte redação conso
lidada:

"Art. 7° As normas de proteção aos tra
balhadores obedecerão aos seguintes precei
tos, na forma da lei, além de outros que exi
gem a melhoria dos seus beneficios:

I - participação dos trabalhadores nas
vantagens advindas com a introdução de no
vas tecnologias;

)J- reaproveitamento de mão-de-obra e
acesso a programa de reciclagem prestado
pela empresa, sempre que a introdução de
novas tecnologias por ela adotada importar
na redução e eliminação de postos de traba
lho e/ou oficio;

IJI - participação das organizações dos
trabalhadores na formulação de políticas pú
blicas relativas à introdução de novas tecno
logias."

O art, 8° na proposta original era o seguinte:

"Art. 8° O Poder Público providenciará
incentivos específicos a lnstituições públicas
de ensino e pesquisa, a universidades e em
presas nacionais que realizem os esforços
na área de investigação."

Foi acolhida, no mérito, proposta do nobre
Constituinte Arolde de Oliveira;aceita, no mérito,
proposta do Constituinte José Lins; acolhida, no
mérito, proposta do Constituinte Ângelo Maga
lhães; acatada, parcialmente, do Constituinte
Onofre Corrêa; acatada, parcialmente, do Consti
tuinte Joacil G6es; acatada, parcialmente, do
Constituinte Vilson Souza; acatada, parcialmente,
do Constituinte Nelson Friedrich. Art.8°, § 2°, aco
lhida, no mérito, da Constituinte Sadie Hauache;
acatada, no mérito, do Constituinte Arolde de Oli
veira; colhida integralmente, do Constituinte Nel
son Friedrich; acolhida integralmente, do Consti
tuinte VIlsonSouza.

Então, o art, 8° ficará com a seguinte redação:

UM 8° O Poder Público providenciará,
nafurmadak~in~nmrosespecificosa1nsti

tuições de ensino e pesquisa, a universidades
e empresas nacionais que realizem esforços
na área de investigação científica e tecnoló
gica, de acordo com os objetivos e priori
dades nacionais.

§ }o A União aplicará anualmente uma
parcela do que Orçamento na capacitação
científica e tecnológica, a ser definida em
lei ordinária.

§ 2° Asempresas estatais e de economia
mista aplicarão um percentual minimo anual
de seu orçamento, a ser definido em lei ordi
nária, para o desenvolvimento da capacita
ção tecnológica.

§ 3° Asempresas privadas receberão in
centivos, na forma da lei, para que apliquem
recursos nas universidades, instituições de
ensino e pesquisa, visando o desenvoMmen
to do conhecimento científico, da autonomia
tecnológica e a formação de recursos huma
nos.

§ 4° Os organismos públicos de desen
voMmento regional aplicarão na capacidade

I
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científica e tecnológica da região um percen
tual mínimo de seus recursos a ser definido
por lei ordinária."

CIart. 9",oríqínalmente, tinha a seguinte reda
ção:

"Art. 9° É vedada a fabricação, o trânsito,
o transporte, a guarda e o armazenamento
de armas nucleares em todo território nacio
nal,"

CIart. 9° foimantido como na proposta original.

"Art. 9° É vedada a fabricação, o trânsito,
o transporte, a guarda ou o armazenamento
de armas nucleares em todo o território na
cional, seja qual for a procedência."

Pl~ÇO desculpas ao Plenário, porque as emen
das que chegaram ontem não estavam neste rela
tório do Prodasen. Então, no art. 10 foi acatada
a emenda do Constituinte Koyu lha, que tem a
seguinte redação:

"Art. 10. A construção de centrais ou
usinas para a produção de energia elétrica
dependerá de prévia autorização do Congres
so Nacional."

Seção 11 -- Da Comunicação
A emenda ao art. 10, do nobre Constituinte

Francisco Diógenes, foi acatada parcialmente. Do
nobre Constituinte Pompeu de Souza, também
acatada parcialmente.

Art. 11. A informação é um bem social
e um direito fundamental da pessoa humana.
Todo cidadão tem direito, sem restrição de
qualquer natureza, à liberdade de procurar,
receber ou transmitir informações, idéias e
opiniões, por quaisquer meios e veiculos de
comunicaçáo."

Emenda ao art. 11, do Constituinte AloísioVas
concelos, acatada na íntegra, ficando a redação
da seguinte forma:

"Art. 11. A informação é um bem social
e um direito fundamental da pessoa humana.
Todo cidadão tem direito, sem restrições de
quaisquer natureza, à liberdade de receber
e transmitir informações, idéias e opiniões,
por qualquer meios e veículos de comuni
cação,"

Parágrafo único. Cabe aos órgãos do Es
tado a obrigação de informar e atender aos
pedidos de informação dos veículos de co
rnunícaçâo social em todos os assuntos de
interesse público,"

A1t. 12. originalmente:

"Os meios de comunicação devem estar
sempre a serviço do desenvolvimento inte
grai da Nação, da eliminação das desigual
dades e injustiças, da independência econô
mica, política e cultural do povo brasileiro
e do pluralismo ideológico,"

Acatada, no mérito, a emenda da Constituinte
Rita Furtado; acatada, no mérito, a do Constituinte
Pompeu de Souza; acatada, integralmente, a do
Constítuínte PercivalMuniz.

O artigo 1:2 ficaria com a seguinte redação:

"Art. 12. Os meios de comunicação de
vem estar a serviço do desenvolvimento inte
gral da Nação, da elímínação das desigual-

dades e injustiças, de independência econô
mica, política e cultural do povo brasileiro
e do pluralismo ideológico."

O art. 13, originalmente:

"Constitui monopólio do Estado a explo
ração de serviços públicos, de tyelecomuni
cações, comunicação e dados, inclusive
transfronteiras, comunicação postal e tele
gráfica."

Acatada, integralmente, a emenda do Consti
tuinte Pompeu de Souza, que faz uma inclusão.
Então, a partir deste momento, como foi acatada
a emenda do Constituinte Pompeu de Souza para
o art. 13, renumerando-se as demais, a partir de
agora, onde estava 13 no original, passa a ser
14, e o 13, por sugestão acatada do Constituinte
Pompeu de Souza, tem a seguinte redação:

"Art. 13 A publicação de veículo ímpres
so de comunicação não depende de qual
quer licença de autoridade."

O artigo que era 13 no original passa a ser
14 no projeto consolidado. Seria 13 no original:

"Constitui monopólio do Estado a explo
ração de serviços públicos, de telecomuni
cações, comunicação de dados inclusive
transfronteiras, ..."

Passa a ser art. 14 agora.

Há uma emenda do Constituinte Olívio Dutra,
contemplada no espírito do art. 14 e seus parágra
fos, deste parecer; uma emenda do Constituinte
Carlos Alberto Caó, contemplada, em parte, no
art. 14, excluído o monopólio da radiodifusão para
resguardar a livre iniciativa;do Constituinte Antô
nio de Jesus, acatada no mérito; do Constituinte
Carlos Alberto Caó, contemplada em parte no
art. 14; do Constituinte Pompeu de Souza, matéria
a ser apreciada na Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais; acatada, parcialmente do
Constituinte Mário Maia; contemplada, em parte,
do Constituinte Carlos Alberto Caó, acatada par
cialmente do Constituinte Mário Maia; idem; con
templada no art, 14, do Constituinte Carlos Alberto
Caó.

A redação do art, 14, consolidada, é a seguinte:

"Art. 14. Constitui monopólio do Estado
a exploração de serviços públicos de teleco
municação, postal, telegráfica e de dados.

§ 1° O fluxo de dados transfronteiras se
rá processado por intermédio de rede pública
e operada pelo Estado.

§ 29 É assegurada a prestação de servi
ços de informação por entidades de direito
privado através de rede pública operada pelo
Estado."

O art. 14 será o art. 15 no projeto consolidado:

"Apropriedade, a administração, a orienta
ção intelectual de empresas e entidades de
comunicação são privativasde brasileiros na
tos e sociedades cujo capitaI esteja repre
sentado por ações de cotas nominativas, cujo
controle de capitaI pertença a brasileiros na
tos, ou que tenham sede nos centros de deci
sões,"

Foi acatada integralmente a emenda do Consti
tuinte Hélio Costa, que, aliás, V. Ex'" não vão en-

contrar no Regimento Consolidado, que tem a
. seguinte redação:

"A propriedade de empresas jornalísticas
e de radiodifusão é privativa de brasileiros
natos ou naturalizados há 10 aníos, e so
mente a estes caberá a responsabilidade
principalmente pela sua administração e
orientação intelectual.

Parágrafo único. Não será permitida a
participação acionária de pessoas jurídicas
no capitaI social de empresas jornalísticas
ou de radiodifusão, a não ser no caso de
partidos políticos e de sociedade de capital
exclusivamente nacional, o qual não poderá
exceder a 30% e que só poderá se efetivar
através de ações sem direito a voto e não
conversíveis."

Art. 15 da proposta original e 16 no consolida
do-redação original:

"Fica instituído o Conselho Nacional de
Comunicação, com a atribuição de estabe
lecer, supervisionar e fiscalizar políticas na
cionais de comunicação, nas áreas de rádio
e televisão, atendidos os seguintes princípios:

§ 1c Promoção de cultura nacional em
suas distintas manifestações, assegurada a
regionalização da produção cultural dos
meios de comunicação e na publicidade.

§ 29 Garantia da pluralidade e descentra
lização, vedada a concentração da proprie
dade dos meios de comunicação.

§ 3° Prioridade a entidades educativas,
comunitárias, sindicais, culturais e outras
sem fins lucrativos, na concessão de canais
e exploração de serviços,"

Acatada, em parte, a sugestão do Constituinte
Arolde de Oliveira; acatados, na íntegra, 05 §§
1°, 2° e 3°, do Constituinte José Elias; acatada,
no mérito, no art. 16, o atual parecer do Consti
tuinte Mozarildo Cavalcante; acatada, no mérito,
no inciso 11 do art. 16 deste Parecer, do Consti
tuinte Olívio Dutra; acatada, em parte, no art. 16
do presente parecer, do Constituinte José Carlos
Martinez; acatada, no mérito, nos §§ 2° e 3° do
inciso IXdo art. 17, do Constituinte Carlos Alberto
Caó; do Constituinte Brandão Monteirê: à página
93, acatada, integralmente, no mérito, no caput
do art. 16 deste Parecer; do Constituinte Carlos
Alberto Caó, à página 100, acatada parcialmente
no inciso 11 do art. 66 deste Parecer; do Consti
tuinte Vasco Alves,acatada na íntegra; do Consti
tuinte OIíbio Dutra, acatada, em parte, no inciso
I, sendo que a fixação de percentuais de progra
mas deve ser objeto de lei ordinária.

Enfim, consolidado, o art, 16 tem a seguinte
redação:

"Fica instituido o Conselho Nacional de
Comunicação, com atribuição de propor ao
Congresso Nacional políticas nacionais de
comunicação nas áreas de radiofusão e de
outros meios eletrônicos, supervisionar e fis
calizar sua execução, atendidos os seguintes
princípios:
1-promoção da cultura nacional, em

suas distintas manifestações, assegurada li
regianalização da produção cultural nos
meios de comunicação e na pluralidade;

11-garantia da pluralidade e descentra
lização, vedada a concentração da pr0prie
dade dos meios de comunicação;
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111- prioridade de entidades educativas,
culturais e outras sem fins lucrativos na con
cessão de canais e exploração de serviços."

Art. 17, 16 no original
"Art. 16. Asconcessões ou autorizações

previstas neste artigo serão feitas por prazo
determinado nunca superior.....

Competência do art. 16 - no original é página
94- compete ao Conselho Nacional de Comu
nicação:

"§ 1° Outorgar e renovar, ad referen
dum do Congresso Nacional, autorizações
e concessões para exploração de serviços
de radiofusão e transmissão de voz, imagem
e dados."

Isso, na proposta original. Ela foi acatada nos
§§ 2° e 3° do inciso IX, do art. 17 deste Parecer,
emenda do Constituinte Carlos Alberto Caô, que
está na página 98, acatada, parcialmente, no inci
so 11 do art. 16 deste parecer, do Constituinte Car
los Alberto Caó, à página 100; e acatada na ínte
gra; emenda do Constituinte Vasco Alves.

Então, o caput do art. 16, terá a seguinte reda
ção 16 no original e, neste, 17:

"Compete ao Conselho Nacional de Co
municação, ad referendum do Congresso
Nacional:

1-outorgar e renovar autorizações e con
cessões para exploração de serviços de ra
diofusão e outros serviços eletrônicos de co
municação;

11-supervisionar as licitações públicas
para concessão de freqüência de canais, di
wlgando suas disponibilidades ao menos
uma vez por ano;

111- estabelecer critérios para fixação de
tarifas cobradas aos concessionários de ser
viços de radiofusão e outros serviços eletrô
nicos de comunicação;

IV-disciplinar a introdução de novas tec
nologias de comunicação, conforme as ne
cessidades da sociedade, buscando capaci
tação tecnológica nacional;

V- dispor sobre a organização de empre
sas concessionárias de radiofusão, da quali
dade técnica das transmissões, da progra
mação regional de rede, e sobre a garantia
de mercado para programa das produtoras
independentes;

VI- autorizar a implantação e operação
de redes privadas de telecomunicação."

O § 19, na proposta original, era o seguinte:
"As concessões e autorizações previstas

neste artigo serão feitas por prazo determi
nado, nunca superior a 10 anos, e só poderão
ser suspensas ou cassadas por sentença fun
dada, infração definida em lei que regulará
o direito de renovação."

Mantive o original:
"As concessões ou autorizações previstas

neste artigo serão feitas por prazo determi
nado, nunca superior a 10 anos, e só poderão
ser suspensas ou cassadas por sentença fun
dada, infração definida em lei, que regulará
o direito de renovação."

§ 2°, no original:
"Alei regulará as atribuições e vinculações

administrativas e os recursos da União neces-

sários ao funcionamento do Conselho Nacio
nal de' Comunicação."

Foi acatada, no mérito, uma proposta do Cons
tituinte Carlos Alberto Caó e permanece o inciso
ll,do Constituinte Antônio Britto,também acatada,
!lo méri~o,. e do Constituinte Antonio Gaspar,
Idem; o mciso IVdo Constituinte José Richa, che
gado ontem, é acatada na íntegra; a Emenda rr
199, chegada ontem, do Constituinte Geraldo Bu
lhões; foi acatada parcialmente, no § 3° da Emen
da n9238, do Constituinte José Richa.

Enflm, o art. 16, que hoje é 17, fica com a
seguinte redação:

"O Conselho Nacional de Comunicação
será integrado por 15 (quinze) membros, bra
sileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, em pleno exercício dos seus direi
tos civis, representantes do Poder Executivo,
do Poder Legislativo,entidades empresariais
e profissionais da área de comunicação e
representantes da comunidade científica uni
versitária e cultural, na forma da lei."

Art. 17 da proposta original, com seus §§ 1°,
2°, 3°, 4° e 59

Foi acatada parcialmente, no mérito, a Emenda
do Constituinte Arnold Fiovarante, como foram
também as dos Constituintes Harnoldo Lima e
Pompeu de Souza. Integralmente foi acatada a
emenda do Constituinte Rodrigues Palma; acata
da parcialmente, 'no mérito, a emenda do Consti
tuinte OlívioDutra; acatada parcialmente, no mé
rito, a emenda do Constituinte Arnold Fioravante,
no que diz respeito ao § 4°; acatada parcialmente,
no mérito, do Constituinte Pompeu de Souza;
também acatada parcialmente, no mérito, a
emenda do Constituinte Annibal Barcellos.

No Manual: acatada, na íntegra, a emenda do
Constituinte Koyu lha para o § 3°

Ficaria no atual art. 18, e seus parágrafos, a
seguinte redação:

"A liberdade de manifestação de pensa
mento e de criação, expressão pela arte sob
qualquer forma, processo ou vinculação, não
sofrerá nenhuma restrição do Estado a qual
quer título,"

§ 1° A lei assegurará o direito das res
postas aos cidadãos e às entidades em todos
os veículos de comunicação social.

§ 2° A ação do Estado em relação às
diversões, espetáculos públicos, limitar-se-á
à informação ao público sobre a sua natu
reza, conteúdo e as faixas etárias, horários
e locais em que a sua apresentação se mostre
adequada.

§ 3° Os partidos políticos têm direito à
utilização gratuita do rádio e da televisão, se
gundo critérios a serem definidos por lei.

§ 4° Não serão toleradas as propagan
das de guerra ou a vinculação de preconceito
de religião, de raça e de classe.

§ 5° A lei criará mecanismos para os
qua~s o cidadão se protegerá das agressões
sofndas pela promoção dos meios de comu
nicação eletrônica, da violência e outros as
pectos nocivos à saúde e à ética pública."

O art. 18, na proposta original:

"Toda empresa pública ou privada que de
tenha o controle deveículos jomalísticos de
qualquer espécie instituirá e manterá em per-

manente funcionamento o Conselho Edita
rial, composto por representantes de empre
sas e dos profissionais de comunicação a
elas funcionalmente vinculados."

"Parágrafo único. A lei regulará a organi
zação, composição, atribuições e funciona
mento dos Conselhos Editoriais previstos
neste artigo."

Todas as propostas oferecidas foram rejeitadas,
permanecendo a proposta original, hoje com o
n° 19. Art. 19 com a mesma redação original.

Srs. Constituintes, novamente devo salientar
que as incompreensões se devem ao pouco tem
po que tivemos para fazer essas apreciações.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado, nobre Constituinte Relatora Cris
tina Tavares.

Sem dúvida, é justo e legítimo pedir ao Plenário
da Subcomissão um voto de louvor, pela dedica
ção, pelo esforço, pela qualidade do trabalho que
nos foi apresentado, para que possamos deliberar
sobre o mérito do mesmo, à nossa Relatora Cris
tina Tavares (palmas), voto este extensivo à equipe
que a assessorou e que soube se utilizardas tec
nologias modernas, da máquina, do computador.
Esperamos que tenha sido tecnologia nacional
- defesa que sempre fazemos aqui.

Nobres Constituintes, temos o relatório em
mãos. Os avulsos serão esses que estão redistri
buídos. Temos um conjunto de emendas com
parecer contrário, rejeitadas, e um conjunto de
emendas com parecer favorável,sejam no mérito,
sejam parcialmente, inclusive integralmente.

O nosso mecanismo de votação é o parlamen
tar, normal. Como não cabe subemenda ao pro
jeto original, a votação é rígida, já o dissemos.
Vamos classificar as emendas com parecer favo
rável e as com parecer contrário. Com parecer
favorávelsão todas aquelas aproveitadas para este
relatório a que chegou a nobre Constituinte, que
interpretamos, como em cada artigo, uma sube
menda, coisa que não pode ser feita. Esse Relató
rio que foi apresentado será recomposto ao fmal
da votação, se aprovados, pela maioria do Plená
rio, todas as emendas com parecer favorável.

O mecanismo de votação, a partir do relatório
original, por uma questão de numeração das
emendas, e todas a ele se referem, primeiro tem
prioridade de colocação em votação, sem prejuízo
dos destaques do anteprojeto original. Num se
gundo momento, vamos colocar em votação as
emendas com parecer favorável. Naturalmente
sem prejuízos para as destacadas, para votação
em separado, que serão consideradas essas que
foram aproveitadas totalmente, parcialmente ou
no mérito pela nobre Relatora. Finalmente, temos
o outro momento, aquele em que vamos colocar
em votação as emendas rejeitadas pela Relatora.

Este é o mecanismo.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Tem a palavra, para uma questão de ordem, o
nobre Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTlTQINTEJOACIGÓES - Enten
do que V.Ex',Sr. Presidente, está absolutamente
correto na sua interpretação. No entanto, talvez
em nome da economia, já que há dois antepro-
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jetos, o origrinal e o atual, possamos proceder
do seguinte modo: a votação em bloco do ante
projeto, que, uma vez aprovado, como entende
mos que o será, passaremos, então, a votar cada
um dos destaques propostos pelos Srs. Consti
tuintes. Desta forma, avançaremos muito, porque
qualquer Constituinte terá a oportunidade de
apresentar o destaque que entender conveniente
ao atual anteprojeto que acabamos de ler.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Acontece que, como é regimental - foi o que
acabei de explicar,nobre Constituinte Joaci Góes
- não são pêrmitidas subemendas.

No atual relatório, na realidade cada artigo
constitui subemendas, porque foi o aproveita
mento de partes e esplritos de emendas. Como
não são permitidas subemendas, não temos outra
alternativa. Já estudamos esta hipótese, porque
sabíamos da maneira como foi feita. É claro que
o nosso objetivo é apreciar esse Relatório na sua
forma completa. Não fique V. Ex" preocupado,
o mecanismo é rápido, porque partimos do Rela
tório original.E aqui há mais um artigo em relação
ao original, e isso vai criar um problema para
a votação. Temos que pegar o original - é a
única forma que temos -, votar a partir desse
original, de acordo com o mecanismo previsto,
conforme apresentei ao nobre antecessor.

A3M RElATORA(CristinaTavares) - Permi
ta-me, Sr. Presidente, uma sugestão em apoio
à menífestação do nobre Constituinte Joaci Góes.

Todo o Relatório, com duas exceções do art.
18 e outro, foi contado em cima de emendas
totalmente aprovadas, não de subemendas. Te
nho a írnpressão de que, sem prejulzo de desta
ques, de supressões ou de colocações de emen
das l:Kiitivas ou supressivas, deveríamos votar o
segundo Relatório,porque o primeiro já não mais
existe, Na sua integridade, com exceção do art.
18, ele não eidste mais. Então, vamos votar uma
coisa que não existe. Sugiro a V. Ex", e esclareço
ao Plenário, elevemos votar a segunda versão do
que está proposto e com os destaques supres
sivos ou aditivos.

O SR. PRE:SIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Presídêncía como sempre tem feito, natural
mente se curvará à decisão plenária. Este assunto
temos que observar segundo a vontade da maio
ria, expressa pelos votos do Plenário. Não pode
mos prejudicar as emendas articuladas de acordo
com o relatôrío original. Uma vez colocada em
votação a proposta substitutiva, provavelmente
podemos pedir preferência. Então, podemos co
locar. Se for aprovada, tudo mais fica prejudicado
e fica encerrada a votação, sem prejuízo para o
destaque; se for rejeitada, voltamos ao relatório
original. Este vai ser o mecanismo, e não vamos
fazer a votação agora.

Tenho que suspender a reunião, porque o Regi
mento impõe que se faça uma nova reunião para
votação exclusivamente, uma vez que na reunião
de votação serão permitidas questões de ordem.
O espaço está em aberto para esclarecermos todo
o mecanismo de votação.

Antes, ouço a opinião do Plenário. Alguém vai
pedir preferência?

O SR. COl'ISTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sugiro a V. Ex' que, nesse mecanismo de votação
seja determinada uma pessoa para receber os
destaques artigo por artigo, na ordem. É como

fizéssemos uma inscrição em cada artigo, e no
intervalo responderíamos.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
É exatamente assim que a Mesa está organizada.
Agradeço V. Ex" a sugestão e aproveito para dar
uma informação sobre os destaques. Quando ini
ciada a reunião de votação, todos os destaques,
sejam os referentes a projetos, anteprojetos ou
emendas, deverão estar sobre a Mesa. Vai ser
visto artigo por artigo, até porque no próprio me
canismo de votação - esclarecendo ainda as
questões de ordem anteriores - o projeto tem
prioridade. Se houver deliberação para que se
vote substitutivo, este terá prioridade, e terá que
ser feito artigo por artigo, sem prejuízo para os
destaques nele contidos. Já no caso das emendas,
as não destacadas serão votadas em globo.

A SM RELATORA (Cristina Tavares) - Se
votarmos o Substitutivo da proposta, as emendas
não destacadas estão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
As emendas não estão prejudicadas. Temos que
ratificar a votação no Plenário.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, só quero entender. Vamos votar o
substitutivo, que é feito de uma costura de emen
das aceitas total ou parcialmente, sem prejuízo
de emendas aditivas ou supressivas. Asemendas
que não foram destacadas, sejam aditivas ou su
pressivas, estão derrotadas?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não, nobre Relator. É o mecanismo de votação.
Na realidade, quando votamos as emendas, esta
mos votando o parecer da Relatora, que é con
trário ou favorável. O Plenário vai-se manifestar
contra ou a favordesse Parecer. Aquelas emendas
que ficam no corpo, no globo, e que não são
destacadas, terão que ser votadas. Insisto que o
referencial é o parecer da Relatora. Queremos
saber se o Plenário apóia ou não a Relatora.

A SM RELATORA (Cristina Tavares) - Se
apóia todo o Parecer apóia a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Sim, mas em dois lances. Há o lance favorável
e o contrário. Posso apoiá-Ia nas emendas em
que foi favorável, mas posso estar contra nas
emendas em que foi contrária.

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - Pede
se, então, o destaque.

O SR. PRESIDEI':ITE (Arolde de Oliveira) 
Pode ser destacada, e também não.

ASRA.RELATORA (CristinaTavares) - Então,
teremos 206 votações aqui.

- -
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 

Entendi a questão. Vamos fazer a seqüêncía, con
forme prevê o Regimento. No caso de votação
do substitutivo, o que fala a Relatora é real, as
emendas ficam prejudicadas, porque já se votou
o substitutivo; no caso de votação do relatório
original, isto é, suponhamos que o substitutivo
seja rejeitado na integra, o que pode acontecer,
e voltamos ao relatório original. Em assim fazen
do, realizaremos a votação conforme formulei.
Está certa a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao Constituinte Mendes Ri
beiro.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, menos uma questão de ordem
agora, apenas para sintetizar e possa entender.
Mesmo não cabendo substitutivo, se eu, por
exemplo, entender de aceitar um ou outro artigo
do Relatório original, teria de ter pedido destaque
para os artigos do Relatório original que quero
aprovar, e teria que ter posto sobre a mesa de
V. Ex" os destaques para os artigos que gostaria
de ver examinados um a um pelo Plenário. Neste
caso, se posto o substitutivo em votação, aqueles
que se debruçaram sobre preferências no original
rejeitarão integralmente o parecer da Relatora ou
validarão o original, e, no original,votarão os des
taques que queiram.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
É exatamente isto; não há outra alternativa.Éjusto
que se dê preferência ao Relatório da Relatora
mas é necessário que tenhamos uma proposta
de prioridade com apoiamento do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESlPENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não, nobre tonstituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTEJOAO G6Es-É mui
to importante, nesta fase, não fique nenhuma dú
vida sobre o que estamos discutindo.

Entendo que procederíamos assim: votaríamos
em bloco esse anteprojeto que foi apresentado
agora - chamemo-Io assim. Eclaro que, se rejei
tado, teríamos que voltar ao original, mas, se for
aprovado, como tudo indica que o será, nada
impede que votemos artigo por artigo, em razão
dos destaques apresentados.

Para entendermos o que pode ser apresentado
como destaque, devemos ter em mente: primeiro,
pode-se apresentar como destaque qualquer arti
go do anteprojeto original;segundo, qualquer arti
go proposto por qualquer Constituinte - e estã
no bojo desses elementos - pode também ser
utilizado como destaque.

Procedendo desta forma, teremos um ganho
excepcional de tempo, sem prejuízo de qualquer
colocação que se queira fazer.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Necessitamos, agora, de uma proposta para que
se vote com prioridade o substitutivo. Em princí
pio, o Presidente rejeita a proposta de votação
antecipada ao substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, proponho que se vote o substitutivo,
que, na minha opinião, é o Relatório Final.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Temos sobre a mesa uma proposta de votação,
com preferência do substitutivo que acabamos
de ouvir da Relatora.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Seja qual for a decisão do Plenário. terá que ser
votada na reunião que V.Ex'vai convocar.
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o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não estamos na reunião de votação ainda, esta
mos defíníndo as regras para a votação da próxi
ma reunião.

o SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sejaqualfor a decisão que o Plenárioviera adotar,
ela vai ser posta em prática na reunião.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
56 gostaria de definirnesta reunião, em que esta
mos todos ligados na matéria, e acabamos de

. acompanhar a leitura, as regras, para que depois
a reunião ocorra, pois lá não teremos oportu
nidade de discussões.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr.Presidente, fecho integralmente com o parecer
de V.Ex'Se votarmos o Substitutivo, eu, por exem
plo, serei obrigado a rejeitá-lo,porque quero votar
o Parecer original.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Cada um tem o seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
O Plenário é livre. Rejeito o substitutivo, porque
quero o parecer original, e o Colega do lado pode
fazerexatamente o contrário. Tudo isso será posto
em votação na próxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não. Nesta reunião, vamos decidir o pedido de
preferência para a votação, para podermos definir
o mecanismo. Podemos deixar para a próxima
reunião, esta é outra questão. Estava querendo
acertar esse mecanismo, para não termos dúvidas
quando chegarmos lá.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma per
gunta. (

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte José Carlos
Martinez.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Uma vez que votemos e aprovemos o
segundo relatório, o primeiro fica prejudicado?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Porque vai-se aprovár o segundo sem prejuízo
de destaques e emendas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTI
NEZ- Todas as emendas foram feitas com base
no primeiro relatório. Então, pergunta: corno va
mos votar o segundo relatório e pedir destaque
sobre as emendas do primeiro relatório?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Se a articulação for diferente. Foi a minha coloca
ção. Estamos discutindo em Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ- Não entendi essa colocação do Plenário,
porque uma vezque as emendas foram rejeitadas,
no todo ou em parte, ao passar-se do primeiro
para o segundo relatório, como vamos, ainda que
em destaque, aprová-Ias sobre o segundo rela
tório?

Essa figura do segundo relatório, para efeito
de Plenário, no momento, é inexistente. Poderá
atévir a existir se todasas emendas forem acata
das In totwn, de acordo com o parecer da Rela
tora.

Que sentido há votarmos o segundo relatório,
se vamos liquidar e jogar por terra praticamente
todas as emendas apresentadas pelo Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra a Constituinte Cristina Tavares,
para um esclarecimento.

A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - Devo
esclarecer que o primeiro relatório não existe
mais, uma vez que foram acatadas emendas apre
sentadas durante o devido período. Como foram
aceitas emendas no primeiro Relatório, não va
mos votá-Ias, ou não precísaría ter havido o se
gundo Relatório.Este existe para acatar ou rejeitar
emendas. Se forem votadas as emendas, então,
a figura do Relator desapareceria, pois seria abso
lutamente inútil e, no dizer de Afonso Arinos, gro
tesca. Estaria apresentando um relatório, conten
do o que foi acatado e rejeitado, e que não seria
votado pelo Plenário.

Entretanto, qualquer Constituinte que queira
destacar o que está no primeiro relatório ou em
qualquer das emendas apresentadas, poderá fazê
lo, mas o destaque deverá ser feito sobre o que
foi reapresentado, e não sobre alguma coisa que
já não é mais matéria de deliberação, uma vez
que foi modificada pela própria Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nâo é assim que regula o R'egimento Intemo,
nobre Colega, e não é assim que interpreta o
Presidente da Mesa. Deixe-me voltar atrás.

O Substitutivo não existe regimentalmente.
Sempre digo que o Plenário é soberano. Esse
Substitutivo apresentado pela nobre Relatora, ten
tando consolidar as emendas na sua apreciação,
não existe regimentalmente para nós. Estamos
no primeiro relatório, que está emendado, articu
lado e amarrado.

ASRA.RELATORA (CristinaTavares) - Então,
meu trabalho foi inútil,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
O trabalho de V.Ex"não foi inútil, e vou explicar
o porquê. Conforme disse logo após a leitura do
relatório, V. Ex' fez o Relatório do Parecer sobre
as emendas. É o que queremos. Numa forma
bem sintética e rígida, que é o regime de votação,
teríamos emendas rejeitadas e emendas aprova
das, quer dizer, emendas com parecer contrário
e favorável da Relatora.

Todas as emendas, de uma forma ou de outra
aproveitadas, sejam integralmente, sejam parcial
mente, sejam no mérito, seriam, para fins de vota
ção regimental, consideradascom parecer favorá
vel da Relatora, e assim serão classificadas. Du
rante o processo de votação, com base no relató
rio original, respeitados naturalmente todos os
destaques, tanto do projeto quanto das emendas,
quando chegarmos ao final, a matéria relatada
por V.Ex", se aprovada pelo Plenário no processo
de votação, irá compor alguma coisa que é esse
Relatório,que no momento não existe.Só irá exis
tir após a votação, quando juntarmos à Comissão.

Este é o mecanismo.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Em
existindo, está aprovado. Será aprovado mediante
a votação, isto sim. .

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não existe, então, a figura cio Substitutivo esta

é a opinião da Mesa. O Presidente interpreta que
não há o Substitutivo. Temos que colocar o pro
jeto em votação, segundo o mecanismo regimen
tal: apanharmos o Anteprojeto que foi apresen
tado, sobre ele propormos emendas e destaques
evidentemente, votarmos o que sobrar, sem pre
juízo de emendas e destaques, e depois passar
mos para a votação das emendas com parecer
favorável e com parecer contrário.

Se os nobres Colegas quiserem, darei detalha
damente o mecanismo pelo qual levaremos a ca
bo nossa tarefa.

A Relatora gasta o seu tempo, tentando trazer
um trabalho tão consolidado como o que trouxe
aqui, e que é muito louvável, mas eu, como o
Presidente também tive os meus espinhos e pas
sei algumas noites lendo, relendo e consuJtando
outras Subcomissões, assessorias da Casa, tanto
do Senado como da Câmara, para cHegar ao me
canismo de votação que lhes vou apresentar.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Uma sugestáo. Os destaques seriam anali
sados em cima do primeiro relatório. ResoMdo
isto, essa parte não fosse mexida, pois, segundo
o Relatório, permaneceria como aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Exatamente. Vou ler o mecanismo aqui.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN
TE - Simplificando, cuidaríamos dos destaques.
Resolvido o problema de destaque em cima do
primeiro Relatório, que tem uma articulação "x"
sobre o que sair nas emendas, resolvido isto, todo
o resto do segundo relatório ficaria aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Vou novamente explicar com detalhes. Peço aten
ção e acompanhem, por gentileza, o meu racio
cínio.

Primeiro há a decisão sobre pedidos de requeri
mento para destaque de anteprojeto ou das
emendas. Já falei,antes do inícioda reunião tería
mos que ter todos os requerimentos para fazer
artigo por artigo, conforme a sugestão - inclusive
é o que estamos fazendo - do nobre Constituinte
Antônio Gaspar. A seguir faremos a votação do
anteprojeto originalpor títulosou capítulos, ressal
vadas as emendas e os destaques dele conce
didos. O Plenário vai pronunciar-se sobre cada
pedido de destaque, conforme reza o art. 27 do
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
O artigo anterior que fala sobre requerimento é
o art. 103, In fine. Após, faremos a votação das
partes destacadas do anteprojeto. Esta é a se
qüência, conforme reza o art. 27, § 3°. Então,
votou-se o corpo e depois votaram-se as partes
destacadas, aí sobrou alguma coisa aprovada, al
guns artigos foram aprovados e outros foram re
jeitados no anteproj~o. Pressupõe-se que o que
foi rejeitado será naturalmente completado, por
que ele é que está articulado, é o que estamos
votando, que será completado com o que for
aprovado nas emendas. Passamos, então, ao se
gundo momento. Esta é a sutileza que a nobre
Colega Relatora não percebeu. S. Ex' tem um
parecer sobre emendas, e parecer favorável e na-
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recer contrário, Favorável são às emendas que
S. Ex' aproveitou de alguma forma; contrário às
ítou Ai vamos votar, primeiramente, os requeri
mentos, os pedidos de destaque; vamos votar,
na realídade, o Parecer de S. Ex" Então, quem
votar com a Relatora vai votar 'no primeiro lance,
no lance de votação das favoráveis,e, se o parecer
da nobre Relatora for aprovado, então, ele estará
com todas aIS suas emendas aprovadas, e recom-

- posto o Relatório de S. Ex- Temos que passar
ao terceiro lence, a votação dos contrários, porque
~tre .admítírque há aqui pessoas que não
.concordam com o parecer contrário de S. Ex"
-Entâo, se S.IEx'novamente tivermaioria no Plená
rio le todas as suas emendas com parecer con
trérío receberem a maioria do Plenário, S. Ex"
também consolidou o seu parecer contrário e,
destá maneira, sem prejuízo dos destaques. De
pois .paesamos aos destaques. Nos destaques o
comportamento vai ser exatamente o mesmo,
porque o destaque é apenas um pedido de vota
ção em separado, Então, no destaque, no primei
ro caso das favoráveis, quem estiver apoiando
a Relatora votará com S. Ex" Se obtiver maioria,
vai tudo voltando para o corpo aprovado normal
mente. E, no final, recompõe o seu relatório.

É este o mecanismo.
Há alguma dúvida, nobres Colegas?

A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Há uma
dúvida. Isto agride toda a tradição da Casa, todo
o processo legislativodos últimos nove anos que
convivi nesta Casa. É o contrário do que se está
propondo aqui, Sr. Presidente.

No momento em que o Relator oferece uma
nova proposta, essa proposta vai à votação, sem
prejuízo dos destaques. Estamos quebrando uma
tradição de nove anos nesta Casa, aliás,doze anos,
porque trabalhei aqui durante três anos como jor
nalista Nunca vi uma apresentação igual a esta
que se está propondo. Está se propondo uma
votação sobre alguma coisa que já foi modificada
pelo próprio Relator. De forma que é absoluta
mente inadequado, novo e original. Como esta
mos numa Constituinte, quem sabe, vamos modi
ficar, inclusive, a lógica das votações...

O SR. COI'ISTITUINTE OLÍVIO DUTRA-Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Só quero chegar ao final do mecanismo para
deixar claro o meu pensamento.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, ft~ uma leitura do art. 18 do Regimento
Interno e estou interpretando de forma diferente
da de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.

O SR. CONSTIT(JlNTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, flzuma leitura do Regimento Interno,
na Seção ll, art. 18 ...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Estamos tratando agora a nível de Subcomissão.
Este artigo refere-se à Comissão Temática. É ou
tra matéria, não cabe à Subcomissão.

O SR.),COI'ISTIT(J(l'ITE oLÍVIo DUTRA -

..Art. 18. Na Cornísâo, os anteprojetos
serão distribuídos em awlsos e todos os seus
membros .:"

Entendo que este texto esteja referindo-se aos
trabalhos das Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nãb. O art. 17 é que trata das Subcomissões.

O SR. CONSTIT(J(NTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, então, retiro a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Está com a palavra o nobre Constituinte Carlos
Alberto Caó.

O SR. CONSTIT(J(NTE CARLOS ALBERTO
CAÓ-Sr. Presidente, talvezeu diga alguma coisa
extremamente óbvia.

Estou confuso e gostaria de contar com a ajuda
de todos principalmente da Mesa - para poder
superar essa confusão.

Ao definir a sistemática de votação devemos
ter extrema simplicidade e singeleza para evitar
contratempos e interpretações diferentes e diver
sas intenções na condução pelo próprio Presi
dente. Sou daqueles que gostam de se moldar
um pouco na experiência acumulada. Talvez,para
resolver essa questão, essa minha confusão pes
soal, gostaria de dar uma contribuição: qualquer
que seja a sistemática de votação que venhamos
a estabelecer, os destaques, sejam de natureza
supressiva, aditivaou modificativa,terão que fazer
alguma referência ao primeiro anteprojeto, por
que eles foram feitos com base no anteprojeto.
Parece-me uma questão de extremo bom senso.
Ocorre, no entanto, negar a existência, neste mo
mento, de um anteprojeto de substitutivo é negar
a realidade dos fatos. Há, realmente, um antepro
jeto substitutivo.

A Relatora, nobre Constituinte Cristina Tavares,
com base nas emendas oferecidas, de diferentes
caráteres pelos Membros desta Subcomissão,
preparou um Substitutivo. Há,assim, um antepro
jeto substitutivo.Temos de decidir aqui se damos
ou não preferência à votação desse anteprojeto
substitutivo. Se dermos preferência, quer o Plená
rio decida de uma forma ou de outra, não se
prejudicam os destaques que farão referência ao
primeiro anteprojeto.

Neste sentido, lembro uma experiência de que
todos participamos, quando, sob a égide das nor
mas provisóriasque regularam durante quase cer
ca de um mês o trabalho da Constituinte votamos
um Regimento Interno definitivo logo. Como é
que foi feito? No primeiro momento o Relator,
nobre Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
apresentou seu relatório; muitas emendas foram
feitas a esse relatório, a maioria dos Constituintes
deu preferência para se votar o substitutivo, e as
emendas apresentadas se referiam ao primeiro
projeto. Então, é plenamente conciliável se res
guardar as emendas feitasao primeiro anteprojeto
com a preferência que venha a ser dada aqui,
e, agora, ao anteprojeto substitutivo da Relatora.

Esta, a contribuição para reduzir a a1goinsigni
ficante a nossa confusão.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
agradeço ao nosso Colega Constituinte Carlos Al
berto Caó.

A confusão, na realidade, não existe,pode estar
na cabeça de alguns.

O Presidente não tem qualquer dúvida sobre
como deve conduzir os trabalhos nem sobre o
mecanismo regimental. Acontece que, por ques
tões naturais, nem todos estão familiarizadoscom
esse mecanismo. Não é o caso de V. Ex", que

tem experiência. Então, estabelece-se que temos
que esclarecer todos os pontos e, por isso, estou
aqui tentando esclarecer. Não há dúvida de que
temos que adotar aquele mecanismo que for a
vontade da maioria deste Plenário.

Tem a palavra o nobre Constituinte Mendes
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, há duas colocações fundamentais
a serem feitas: o parâmetro trazido quando da
votação do Anteprojeto Fernando Henrique Car
doso não serve, porque lá se estava assuntando
e decidindo sobre o Regimento que agora nos
rege. Então, lá não existia o Regimento. Agora
existe, é diferente. Neste Regimento a figura do
substitutivo não é contemplada em espécie na
Subcomissão. Mesmo que se desse essa interpre
tação, parece-me meridiano que, no momento
em que fora aceito o substitutivo oposto pela Rela
tora, todas as emendas propostas ao anterior esta
riam prejudicadas.

Então, presume-se que uma coisa não modi
ficaráa outra nem prejudicará o que a Constituinte
Cristina Tavares tem em mente. Votar a proposta
original da Constituinte Cristina Tavares e depois
votar as emendas que, através do substitutivo
apresentado, tiveram pareceres contrários ou fa
voráveis. S. Ex", a rigor deveria ter apresentado
'hoje pareceres às emendas, e apresentou um
substitutivo, que não existe. Existe o projeto origi
nal, sobre o qual foram debruçadas as emendas.
Logo, não parece óbvio que se aprove alguma
coisa sobre a qual não existe nenhuma emenda.
Isso é curial.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Relator da
Comissão Temática, Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, peço licença
para realizaro que um antigo professor de Direito
sempre me ensinava: "leia a lei".Tenho a impres
são de que a leitura do art. 17, que regula a vota
ção, será esclarecedora.

"Art. 17. O Relator, na Subcomissão
com ou sem discussão preliminar, elaborará
seu trabalho com base nos subsídios enca
minhados, nos termos do estabelecido neste
Regimento, devendo, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar relatório fundamentado com
anteprojeto da matéria."

Foi feito.

"§ 1o O anteprojeto será distribuído, em
avulsos, aos demais membros da Subcomis
são para, no prazo dos 5 (cinco) dias seguin
te, destinados à sua discussão, receber
emendas."

Foi feito.

"§ 20 Encerrada a discussão, o Relator
terá 72 (setenta e duas) horas - e agora
é o ponto em que estamos - para emitir
parecer sobre as emendas, sendo estas e
o anteprojeto submetidos à votação."

O Regimento não fala - e, a meu juízo, será
critério do Plenário desta Comissão. O Plenário
delibera sobre a forma encontrada para parecer,
a que a Relatora deu o nome de substitutivo, que
é a junção de emendas com parecer favorável
e a rejeição de emendas às quais S. Ex' não deu
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parecer favorável, deva ou não ser votada como
parecer, porque o Regimento é omisso. Está escri
to aqui, para emitir parecer...

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
E diz, inclusive, que o Presidente e o Relator da
Comissão-Geral não interferem nos trabalhos

~.SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Não estou interferindo, nobre Constituinte, estou
sugerindo. Se o entendimento é este, imediata
mente me calo e dou razão a V.Ex"É uma suges
tão, e, se V.Ex"e a Comissão considerarem indé
bita a minha interferência, eu me calo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Retorno a palavra ao nobre Relator da Comissão
Temática, porque não estamos no período de vo
tação, estamos definindo os mecanismos, e, nes
ses mecanismos, qualquer Constituinte, em qual
quer Subcomissão, Comissão ou Plenário, tem
voz ativa, apenas dependendo do tempo. Então,
não vou colocar isso regimentalmente.

Peço vênia ao nobre Constituinte Mendes Ribei
ro, porque o Deputado Artur da Távola, como
Relator da Comissão Temática, e tendo partici
pado praticamente de quase todas as reuniões,
está dando uma contribuição positiva.

Retorno a palavra ao nobre Constituinte Artur
da Távola.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, não sou contra, muito pelo contrá
rio, em ouvir o Deputado Artur da Távola, que
só nos ilustra. Apenas disse que o Regimento
não é omisso; o Regimento é muito claro. Dei
apenas um exemplo de que é tão claro que até
isso ele prevê. Não sou contrário. V.Ex" não pode
rá dizer isso.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Artur da Tá
vola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Nobre Deputado, o Regimento é muito claro
neste ponto quando dizque as emendas e o ante
projeto serão votados. Quanto a isto, não há dúvi
dano Regimento. O que estava trazendo à consí
deração dos Srs. Constituintes é que o Regimento
não prevê a figura do substitutivo. Exatamente
porque não prevê, tendo em vista a praticidade
de votação, como lembrou o nobre Constituinte,
ele poderá considerar que o substitutivo significa
a aprovação, de antemão, de uma série de emen
das. Logo, a,aprovação do que se chamou substi
tutivo já significará a aprovação de uma série de
emendas, não obstante os destaque serem vota
dos em separado.

Era isto que queria dizer, a título de esclareci
mento, com base no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
CarlosMartinez.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTI
NEZ- Tenho a impressão, como bem. disse
o meu nobre colega e brilhante orador Artur da
Távola, de que as palavras estão claras no Regi
mento. O § 19 diz: "O anteprojeto." Está claro
ao P1en6rio que o anteprojeto é o primeiro.

O § 2' diz:

.....para emitirparecer sobre asemendas".
Est4 claro, t:amb&n. que foramasemendas
apreIeIltadassobreo anteprojeto.

O § 2° diz:

"Encerrada a discussão, o Relator terá 72
(setenta e duas) horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o antepro
jeto submetidos à votação."

Não podemos, sob pena de ferir o Regimento;
votar as emendas. É um absurdo. Primeiro temos
que votar as emendas e, depois, até pela ordem
cronológica, que está aqui, podemos votar o ante
projeto. Aqui se diz:primeiro votam-se as emen
das. Senão, pergunto aos Srs. Constituintes: para
que nós, que aqui estamos, nos demos ao traba
lho de passar noites e noites e noites estudando
as emendas que íamos apresentar, que repre
sentam tudo aquilo que todos ouvimos da nossa
coletividade? Quem garante que o que está escrito
neste relatório não representa o que vou votar
na Emenda OlívioDutra que foi rejeitada? Quero
votar a Emenda de Olívio Dutra, primeiro, depois
aceito votar até o anteprojeto. Quero votar emen
da por emenda, rejeitada ou não, porque nunca
ouvi dizernesta Casa que tenhamos ido a Plenário,
nem nos tempos velhos da ditadura, para votar
uma emenda em conjunto com outras emendas,
e não separadamente. Votamos todas as emen
das, votamos o substitutivo, votamos os desta
ques, votamos tudo, depois vamos deliberar sobre
o projeto fmal.

Não podemos agora inverter a ordem dos fato
res. E há mais, já gastamos tanto tempo nesse
trabalho. Para que a preocupação de terminarmos
a votação hoje, daqui a meia hora, daqui a duas
horas? podemos passar hoje, amanhã, depois,
sábado, domingo, votando emenda por emenda
e possamos sem dúvida, oferecer a esta Consti·
tuinte um trabalho bem feito. Não nego que o
trablho da Relatora não seja um trabalho brilhante,
não nego isto, mas acredito que poderemos ofere
cer um trabalho ainda de melhor qualidade, ouvin
do a opinião sobre as emendas de todos os com
panheiros.

A SR"RELATORA (Cristina Tavares) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Volto a insistir, como Presidente, interpretando
o Regimento da Casa, a votação é feita não emen
da por emenda. Somente as emendas destacadas
serão votadas emenda por emenda, as demais
serão votadas em globo, e no anteprojeto, que
tem prioridade na votação, votaremos emenda
por emenda, mesmo os artigos não destacados.
Depois votaremos, os artigos destacados.

Estaé a posição da Mesa. Agora, vamos enca
minhar as questões ao Plenário, para decidirmos.

O SR. CONSTITUINTEOÚVIODUTRA- Pela
ordem, Sr. Presidente.

Já, de certa forma, estou insistindo hábastante
tempo numa questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nobre Constituinte, demos prioridade à nossa Re
latora, a quem peço seja breve na sua questão
de ordem.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Pedi
a palavra pelaordem para lembraraos Srs. Consti
tuintes que foram apresentadas mil emendas ao
Regimento Interno, mas não fizemos mil votações•

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
~abei de citar, nobre Relatora.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O que
mostra que o Constituinte José Carlos Martinez
está absolutamente equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Emenda por emenda, mas destacada.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Agora
é possível pedir preferência. Se algum Constituin
te pedir preferência, vamos ter preferência para
votar em um ou em outro relatório.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
A Mesa interpreta que não existe segundo relató
rio.Existem emendas e parecer sobre as emendas
e um anteprojeto que vai ser votado. É esta a
interpretação. Se alguém quiser, peça recurso ao
plenário e vamos decidir a questão.

Com a palavra o nobre Constituinte Antonio
Gaspar.

O SR. CONSTITUINTEANTONIO GASPAR 
Sr. Presidente, gostaria apenas de esclarecer que
entendo que o que foi feito pela Relatora, na verda
de é o parecer. Tanto é o parecer que o que
recebemos neste formulário se refere a todas as
emendas. Então, vamos votar é o parecer da Rela
tora sobre o relatório. Quem não concordar com
o parecer total ou parcialmente, que peça des
taque.

O SR. CONSTITUINTEOÚVIO DUTRA- Sr.
Presidente, peça a palavra para uma questão de
ordem. Há meia hora que estou pedindo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTEOÚVIO DUTRA- Sr.
Presidente, estou percebendo que, para se usar
da palavra tem-se que ter a fala mais grossa ou
falar mais alto.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não é assim, nobre Constituinte. Contesto esta
colocação. Estou observando que há Constituin
tes que pediram a palavra muito antes de V.Ex'
e, de acordo com a regra desta Subcomissão,
quem já usou da palavra sempre fica sem priori
dade. Estou controlando, inclusive, todos os
Constituintes que não usaram da palavra e já a
pediram. Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA - Sr.
Presidente, nesta reunião, já há quase três horas,
apenas estou usando pela terceira vez da palavra,
e vários Companheiros Constituintes já a usaram
por muito mais vezes. Registro este fato.

O Regimento Interno é uma peça importan
tíssima nesta Assembléia Nacional Constituinte
que tem sido pisoteado várias vezes - e temos
denunciado isto -, por questões às vezes de tre
menda importância, outras vezes por coíses corri
queiras. É uma peça usada segundo os interesses
dos partidos que apóiam o Governo, que quise
rem trazer aqui para dentro as suas posições. Nu
ma hora são rígidos na interpretação do Regi
mento, em outras, displicentes. O Regimento In
terno não resolve questões políticas, resolve ques
tões políticas efetivamente o voto. Hádeterminado
momento em que não há no Regimento Interno,
por mais que ele seja detalhista, a solução para
uma questão polftlca. E posso dizer que não hou
ve parecer da nobre Relatora. A Relatora leu, ouvi
mos e acompanhamos a leitura de emenda por
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emendas, e () que S. Ex" tinha como seu parecer
a respeito dessas emendas. A Relatora, além do
parecer, deu uma interpretação global, para não
deixar as coisas soltas. O parecer, então, se con
substanciou num conjunto, que é este outro se
gundo documento. Então, o parecer se desdobra
em duas partes: o parecer emenda por emenda;
e o parecer articulado.

Na verdade, estamos apreciando um parecer.
Particularmente, não me' sinto contemplado em
muita coisa nesse parecer, mas quero ter o direito
de votar, aqui, a minha preferência, e cada um
dos nobres Srs. Constituintes também. Quero vo
tar esse parecer tendo o direito de entrar com
emendas adítívase supressivas. E decidirei se es
sas emendas são aquelas que apresentei primeiro,
ou são as emendas que apresentei mais recente
mente. Pelo fato de votar favoravelmente esse pa
recer, não estou soterrando as minhas propostas
anteriores, Decidirei se as quero destacar agora.
Posso fazer aquí no artigo que diz: "foi atendida
parcialmente a sua proposta". Posso entender que
não foi atendida parcialmente. Posso pedir desta
que, argumentar, e submeter esse argumento à
votação. Isto para mim é liquido e certo. Não
devemos estar discutindo se não temos um pare
cer ou se estaríamos obstando o Regimento Inter
no. O Constituinte vai puxar as emendas que
achar melhor, se foi aquela antiga, se foi a que
apresentou ontem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não é bem essa a interpretação. A garantia de
que todo e qualquer Constituinte terá a oportu
nidade, durante a votação, de ter um pronuncia
mento do plenário sobre o voto do seu parecer,
é estipulada no mecanismo regimental que acabei
de explicar. Não fui muito claro, mas expliquei.
Se partimos da votação do projeto original apre
ciando o parecer - claro, o parecer sobre as
emendas -, temos que votar essas emendas,
algumas delas até isoladamente, as que forem
destacadas. Não podemos pegar o relatório que
não exíste.

Então, na prática, se votarmos a partir do pro
jeto original, seguindo o mecanismo de votar as
emendas com parecer favorável e com parecer
contrário, e tomando como referência o parecer
da Relatora, que está em votação quando chegar
mos ao final, todos e qualquer um - temos que
garantir isso -- terão a oportunidade de ter vota
das separadamente, à vontade de cada um, se
gundo a sua interpretação. Se alguém se julgar
prejudicado, pede destaque e vai ser votado sepa
radamente.

Isto será garantido e esta é a preocupação não
só da Mesa corno do mecanismo legislativo, do
processo legislativo.

Passo a palavra ao nobre Constituinte Antônio
Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO
Sr. Presidente, evidentemente, e é preciso come
çar por esta obviedade, esta Subcomissão só terá
um anteprojeto quando este tiver sido votado e
aprovado pelo plenário da Subcomissão. Então,
teremos concluído o trabalho previsto pelo Regi
mente), e V. Ex', em nome de todos nós, terá
a oportunidade de encaminhar à Comissão o an
teprojeto, que só existe a partir do momento em
que qualquer Constituinte tiver o direito de apre
sentar destaques, ver suas emendas examinadas,
debatidas e votadas. Em outras palavras, o que

houve até agora foi um anteprojeto inicial, para
efeito de apresentação de emendas por parte da
nobre Relatora. Apresentadas as emendas, S. Ex"
nos oferece hoje um parecer sobre as emendas,
indicando a sua posição: de aceitação, de rejejção,
de rejeição parcial ou de aceitação parcial. E evi
dente que esse processo não se conclui, e o Presi
dente foi muito felize muito claro ao dizê-lo, sem
que todos os Srs,Constituintes que tenham apre
sentado propostas de emenda tenham as suas
emendas, se assim entenderem, examinadas na
forma de destaques. Destaques a quê? Destaques
a um texto básico que só pode ser votado como
base para, a partir dela, se fazer supressões, se
fazer acréscimos, ressalvado aquilo que tiver sido
colocado para destaque. A questão - parece-me
- é a base da qual se destacarão emendas, é
a base do anteprojeto inicial ou do parecer ofere
cido hoje pela nobre Relatora. É o que depreendi
até agora dos debates e da exposição de V. Ex"

Há aqui ao lado outra Subcomissão, que cuida
da Garantia da Constituição, Reformas e Emen
das, que chegou ao entendimento de que o pare
cer apresentado às emendas que foram ofere
cidas ao anteprojeto inicial contém um meca
nismo muito mais atualizado de definição sobre
as emendas, até porque aceita grande parte delas.
Nesta medida, na Subcomissão que se reúne nes
te momento aqui ao lado, e da qual faço parte
como Titular, houve a aprovação do parecer, res
salvados todos os destaques apresentados em
tempo hábil. A partir daí, se faz o mecanismo
de votação, destaque por destaque. Admitamos,
para raciocinar, que sejam apresentados desta
ques artigo por artigo, do parecer, e destaque
por destaque, ele seja aprovado, rejeitando-se a
posição do Relator. Ora, o anteprojeto fínal, nesta
hipótese, será a soma de todos os destaques apro
vados.

Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo a
V. Ex", que tão bem tem dirigido este trabalho,
com tanta democracia, com tanto entendimento
do Regimento.

Há aqui, uma divergência de opiniões, se a base,
a partir da qual trabalharemos, e qualquer que
seja a base, trabalharemos permitindo os desta
ques, votando os destaques, temos a divergência
se esta base é como na Subcomissão ao lado,
é o parecer ou se é o anteprojeto inicial.

Eu proporia a V. Ex" ouvisse o Plenário e desse
preferência ao parecer.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
É a proposta que tenho sobre a mesa. Agradeço,
e farei um comentário.

A colocação de V. Ex" apenas não é correta
porque V. Ex" cria uma figura de anteprojeto ini
ciai, que não existe. Existe o anteprojeto, e é claro
aqui. É como aquele caso da temperatura. Não
posso ver se a cobra tem febre ou não, se não
sei qual é a temperatura de referência, qual é
a pressão normal dela. Dizendo que ela está com
30 graus, não sei se é febre ou não. Já a nossa
referência é o anteprojeto, e na Subcomissão an
teprojeto é aquele que foi emendado. Para isso
é que queria que V. EX' atentasse. Não há inicial
nem posterior, há o anteprojeto que foi emendado
e há o parecer sobre as emendas. Está claro.
Escrito.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO
Sr. Presidente, me permite?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO
Até para concordar com V. Ex" Quando me refíro
ao anteprojeto inicial, refiro-me ao que V. Ex" cha
ma de um anteprojeto que recebeu emendas, e
a opinião da nobre Relatora sobre essas emendas
se consubstanciou num parecer, indicando rejei
ções, aprovações, aceitações ou não. Podemos
trabalhar, e admito isso. Éuma questão de hones
tidade com V. Ex" Admito, Sr. Presidente, que a
base sobre a qual se possa trabalhar seja o que
chamei de anteprojeto inicial ou anteprojeto, con
cordando com V. Ex" e homenageando-o tam
bém.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO BRITTO
Gostaria que V. Ex" admitisse que até no exercício
de subjetividade, comum a vários membros desta
Subcomissão, se entenda que seja muito mais
prático, muito mais eficiente - e é um juízo subje
tivo -, se faça a votação com base no parecer,
mas, no fundo e no fim, chegamos ao mesmo,
porque, num ou noutro caso, primeiro, preser
va-se o direito de cada Constituinte apresentar
os destaques; segundo, votam-se os destaques,
terceiro, só será o que chamei de anteprojeto final,
aquele que V. Ex", em nome de todos nós, levará
à Comissão, aquele que, obviamente, for obtido
a partir da votação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradeço a V. Ex' a colocação.

Então, existe um reforço da proposta do nobre
Constituinte Fernando Cunha, de que seja levada
ao Plenário - e eu, naturalmente, tomarei a deci
são, sempre com o Plenário, nesta questão 
se vamos iniciar o nosso mecanismo de votação
votando o projeto original ou esse parecer que
engloba todas as subemendas, que não vou nem
chamar de substitutivo, porque essa figura não
existe - entendo legítima a colocação da nobre
Relatora e a de todos -; ao Plenário cabe, real
mente, decidir, porque são interpretações subje
tivas. Este é o tema a ser colocado.

Há um pedido de preferência. Mesmo que seja
aceito - e deixo claro com o Presidente da Mesa,
para garantir que o nobre Colega Olívio Dutra
possa, na sua hora "H", interpretar, de acordo
com a sua vontade -, se for atendido, vamos
votar esse parecer, que deverá ter pedidos de des
taques ou não e não haverá qualquer prejuízo
para as emendas colocadas no original, porque
há um esquema de articulação, aquelas emendas
foram colocadas sobre o original.

Fica entendido assim e, em sendo assim, esta
mos em condições de uma manifestação da Ple
nária.

Há um pedido de preferência do nobre Consti
tuinte Fernando Cunha, corroborado pelo nobre
Constituinte Antônio Britto, para que se vote, em
primeiro lugar, a síntese do parecer da nobre Rela
tora.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBElRO
E um pedido para que seja votado, em primeiro
lugar, o original.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não. O pedido de, preferência é para que seja

I
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votado o parecer nessa forma final, como aparece
aqui,este ReJat6rio.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Quer dizer, Sr. Presidente, que se, como é minha
intenção, preferir votar o original, devo negar o
pedido de preferência?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
aMO.

o SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO
Então, vou negá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fausto
Rocha.

O SR. CONSmUINTE FAUSTO ROCHA 
Sr. Presidente, vou ser rápido, porque estamos
chegando já ao momento da votação.

Nãovejo razão para a susceptibilidade da nobre
Relatora, até porque S. Ex> tem a nossa admira
ção. Se foi o seu primeiro filhoou seu filho caçula,
ambos os filhos serão sempre gerados por S.
Ex' e merecerão de nós, sempre, a mesma aten
ção, respeito e consideração. Será sempre a con
tribuição pessoal, através do relatório da nobre
Constituinte Cristina Tavares. Este segundo rela
tório é ainda parcial, é a visão pessoal da nobre
Relatora sobre as emendas apresentadas, e não
será o relatório final, todos gostariam de dar uma
pequena ou grande contribuição.

Então, o que vamos votar é a preferência. Cada
um dos Srs. Constituintes preferirá um método
de trabalho. Já que cada Constituinte baseou to
das as emendas que apresentou no projeto origi
nai, muitos preferirão votar trabalhando na sua
análise, aqui, sobre o projeto em que basearam
as emendas. É uma preferência legítima, não sei
por que estranhá-Ia tanto. É uma preferência de
método de trabalho. Se for uma ou outra, qual
quer wna delas nos levará a um trabalho mais
ou menos rápido. Cada um entende de maneira
diferente. Vamos respeitar os pontos de vista de
cada um.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Ainda quero conceder a palavra, uma vez mais,
- já chegamos, agora, a um denominador co
mum de como proceder - ao nobre Constituinte
Arnold Fioravante. Em seguida, vamos passar à
votação.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD AORAVAN
TE - Sr. Presidente, V.Ex' disse que nesse relató
rio não existe esse segundo...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Como substitutivo. Ele existe, está ai e é concreto,
está nas mãos de V. Ex' É um substitutivo, mas
regimentalmente não existe. Esta é a minha inter
pretação.

O SR. CONSmUINTE ARNOLD AORAVAN
TE - Se regimentalmente não existe,legalmente
também não existe. Assim, não podemos votar
coisa que não existe. Esta é a minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Acontece que há, de qualquer maneira, uma vez
embutido na solicitação de preferência, o pedido
de considerarmos que existeo relatório regimen
talmente. Como as nossas decisões serão toma
das com base no parecer do Plenário, peço a
V.Ex' aceite que, juntamente com a preferência,
estaremos votando esse parecer reunido, que não

chamei de substitutivo, chamei de uma consoli
dação do parecer sobre as emendas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Darei a palavra pela ordem, ao nobre Constituinte
depois.

Antes, registro que a nossa Mesa está hoje com
posta pelo Presidente, pela Relatora e pelo Vice
Presidente José Carlos Martinez. Peço aoVice-Pre
sidente funcione como Secretário da votação, pa
ra computar os votos nesta fase. Temos folhas
impressas com os nomes de todos os Srs. Consti
tuintes.

A votação será feita pela ordem alfabética, de
a a z, e outra, pela ordem de z a a, sempre
que houver votação. Neste caso, porém, como
há um requerimento de preferência e em requeri
mentos não cabe maioria absoluta, é maioria sim
ples, a votação será simbólica. Vamos fazer a cha
mada, para facilitar o registro, mas não quer dizer
que a proposta vencedora deva ter maioria abso
luta.

Com a palavra o Constituinte José Carlos Mar
tinez.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Só um esclarecimento de V.Ex' Os desta
ques têm prazo para ser pedidos ou não?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Esta não é a reunião de votação, estou insistindo,
é a reunião de preparação, onde estamos discu
tindo para a votação. Os destaques devem estar
sobre a mesa antes do início da reunião de vota
ção. Quando começar a reunião, será contínua.
Há o prazo até antes.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Quer dizer que, quem quiser votar o origi
nal, vota contra a preferência?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Exatamente. Quem quiser que o original seja vota
do em primeiro lugar, vota contra a preferência.

ASM CONSTITUINTE RITAFURTADO- Sr.
Presidente, também vale lembrar que no segundo
parecer houve modificações, supressões e refor
mulações. Gostaria de dizer que emendas ofere
cidas para as quais sejam feitos pedidos de desta
que, elas já nem mais possam ser destacadas,
uma vez que já nem constam mais do corpo do
relatório.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Não, Serão preservados todas as emendas, sem
prejuízo para qualquer emenda.

Vamos somente colocar a preferência, depois
há destaques, podemos destacar tudo.

Vamos encaminhar a votação da seguinte ma
neira: vou chamar nominalmente. Quem votar
"sim" é pela preferência, e "não", é contra. Quem
votar "não" estará votando para que todo o traba
lho seja baseado no anteprojeto original.

Vamos iniciar a votação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS MARTI
NEZ - Tivemos 12 votos contrários e 9 votos
favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Peço que a Secretariaregistre, em folha própria,
esta votação. Está gravada.

Vamos votar, em primeiro lugar, pelo meca
nismo regimental, o anteprojeto original. Fica as
sim decidido.

Teremos uma reunião extraordinária hoje. Já
são 12 horas e 30 minutos. Interromperemos a
reunião por 15 ou 20 minutos.

Encerro esta reunião e convocarei, logo a se
guir, a de votação. É necessário um prazo para
que se preparem os requerimentos de destaque.
Trinta minutos são suficientes? O que o Plenário
decide?

Com a palavra o nobre Constituinte Aloisio Vas
concelos.

O SR. CONsmUINTE ALOrSIO VASCONCE
LOS - Sr. Presidente, confesso que gostaria de
votar, o mais cedo possível, o segundo relatório
da nobre Constituinte Cristina Tavares. Fui con
vencido, pelo Presidente, da parte regimental. Já
que prevaleceu o Regimento, já que se vai votar
partindo do primeiro relatório mais as emendas,
e provavelmente chegaremos ao que está aqui
com um mínimo de discrepância, que se faça
em tempo curto. O intervalo deve ser, no máximo
de 10 minutos entre esta reunião e a próxima.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Os pedidos de destaque são feitos de uma forma
muito simples: manuscritos. VII'ão para a mesa
e não iniciarei a reunião enquanto todos não fo
rem apresentados.

Propondo que se faça a convocação para os
próximos 30 minutos. As 12 horas e 45 minutos
iniciaremos a reunião de votação.

Emenda é artigo por artigo, dispositivo por dis
positivo. Os destaques podem englobar vários ar
tigos.

Convocamos, de acordo com o que decidiu
o Plenário, para às 13 horas o inicio da próxima
reunião com a pauta de votação das emendas.

Está encarrada a presente reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 hOl'lJS e 25
minutos.)

COMISSÁODE
SISlEMATlZAÇÃO

ATA DA 5" REUNIÃOORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta e quatro minutos, no Plenário do Senado
Federal, reuniu-se a Comissão de Sistematizaç60,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Aluizio
Campos, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, presentes os seguintes Senhores
Constituintes: José Lins, Carlos Sant'Anna, Adolfo
Oliveira, Paulo Pimentel, Renato Vumna, Ademir
Andrade, Nelson Jobim, Bemardo Cabral, AlLÚZio
Campos, VirgllioTávora, Raimundo Bezerra, Wil
son Martins, Nilson Gibson, Brandão Monteiro,
Joaquim Bevilacqua, Antônio Carloskonder Reis,
Jamil Haddad, Haroldo Lima, Sandra Cavalcanti,
Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Celso Doura
do, Francisco Benjamim, Fernando Lyra, Christó
vam Chiaradia, Ibsen Pinheiro, José Santana, Eral
do Tinoco, Marcondes Gadelha, Arnaldo Prieto,
Francisco Rossi, Haroldo Sabóia, José Freire, Ger
son Peres, Roberto Freire, Antônio Farias, Mário
Uma, Luiz Eduardo, Oswaldo Coelho, Plínio de
Arruda Sampaio, José Ignácio Ferreira, Lysâneas
Maciel, Inocêncio Oliveira. José Thomaz Nonq,
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Siqueira Campos, Oscar Corrêa, Severo Gomes,
Prisco Viana,.JoséMaurício,José Ulissesde Olivei
ra, Sigmaringa Seixas, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Cristina Tavares, AlceniGuerra, Darcy Pozza,
Virgildásio de Senna, Nelson Carneiro, Manoel
Moreira,Jarbas Passarinho, Artur da Távola,José
Fogaça, José Geraldo, MárioAssad, AlfredoCam
pos, Octávio Elísio, João Natal, Délio Braz, Enoc
Vieira, Paes Landim, Jonas Pinheiro, Ottomar Pin
to, Simão Sessim, Adylson Motta, Ricardo Izar,
LuizSalomão, Rose de Freitas, Chagas Rodrigues,
Michel Temer, Beth Azize, Cleonâncio Fonseca,
Roberto Balestra e Daso Coimbra - todos mem
bros da Comissão, e mais os seguintes Senhores
Constituintes: MárioMaia,Moisés Pimentel, Faus
to Fernandes e Israel Pinheiro. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos, anunciando a leitura da Ata da reu
nião anterior, que foi dispensada a requerimento
do Senhor Constituinte Nilson Gibson, conside
rando a sua dístríbulção prévia, por cópia, sendo
a mesma aprovada. Em seguida, o Senhor Presi
dente anunciou a Ordem do Dia, que constou
das seguintes matérias: 1) Projeto de Decisão n°
3/87··ANC, de autoria do Senhor Constituinte
Brandão Monteiro, que "concede parcelamento
das dívidas das microempresas, produtores rurais
e pessoas físicas";2) Substitutivo do Senhor Rela
tor, Constituinte Bernardo Cabral, com Emendas
ao projeto de Resolução n9 1I87-CS, dispondo
sobre as normas de funcionamento desta Comis
são. Em discussão o Projeto de Decisão, o Senhor
Relator-Substituto, Renato Vianna apresentou o
seu Parecer que concluiu pela rejeição do Projeto,
tendo apresentado preliminar de não-enquadra
mento da matéria como Projeto de Decisão. Aber
ta a discussão, falaram os seguintes Senhores
Constituintes; Ademir Andrade, Nilson Gibson,
Sandra Cavalcanti, Nelson Jobim, Brandão Mon
teiro, Carlos Sant'Anna, Haroldo Lima,Jamil Had
dad, Paulo Pimentel, Celso Dourado, Joaquim Be
vilacqua e Antônio CarloskonderReis.Em votação
a matéria, esta não se realizou,em razão da ausên
cia de número suficiente, tendo o Senhor Presi
dente declarado suspensos os trabalhos, às onze
horas e quarenta e dois minutos, convocando os
Senhores membros para o prolongamento da
reunião, no mesmo local, a partir das dezenove
horas, com a finalidade da votação das matérias
constantes da Ordem do Dia. Reaberta a reunião,
às dezenove horas e trinta minutos, o Senhor Pre
sidente íníormou a existência sobre a mesa de
Requerimento subscrito pelo Senhor Constituinte
Francisco Benjamim solicitando a inversão da
pauta, no senltido de ser votado, primeiramente,
o Projeto de Resolução n° 1/87-CS, sugestão que
foirejeitada pelo Plenário.Prosseguindo, o Senhor
Presidente colocou em votação a preliminar apre
sentada no Parecer do Relator, sobre o Projeto
de Decisão rr 3/87, que foirejeitada com o seguin
te resultado: trinta e oito votos contrários e dez
votos favoráveis. Votaram "não" os Senhores
Constituintes: Ademir Andrade, Bernardo Cabral,
Celso Dourado, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Ignácio Fer
reira, Nelson Carneiro, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga,Raimundo Bezerra,Arturda Távola,Cristina
Tavares, José Fogaça, José Ulisses de Oliveira,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Chagas Rodri
gues, João Natal, Michel Temer, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Antônio Carloskonder Reis, Ger-

son Peres, AdylsonMotta,José Maurício,Brandão
Monteiro, Joaquim Bevilacqua, Francisco Rossi,
Plíniode Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Luiz
Salomão, Roberto Balestra, Haroldo Lima, Rober
to Freire e Jamil Haddad. Votaram "sim" os se
guintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos,
José Freire, Manoel Moreira,Nilson Gibson, Rena
to Vianna,Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna,
Francisco Benjamim, Jarbas Passarinho e Adolfo
Oliveira. A Presidência, após anunciar o resultado
da votação, que rejeitou a preliminar do Parecer
do Relator, declarou que submeteria à votação
a segunda parte do Parecer, rejeitando, no mérito,
o Projeto, o que não foi possível, tendo em vista .
a falta de quorum, diante do seguinte resultado:
1) votaram contrariamente ao Parecer, na parte
indicada Ademir Andrade, Aluízio Campos, Ber
nardo Cabral, Celso Dourado, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
José Ignácio Ferreira, Nelson Carneiro, Paulo Ra
mos, Raimundo Bezerra, Artur da Távola, Nelton
Friedrich, Cristina Tavares, Severo Gomes, Sig
maringa Seixas, Virgildásio de Senna, Chagas Ro
drigues, João Natal, MichelTemer, Rose de Frei
tas, Antônio Carloskonder Reis, Gerson Peres,
Adylson Motta,José Maurício,Brandão Monteiro,
Lysãneas Maciel,Joaquim Bevilacqua, Francisco
Rossi, Plínio de Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad;
2) votando favoravelmente ao Parecer - José
Freire, Renato Vianna e Francisco Benjamim. Fa
laram ainda, sobre o encaminhamento do Projeto
de Decisão, os seguintes Senhores Constituintes:
Gerson Peres, Nilson Gibson, Francisco Benja
mim, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Paulo Ra
mos, Brandão Monteiro, José Ignácio Ferreira,
CristinaTavares, Nelson Cameiro, Renato Vianna,
Haroldo Lima, Jamil Haddad, Rose de Freitas,
Chagas Rodrigues, Lysãneas Maciel e Bernardo
Cabral. Diante da insuficiência de número para
a deliberação da matéria em pauta, o Senhor Pre
sidente declarou que o Projeto de Decisão n
3/87-ANC,em face da rejeição à preliminar levan
tada no Parecer do Relator e considerando que
o prazo regimental para sua apreciação esgota
va-se naquela data, seria encaminhado à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte, para
a adoção das medidas cabíveis. O Senhor Presi
dente, após convocar reunião para o dia vinte
e oito de maio corrente, no Plenário do Senado
Federal, em horário a ser definido, encerrou os
trabalhos às nove horas e vinte e cinco minutos.
O inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser publicado no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte e constituir-se-á na Ata circunstan
ciada. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e assinada pelo Senhor Presidente, irá à publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Comissão de Sistematiza
ção. Hoje vamos tratar de dois assuntos: votação
do projeto que estabelece as normas de trabalho
da nossa Comissão e de mais um projeto de deci
são que será relatado pelo nobre Constituinte Re
nato Vianna, em virtude de o Relator declarar-se
impedido.

Como ainda não há número para votação, va
mos iniciar nossos trabalhos com a leitura do

parecer do Relator Renato Vianna ao projeto de
decisão.

A Ata da reunião anterior já foi distribuída aos
Srs. Constituintes. Atendendo ao pedido do Cons
tituinte Nilson Gibson, de dispensa da leitura da
Ata, solicito aos Srs. Constituintes que quiserem
retificá-Ia que nos mandem por escrito suas ob
servações, que serão insertas na Ata de hoje para
apreciação na próxima reunião. Aprovada a Ata,
concedo a palavra ao eminente Relator, Consti
tuinte Renato Vianna.

O SR. RELATOR (Renato Vianna) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o Projeto de Decisão
n° 3, de 1987, concede parcelamento das dívidas
das microempresas, produtores rurais e pessoas
físicas.

Em razão do impedimento declarado pelo ilus
tre Relatordesta Comissão, Constituinte Bernardo
Cabral, e por ser co-autor deste projeto de deci
são, coube-me a elevada honra de substituí-lo
nesta difícil tarefa de relatá-lo.

Com o apoiamento de expressivo número de
Srs. Constituintes, visa o presente projeto a par
cela os débitos de microempresas, pequenos pro
dutores rurais ~ pessoas físicas junto às institui
ções financeiras, para resgate em vinte e quatro
meses, juros de um por cento ao mês e sem
correção monetária. Acresce que, nesta reunião,
recebemos emenda, a este projeto de decisão,
de autoria do nobre Constituinte Joaquim Bevilác
qua, que acrescenta ao art. 1° o seguinte pará
grafo:

"Em se tratando de pequenas e médias
empresas, o resgate será parcelado em doze
prestações mensais, com juros de 1% ao
mês, sem correção monetária, sendo que o
termo inicial é o previsto no art. 3°"

Entendem seus autores que as dificuldades
econômico-financeiras ora enfrentadas por pes
soas físicas, pequenos empresários e produtores
rurais, decorrentes da frustração do Plano Cruza-

• do, "levarão à crise política, tendo conseqüências
que poderão ameaçar os trabalhos e as decisões
soberanas da Assembléia Nacional Constituinte".

Em desdobramento desse raciocínio invocam
o disposto no § 7°do art. 59 do Regimento Interno
da Constituinte para justificar a medida proposta
ao seguinte argumento:

"A crise política e o caos econômico e
social certamente levarão o Executivo a se
utilizardas salvaguardas inseridas na Consti
tuição de 1969, ou possibilitarão a interven
ção militar, sob o pretexto de manter a lei,
a ordem e a segurança nacional.

A Assembléia Nacional Constituinte deve
se antecipar, tomando decisões na esfera
econômica para evitaro agravamento da cri
se."

Voto do Relator
Ninguém desconhece neste País, muito menos

no seio da Assembléia Nacional Constituinte, o
quadro, muito bem retratado pelos nobres signa
tários desta proposição, da grave crise econômi
co-financeira de que são alvo-os empresários e
produtores rurais, mormente aqueles de menor
porte.

Sensívela essa realidade, o Conselho Monetário
Nacional determinou, em 23 e 24 de abril de
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1987 - um e dois dias após a assinatura desta
proposição - as seguintes medidas:

a) limitação do diferencial entre as taxas de
captação e de contratação de operações bancá
rias (Resolução n° 1.307, DOUde 24-4-87).

b) criação de linha especial de crédito às mi
croempresas, com juros de 0,5% ao mês e prazo
de até trinta e seis meses (Resolução n° 1.308,
IXXIde 24-4-87);

c) manutenção da taxa de juros, sem correção
monetária, contratada durante o Plano Cruzado
- em percentual igual ou inferior a 10% a.a.
- em financiamentos destinados a pequenos
produtores; rebate de 50% da correção monetária
incidente nos financiamentos de agropecuaristas
não enquadrados como pequenos produtores; e
prorrogação de todas os débitos de natureza rural
por mais dezoito meses (Resolução n°1.311, DOU
de 27-4-87), desde que pactuados durante o Pla
no Cruzado.

Temos noticias de que, além dessas, proces
sam-se no Poder Executivo outras medidas ten
dentes a complementar as soluções até aqui ofe
recidas, mormente quanto ao possível abranda
mento da parcela de correção monetária ainda
incidente em alguns casos.

Como se percebe, embora não se possa ante
cipar se tais medidas solucionarão o problema
econômico-financiero enfrentado pelas catego
rias econômicas beneficiadas, o certo é que mui
tos se aproximam das propostas neste Projeto
de Decisão, algumas até mesmo excedendo-as,
como as que tratam de juros de 0,5% ao mês
e de prazo moratório de até trinta e seis meses.

Assim, estando a questão sendo encaminhada
pelo Poder Executivo e tendo presente a ampla
participação das entidades representativas das
classes interessadas - com o inteiro apoio dos
Constituintes -, que vem sendo observada no
trato da matéria, cremos que o assunto, embora
de grave seriedade, não é daqueles que, a teor
do § 7° do art. 59 do Regimento Interno, .....possa
ameaçar os trabalhos e as decisões soberanas
da Assembléia Nacional Constituinte...", não se
compreendendo dessa forma no âmbito restrito
do Projeto de Decisão.

Se apesar dessas ponderações entenderam os
nobres autores deva a questão ter tratamento le
gislativo urgente, o caminho adequado, a nosso
ver, é o seu encaminhamento à Câmara dos De
putados, da qual o primeiro signatário é membro,
na forma de projeto de lei, consoante prevê o

fart. 5° do!W:J da Mesa rr 1, de 1987.
Diante do exposto, embora louvando a preocu

pação dos nobres Pares com os problemas nacio
nais - da qual compartilho diutumamente -,
nosso voto é pela rejeição do Projeto de Decisão
n° 3, de 1987, por conseguinte, da emenda a
ele apresentada pelo Constituinte Joaquim Bevi
Iacqua e que acrescenta parágrafo ao Projeto de
Decisão ora relatado.

É o nosso parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Sr.
Relator, gostaria que V.Ex'esclarecesse o seguin
te ponto: pelo seu parecer, V. Ex' pondera que
o Projeto não é da atribuição da Constituinte e
poderá ser encaminhado à Câmara dos Depu
tados.

O SR. RELATOR (Renato Vianna) - Ele é im
pertinente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Isso
é uma preliminar? Então V.Ex' sugere que seja
posta em votação a preliminar e o mérito seja
apreciado de acordo com o resultado sobre a
preliminar?

O SR.RELA.TOR (Renato Vianna)- Exatamen
te.

o SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em
discussão o parecer, com o esclarecimento de
que a aprovação da preliminar prejudica a apre
ciação, posteriormente, da matéria.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem
V. Ex' a palavra .

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidentê,' pretendo discutir o projeto, mas
quero levantar uma questão de ordem. O parecer
do Constituinte Renato Vianna não menciona o
que V. Ex' levantou. V. Ex' não fala em questão
preliminar. O seu parecer é pela rejeição do Pro
jeto de Decisão rr 3. V. Ex"apresentou uma posi
ção que o está induzindo a tomar uma decisão.
O parecer do Relator não trata, absolutamente,
de questão preliminar; é pela rejeição do Projeto
de Decisão rr 3. Não há, pois, nenhuma questão
preliminar a ser discutida, pelo que foi apresen
tado no parecer do Constituinte Renato Vianna.

O SR. CONSTITUINTE INOCJ::NCIO OUVEIRA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira para
contraditar.

O SR. CONSTITUINTE INOCJ::NCIO OUVEIRA
- Sr. Presidente, o parecer do nobre Relator Re
nato Vianna não é muito conclusivo sobre o as
sunto. Tem razão o ilustre Constituinte Ademir
Andrade.

No entanto, proponho que seja colocada em
discussão e, posteriormente, em votação uma
emenda de minha autoria que fixa pela preliminar,
rejeitando o Projeto de Decisão n° 3 por não se
incluir no dispositivo do § 7° do art. 59 do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Aluizio Campos) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Jamil Had
dad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, o nobre Constituinte Inocêncio Oli
veira apresenta uma emenda ao parecer do nobre
Relator Renato Vianna. Parece-me muito claro o
parecer do nobre Relator. S. Ex' acha que esta
matéria não deve ser discutida peja Assembléia
Nacional Constituinte e propõe seja discutida no
âmbito da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, parece-me que não cabe, neste
momento, a proposição do nobre Constituinte
Inocêncio Oliveira,porque o parecer já foi elabo
rado e lido. Então parece-me clara a colocação
do nobre Constituinte Ademir Andrade: aceitar
mos ou não que seja discutido no âmbito da
Constituinte o Projeto de Decisão do nobre Cons
tituinte Brandão Monteiro.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Nilson Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, sigo o entendimento de V. Ex' To
davia, gostaria de dizer ao ilustre Constituinte Re
nato Viannaque parece ter ocorrido uma omissão
por parte daqueles que não pretenderam ler o
parecer de S. Ex" O parecer afirma, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, que existe a preliminar. Isso
está explicito no parecer lido pelo nobre Consti
tuinte Renato Vianna, que é o Relator da matéria.
Aliás a matéria foi encaminhada indevidamente
para a Comissão. Ela deveria ter sido indeferida
logo pelo Presidente da Constituinte.

Mas o relator já se posicionou pela preliminar.
Assim, os debates e as questões de ordem sobre
essa matéria são inócuos.

Peço a V. Ex'que coloque o projeto em votação.

O SR. PRESIDENTE(Aluízlo Campos) -Antes
de dar a palavra a outros Constituintes, vamos
decidir a questão de ordem.

A Presidência entende que o Relator, enquanto
produz o seu parecer, dispõe da faculdade de
ordenar a matéria relatada da maneira que enten
der.

A Presidência consultou o relator sobre se esta
ria apresentando uma preliminar, e S. Ex" confir
mou que a matéria, no sentido de ser encami
nhada à Câmara dos Deputados, era apresentada
como preliminar. Esta é uma forma de não arqui
varmos o projeto na Comissão de Sistematização,
pois voltando à Presidência da Constituinte os
autores poderão, no caso de ser aprovada a preli
minar, insistir no seu debate perante o Plenário
da Constituinte. É uma oportunidade que se tem
dado, através de pareceres antecedentes a outros
projetos de decisão aqui apresentados. A Mesa
determina a votação da preliminar separadamen
te, porque, aprovado fica prejudicado o mérito.

Continua em discussão o Projeto.

O SR. CONSTfT(lJNTE RENATO VIANNA 
Sr. Presidente, gostaria de complementar. Até por
minha formação jurídica considero desnecessário
se colocar em destaque a argüição de preliminar.
No caso, depois de praticamente rechaçar o pró
prio projeto, procurei ao final, por saber da preo
cupação dos Constituintes diante do caos econô
mico-financeiro e das dificuldades por que atra
vessam os microempresários e pequenos produ
tores rurais, apresentar pelo menos um caminho,
que seria a Câmara dos Deputados. Por isso, ao
apreciar o mérito, ao final,sem destacar com grifo
o que seria uma preliminar, começo no § 2 9: "As
sim, estando a questão sendo encaminhada pelo
Poder Executivo", levanto a preliminar de que é
impertinente a apreciação do assunto nesta Casa,
a exemplo do que fizemos na questáo da dívida
externa. É o mesmo procedimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alufzio Campos) - A
questão já foi decidida pela Presidência.

Concedo a palavra, pela ordem, à Sr' Consti
tuinte Sandra Cavalcanti.

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCNi
TI - Sr. Presidente, SIS. Constituintes, esta é a
terceira vez que a Comissão de Sistematização
é convocada para examinar matérias que a Mesa
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da Assembléia Nacional Constituinte recebe e nos
encaminha. '

A questão que se põe diante de todos é a se
guinte: quem está errando, ao enviar esses proje
tos il Comissão de Sistematização, aceitando-os
como de decisão, é a Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte. É com a Mesa da Assembléia
Nadonal Constituinte que a Presidência desta Co
missão terá que se entender daqui por diante,
pois pela terceira vez, somos chamados a tratar
~'atéria que não está configurada nos critérios
do § 7° do ert, 59. E tanto não está que o fato
de amanhãou depois o Poder Executivo resolver
o problema dos microempresários e pequenos
produtores é uma questão que passa ao largo
da atuação desta Comissão, que tem função espe
cíficél: no momento está apenas aguardando o
recebimento dos relatórios que vão chegar às oito
Comissões Temáticas que se instalarão hoje.

Entendo que as preocupações dos Deputados
Hermes Zane:ti, Victor Faccioni e Brandão Mon
teiro traduzem as preocupações de toda a Assem
bléia Nacional Constituinte em relação ao que
está acontecendo no País, mas votamos um Regi
mente Interno da Assembléia Nacional Consti
tuíntee nele ficou previsto o tipo de trabalho que
vamos realizar aqui.

Temos também, paralelamente, nossa posição
de Deputados e Senadores, podendo funcionar
como Congresso todas as vezes que a Presidência
da Cêrnara ou do Senado assim entender.

Está na hora de reconhecermos que esses epí
s6di0s, que inclusive têm gerado dentro da Co
mísséo de Sistematização debates absolutamente
polêmicos, às vezes fora dos figurinos, como
aconteceu semana passada, devem ser transfe
ridos para o palco apropriado a essas discussões,
o Congresso Nacional, que para isso tem de ser
convocado, O Presidente OJyssesGuimarães deve
tornarconhecimento de como sua assessoria está
entendendo o recebimento desses projetos e por
que está envillllldo à Comissão de Sistematização
proposições que, na realidade não sãode decisão.
Eapenas isso. Essa é uma preliminar das prelimi
nares, mas tem de ser levantada perante a Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRES.IDENTE (Aluízio Campos) - APre
sidência remeterá ao Presidente da Assembléia
Nacie,nalConstituinte a parte daAta que consigna
a intervenção da Constituinte Sandra Cavalcanti,
que,na verdade, não levantou questão de ordem,
mas fez uma sugestão que a Mesa recebe com
sírnpatía,

Tern a palavra, pela ordem, o Constituinte Nél
sonJobim.

O 8R.CONSmrnNTE NÉLSON JOBIM- Sr.
Presiclente,é de se observar, em torno da manífes
tação da eminente Constituinte Sandra Cavalcan
ti, que o Regimento Intemo, no § 79 do art. 59,
não autoriza nem permite ao Presidente da Consti
tuinte emitir urn juízo sobre a preliminar de mérito
no terna dos projetos de decisão.

O § 79 determina que esses projetos de decisão
sejam encaminhados à Comissões de Sistema
tizaçãl:> para o parecer prévio. E, dentro dos pode
res, elençados ao Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, não está o de emitir um juízo
prévío valorativo sobre a pertinência ou não, ou
aquilo que se c:hamaria o juízo de admissibilidade
do projeto.

Isso compete exatamente à Comissão de Siste
matização, que deverá emitirjuízo dúplice, ou seja,
o juízo de admissibilidade do projeto como maté
ria pertinente e também o juízo de mérito.

Portanto, não compete ao Presidente da As·
sembléia Nacional Constituinte emitir esse juízo,
o qual está afeto exclusivamente à Comissão de
Sistematização.

Está agindo bem o Presidente da Constituinte
ao remeter a esta Comissão os projetos que lhe
são enviados.

O SR. CONSmmNTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Dese
ja V.Ex" contraditar o Constituinte Nélson Jobim?
Digo isso porque V.Ex" tem a palavra, preferen
cialmente, para discutir o projeto.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Parece-me que também tenho o direito de
levantar questão de ordem.

O SR. CONSTITOJNTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, peço a palavra para contestar o
argumento do ilustre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex", Constituinte Brandão Monteiro, terá a palavra
em questão de ordem, depois da contradita do
Constituinte Nilson Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, evidentemente, o nobre e ilustre
Constituinte Nelson Jobim, um dos mais íntelí
gentes e cultos desta Assembléia Nacional Consti
tuinte, refere-se ao teor do § 7° do art. 59 do
Regimento Intemo, em que se colocam dois re
quisitos, todos eles de matéria adjetiva; ameaça
aos trabalhos e às decisões soberanas. Traz ainda
considerações, dentro do próprio artigo, referen
tes à exigência do número de assinaturas.

É claro que, quando o Presidente recebe um
projeto de decisão, deverá verificar se preenche
esses requisitos e, na forma de sua competência,
como está explícito no Regimento Intemo, S. Ex"
declara se pode ou não deferir determinada pro
posta.

Fundamentado nesses incisos, tenho para mim
que a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti está
totalmente coberta de razão. Mais ainda: isto já
foi argüido em outra oportunidade pelo Uder do
Govemo, Constituinte Carlos Sant'Anna, quando
vislumbrou, da melhor maneira, evitar que viesse
para cá uma enxurrada desses projetos. Concordo
integralmente com a nobre Constituinte Sandra
Cavalcanti e repilo os termos jurídicos argüidos
pelo Constituinte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nos
estritos termos do § 7° do art. 59, os projetos
de decisão serão recebidos pelo Presidente da
Constituinte e, desde que apoiados por 1/3 dos
membros desta Assembléia, serão necessaria
mente encaminhados à Comissão de Sistema
tização para que esta profira parecer num prazo
de cinco dias. O parecer da Comissão deverá
ser posteriormente apreciado pelo Presidente da
Constituinte, se não se concluir pelo arquivamen
to.

Até agora, como todos eles apresentavam preli
minares de incompet&ncia da Constituinte, para
tomar conhecimento damatéria que nãose insere
em seus objetivos fundamentais, esses pareceres

têm sido devolvidos à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, a fim de que o Presidente
decida se serão submetidos ao plenário daquela
Assembléia ou terão outro destindo.

Desta forma a Mesa acha que a razão estácom
o eminente Constituinte Nelson Jobim.

Em discussão o projeto.
Se o nobre Constituinte Brandão Monteiro pre

ferir, terá a palavra por dez minutos, como autor,
para discutir o parecer.

OSR. CONSmUlNTE BRANDÃO MONTEIRO
- Na verdade, V.Ex'acaba de esclarecer a minha
questão de ordem. Como autor do projeto, usarei
a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
V. Ex" a palavra, por dez minutos.

OSR. CONSmUlNTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, tenho observado, com profunda
indagação pessoal, os termos dos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte e suas conse
qüências. Na verdade, temos trabalhado muito.
Talvez, por isso, os Srs, Constituintes não se te
nham apercebido das regras do coletivo ou niio
tenham procurado aprofundar-se no Regimento
Interno. Essas questóes têm trazido profundas di
ficuldades ao funcionamento da Assembléia Na
cional Constituinte. De repente vários Constituin
tes se dão ao luxo de oferecer a si mesmos tITI

capltls dlmlnutlo da sua função de Constituin
tes, para deixar nas mãos do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte todas as decisões e
interpretações, em relação ao Regimento Interno.
É como se estivéssemos na Câmara dos Deptú
dos, surgisse qualquer questão relativaà inconsti
tucionalidade e a encaminhássemos ao Presiden·
te, a fim de que S. Ex" decidisse sobre a constitu
cionalidade ou não de um determinado projeto.

Por outro lado, Sr. Presidente, vejo com pro
funda tristeza, não só o parecer do Constituinte
Renato Vianna, como a tendência que se observa
nesta Comissão. As palavras da Constituinte San
dra Cavalcanti são muito claras a esse respeito.
Deveríamos estar aqui reunidos a partir do mo
mento em que recebêssemos os relatórios das
Comissões Temáticas. Mas fora dessa compe
tência, deveremos marcar uma ou duas reuniões
para discutir o próprio Regimento Interno e o pare
cer do ilustre Relator Bernardo Cabral, encerran
do, em seguida, os trabalhos da Comissão de
Sistematização. Parece que essa tem sido a ten
dência aqui observada.

Fala-se muito nas interpretações do famoso
artigo que estabelece o projeto de decisão. Diz
o Constituinte Nilson Gibson que são matérias
eminentemente adjetivas aquelas que nos permi
tem discutir projetos de decisão, referentemente
às ameaças ao funcionamento da Assembléia Na
cional Constituinte e à sua própria soberania. A
Assembléia Nacional Constituinte tem procurado
abster-se de discutir as questões centrais que es
tão na ordem do dia da vida poIitica e da vida
econômíce do País. Por isso, Sr. Presidente, é
com profundo pesar que direi que temos procu
rado escamotear a realidade. Perrnito-me entrar
na discussão do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte quando muitos Cons
tituintes lutam pela sua soberania, querendo que
essa soberania seja explícita e clara. Os acordos,
que vieram depois a ter conseqüências no pano-
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rama polítíco do País, conduziram-nos ao chama
do projeto de decisão, que tem como caracte
risticas procurar, de alguma forma, levar à discus
são subjetiva o que seja ameaça ao funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, as
sim como o que possa ameaçar a sua soberania.
Maisuma vez tenho a lamentar que a Constituinte
e o Parlamento, enfim, têm procurado fugir às
suas responsabilidades.

O ilustre Relator Renato Vianna nos informa
de decisões do Executivo, no sentido de resolver
problema ao qual meu projeto procura dar uma
solução imediata. A realidade deste País,Sr. Presi
dente, é que os micro, os miniempresários, e os
pequenos produtores agrícolas encontram-se em
situação extremamente dificil, estão às vésperas
da falência em todos os pontos do País a clamar
uma decisão que venha do único poder legítimo
que a Nação tem, não o poder legal, mas o único
poder legítimo, que é a Assembléia Nacional
Constituinte. Eleitos fomos pelo povo, pelos traba
lhadores, pelos grandes empresários, que, aliás,
têm muitos representantes nesta Casa, e pelos
micro e miniempresários. A situação é de calami
dade. E quando nos colocamos sob o ponto de
vista de interpretações subjetivas, aquelas a que
faz menção o Relator em seu parecer, entende
mos que o País vai mal tal como está. A situação
dessas empresas nos ameaça, porque atingem
a base da economia deste País. Mais de 30 mi
lhões de trabalhadores são empregados pelas mi
ni e microempresas deste País. E temos o dever
e a obrigação de ir em socorro, não só dessas
microempresas, mas dos seus trabalhadores.
Quando o caos se estabelecer totalmente, serão
atingidos também os trabalhadores. Devemos
deixar de cultuar a forma, a posição do subjetivo,
para ir ao encontro da questão concreta e das
posições de conteúdo. A Comissão de Sistema
tização, que tem a grande responsabilidade de
sistematizar o projeto constitucional futuro, que
receberemos em forma de relatório das Comis
sões Temáticas, não pode e não deve passar ao
largo de situações tão sérias e graves como essas.
Dizo Relator que devemos irao Congresso Nacio
nal, enfim, à Câmara dos Deputados, como fez
o Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estarnds nu
ma situação, diria trágica, se não fosse cômica.
Não temos condições de responder às questões
centrais do País, porque a Câmara dos Deputados
não funciona, a não ser no pequeno expediente,
ou para votar p1ensagem do Executivo. Na verda
de, todos os projetos de lei estão sobrestados.
A Assembléia Nacional Constituinte, da mesma
forma, pelo entendimento'de alguns, deve estar
paralisada para encaminhar soluções imediatas
em relação a problemas graves e sérios do Pais.
Por isso, confio na sensibilidade dos Srs. Consti
tuintes membros desta Comissão de Sistemati
zação. Maisdo que isso, espero que todos respon
damos com conteúdo aos problemas que nos
estão a atingir. E bom que se diga que muitas
vezes se quer esconder o conteúdo, utilizando
a forma. Por isso, repito, confio na sensibilidade
dos Srs. Constituintes.

O Constituinte Nilson Gibson - aliás num ato
falho - declarou que o Líder do Governo já defi
niu o que se deve fazer aqui. Como se o Governo
tivesse Líder na Constituinte. O Constituinte Car
los Sant'Anna, nesta Casa, é membro da Comis-

são de Sistematização, só e simplesmente, não
é Líder do Governo. Se fosse, pela primeira vez
na história do mundo, ocorreria esta novidade
de um Governo ter líder na Constituinte. Espero
que as determinações do Planalto não se colo
quem acima da consciência e da responsabili
dade dos Srs. Constituintes. Assim, cada Consti
tuinte deve votar com o pensamento voltado para
o Pais, dando provimento, em conseqüência, ao
projeto de decisão.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - A in
tervenção do nobre Constituinte Brandão Mon
teiro justifica que eu faça uma comunicação a
este Plenário.

Aindaontem, como Constituinte, apresentei um
projeto de lei semelhante, sob certo aspecto, ao
apresentado por S. Ex< no projeto de decisão,
propondo uma moratória para os pequenos e mé
dios agricultores da Região Nordestina. Ao mes
mo tempo, requeri ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, que
modificasse o texto do Ato da Mesa rr 1, que
sobresteve a apresentação de projetos na Câmara
dos Deputados pelos membros daquela Casa do
Congresso Nacional. Já na condição de Vice-Pre
sidente desta Comissão, ponderei a S. Ex- que
estávamos numa situação curiosa. Aqui, não te
mos encaminhado, não temos aceito Projetos de
Decisão sobre matéria conjuntural, pelo fato de
ter prevalecido a preliminar de que só devemos
cuidar de assuntos constitucionais. Tampouco
podemos atuar na Câmara dos Deputados, por
que a Assembléia Nacional Constituinte está fun
cionando. Assim, estaria o Congresso Nacional
impedido de apreciar os problemas mencionados
pelo nobre Constituinte Brandão Monteiro.

Requeri formalmente que essa situação fosse
resolvida porque, de fato, esse impasse precisa
ser solucionado com a nossa colaboração. Presto
esta informação para declarar que, na condição
de Presidente desta Comissão, já fiza ponderação
a S. Ex-, no sentido de que, se a Mesa da Câmara
dos Deputados não modificasse o texto do Ato
da Mesa rr 1, nossa tendência seria a de admitir
a discussão de matérias conjunturais na Assem
bléia Nacional Constituinte, para afirmarmos nos
sa soberania.

De maneira que essa advertência já foi feita
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te pelo Primeiro-Vice-Presidente da Comissão de
Sistematização.

Concedo a palavra,pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, o art. 82, do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, diz que "a
partir de 1° de março de 1987 o Senado Federal,
a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional
adaptarão seus Regimentos Internos para compa
tibilizara realização de sessões em caráter extraor
dinário e para exame de matéria urgente e de
relevante interesse nacional ao funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte".

Reiteradas vezes temos dito que está em funcio
namento o Congresso Nacional - é claro que
em funcionamento que não empana o brilho, a
importância e o realce da Assembléia Nacional
Constituinte - para examinar matérias urgentes
9u~e relevante interesse nacional.

Por conseguinte, como ainda há pouco, com
toda a razão, o nobre Líder Brandão Monteiro
verberou que não há liderança de Governo na
Constituinte. Se o Congresso Nacional está fun
cionando e pode funcionar, não há por que de
intromissão da Constituinte em questões perti
nentes meramente a ações do Governo. Aliás,
é uma preocupação que a nobre Constituinte San
dra Cavalcanti muito bem expressou, a da insis
tência com que não apenas a Mesa da Consti
tuinte, mas a própria Mesa da Comissão, coloca
matérias vencidas ao exame desta última. A preli
minar da impertinência está vencida, é assunto
nesta Comissão por duas vezes. Vejam bem que
o projeto dito de decisão, do nobre Constituinte
Brandão Monteiro, é projeto, mas não é de deci
são, simplesmente porque não está de acordo
com o que dispõe o § 7°, do art. 59, conforme
realça muito bem o ilustre Relator, porque não
visa a sobrestar nenhuma medida que possa
ameaçar o trabalho e as decisões soberanas da
Assembléia Nacional Constituinte. O referido pro
jeto não é de decisão, foi assim auto-intitulado
por seu autor para que o assunto viesse à baila.
Não somente a Mesa da Constituinte falha, quan
do o encaminha a esta Comissão, como a Mesa
desta Comissão, quando o~ncaminha ao Plenário
desta. A Mesa teria que simplesmente resolver
in Umine, não o encaminhamento ao Plenário
e devolvendo-o à Mesa da Constituinte, para que
esta se pronuncie quanto ao aspecto formal do
projeto, que não é de decisão, embora assim te
nha sido intitulado.Isso se repetirá inúmeras vezes
se essas medidas não forem tomadas. Insisto em
que o mérito da questão, pela relevância que tem,
não escapa do Congresso Nacional. Está muito
certo o Relator, ilustre Constituinte Renato Vianna,
quando diz que, se apesar dessas ponderações
entenderem os nobres autores que a questão deve
urgente, o caminho adequado é seu encaminha

mento à Câmara dos Deputados, porque o autor
é um ilustre Deputado.

De modo que não fica o vazio em decorrência
da circunstância de que, por uma questão formal,
a Constituinte não vai assumir uma função que
é do Congresso Nacional, que está em funcio
namento.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a questão de ordem do Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS SANT'ANNA
_ Não levantei questão de ordem.

O SR.CONSmUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- V.Ex"estava discutindo o projeto.

O SR. CONSmUlNTE HAROLDO UMA- Sr.
Presidente, pela ordem. O nobre Constituinte Car
los Sant'Anna...

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Gos
taria de ponderar aos membros da Comissão que
não devem pedir a palavra para questão de ordem
para, na verdade, discutir o projeto. Aqueles que
querem discutir o projeto estão inscritos, e vamos
chamá-los pela ordem de inscrição. As questões
de ordem que estão sendo apresentadas na verda
de não são questões de ordem. O nobre autor
do projeto, inclusive,poderá participar das díscus-.
sões.
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Com relação à intervenção do nobre Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, desejo esclarecer que a
Presidência da Comissão de Sistematização não
pode cosiderar-se como uma instância revisora
dos atos do Presidente da Constituinte. Quem
pode fazê-lo, em termos de parecer, é o Plenário
da Comissão, e é por isso que estamos subme
tendo as matérias enviadas a S. Ex"para aprecia
ção do Plenário, depois de relatadas devidamente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Brandão
Monteiro, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, fiquei extremamente surpreen
dido e, de alguma forma, como autor deste proje
to, senti-me lesado, porque na verdade o Vice-Pre
sidente da Comissão de Sistematização procura
o Presidente da Câmara, dá entrada a um projeto
de lei e pede que o Presidente revise aquilo que
o Constituinte Carlos Sant'Anna, mesmo sendo
Líder do Governo no Congresso Nacional, desco
nhece, que é um ato da Mesa que vem sobrestar
todos os demais projetos de lei. E V.Ex' procura
o Presidente Ulysses Guimarães e pede que ele
revise ou modifique este ato da Mesa porque,
se não o flzer,a Comissão de Sistematização pas
sará a discutir questões de sua soberania. Ora,
aqueles qUE', como eu, apresentaram projetos de
decisão - apesar da douta opinião de muitos
em contrário -, por entenderem que ameaçam
concretamente a soberania da Assembléia Nacio
nal Constituinte, estarão lesados se o Presidente
mudar a resolução e passarmos a decidir aqui
questões que muitos, formalmente, entendem
que não devam ser decididas.

Era esta li questão de ordem que queria levar
à apreciação de V. Ex'

CISR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Jamil Had
dacI, que a havia solicitado anteriormente.

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD - Sr.
Presidente, solicitei a palavra para encaminhar a
votação do projeto, e não pela ordem.

O SR. PRIESIDENTE (Aluízio Campos) - En
tão, oportunamente V.Ex"terá a palavra.

Com a palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTEINOCÊNCIO OLIVEIRA
- Sr. Presidente, de início, gostaria de dizer que
sou, pelo mérito, a favor deste Projeto de Decisão
n°3, como fui a favor dos de noS 1 e 2. No entanto,
Sr. Presidente, fico na preliminar, pois tal projeto,
como os demais, não se enquadra na figura do
projeto de decisão, uma vez que não atende aos
requisitos do § 7°do art. 59 do Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte.

Com referência ao parecer do ilustre Relator,
Constituinte Renato Vianna, gostaria de dizer que
continuo comungando com o ponto de vista do
nobre Conslituinte Ademir Andrade, porque ele
não foi muito claro, conclusivo. Tanto assim, Sr.
Presidente, que V. Ex' foi obrigado a perguntar
ao ilustre Rellatorse ele era a favor da preliminar.
Além do mais, o ilustre Relator Renato Vianna,
ao fazer seu F1elatório, fê-lo todo quanto ao mérito,
e somente no final se fIXOU em uma preliminar.
Portanto, o Relatôrío do ilustre Constituinte Renato
Vianna não é muito claro quanto a isso. Noentan
to, gostaria ainda de dizer, quanto ao mérito desse
projeto - e eu gostaria de não me referir a ele,

porque quero ficar na preliminar - que, pelas
decisões já adotadas pelo Banco Central, e segun
do o Relatório do ilustre Relator Renato Vianna,
há aqui uma decisão que, se fosse tomada, seria
melhor do que a proposta do ilustre Constituinte
Brandão Monteiro. É aquela que diz da "criação
de linhas especiais de crédito à microempresa,
com juros de 0,5% ao mês e prazo de até 36
meses". No entanto, dessas três resoluções até
agora definidas pelo Relator, nenhuma foiadotada
pelo Govemo. Tanto assim, que o Constituinte
Raimundo Bezerra ainda hoje fez uma ligação
telefônica para o Banco do Brasil, que lhe infor
mou que, para as micro e pequenas empresas,
os juros eram de 3% ao mês mais correção mone
tária. Então, Sr. Presidente, não vamos discutir
o mérito desta questão, porque, se o fizermos,
continuam as micro e as pequenas empresas,
os pequenos produtores rurais e as pessoas físi
cas, ameaçadas de inadimplência, ou de nela per
manecerem, caso já estejam. Tanto é assim, que
o número de falências e concordatas neste País
cresce a cada dia. No entanto, Sr. Presidente, vou
me fixar na preliminar.

Sou contra esse Projeto de Decisão por não
se enquadrar no dispositivo do § 7" do art. 59
do Regimento lnterno da Assembléia Nacional
Constituinte, que diz que "projetos de decisão des
tinam-se a sobrestar medidas que possam amea
çar os trabalhos e as decisões soberanas da As
sembléia Nacional Constituinte..".

Assim sendo, Sr. Presidente, sou pela preliminar
e contrário ao mérito. Apresentamos emenda jus
tamente para nos fixarmos na preliminar, evitando
que esta Comissão de Sistematização analisasse
o mérito da questão. Fico pela preliminar, porque
tal projeto, apesar da grande importância, não
se enquadra como projeto de decisão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Pimentel, segundo
orador inscrito para discutir o projeto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
Sr. Presidente, não há, creio eu, nesta Casa, Cons
tituinte algum, ou membro desta Comissão que
possa ser contra o Projeto de Decisão do ilustre
Constituinte Brandão Monteiro. Os seus méritos
são indiscutíveis. A situação caótica que prevê
já está acontecendo. Em meu Estado, Paraná,
no Vale do Ivaí,assisti com muita tristeza à execu
ção de dívidas de proprietários agrícolas de pe
queno porte, que perderam as suas propriedades
em razão de não suportarem mais os extorsivos
juros que recaem sobre os agricultores, as mi
croempresas e as pessoas físicas, Desejaria imen
samente votar com S. Ex', porque entendo que
o seu projeto realmente é oportuno, é necessário
e, sobretudo, do interesse da Nação. Ele não pro
põe uma moratória, ou um parcelamento da dívi
da. O seu projeto visa realmente a uma anistia,
que é o que o memento exige para os pequenos
proprietários, tanto do campo quanto das cidades.

Gostaria, de todas as formas, com toda a minha
disposição, de apoiar inteiramente, especialmente
com o meu voto, o projeto de decisão do emi
nente Constituinte Brandão Monteiro. Todavia, Sr.
Presidente, não acho brecha, não acho vazio para
que possa entrar e colocar sobre as mãos desta
Comissão, como projeto de decisão, o Projeto
n°3, do Constituinte Brandão Monteiro. lamenta
velmente, ele é incabível, porque o § 7" do art.

59, tão citado do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte não o permite. Feliz
mente, há quem levante esta tese e, infelizmente,
háa impossibilidade de votarmos a seu favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Ademir Andrade.

o SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, 51'S. Constituintes, às vezes, fico
admirado ao perceber a sensibilidade com que
cada Constituinte desta Casa fala dos problemas
em que vive o povo brasileiro. No entanto, recu
sam-se a assumir uma postura de decisão para
salvar este mesmo povo. Ora, esta situação de
verdadeiro caos econômico e de falência, que
estamos vivendo, é provocada por uma política
adotada pelo Governo a partir de novembro do
ano passado, visando exclusivamente à recessão,
com o intuito de aumentar o nosso superávit e
de pagar a nossa divida externa. Essa é a politica
real que estamos vivendo.

O Projeto de Decisão do Deputado Brandão
Monteiro está intimamente relacionado com o
Projeto de Decisão rr 1, do Deputado Hermes
Zaneti. É conseqüência da política adotada em
função da nossa dívida externa. Diz o Relator
Constituinte Renato Vianna, que o Executivo to
mou uma série de medidas para resolver o proble
ma dos empresários brasileiros. Fala primeiro do
item A:

'-Alimitação do diferencial entre a taxa de capta
ção e a de contratação de operações bancárias".
Pergunto: o que isso resolve se continuamos pa
gando correção monetária, através das letras do
Banco Central - LBC, e essas Letras são uma
política adotada pelo Govemo Federal justamente
para provocar a recessão em função dessa nossa
famigerada dMda externa? De que adianta limitar
o juro entre 5 e 4%, como o foi nos grandes
e médios bancos, se ao mesmo tempo o micro
e pequeno empresários vão ter que pagar, em
cima desses juros, uma LBC absurda, adotada
pelo Governo? Então, esta primeira providência
é absolutamente inócua, não serve absolutamente
para nada.

Em segundo lugar: criação de uma linha de
crédito especial à microempresa, a juros de 5%
ao mês, com um prazo de até trinta e seis meses.

Sr. Presidente, fui provocado pelos munícípes
de um grande Município do Estado do Pará, Tucu
ruí, que construiu a hidrelétrica do mesmo nome.
À respeito dessa decisão do Governo Federal, dis
seram-me os microempresários da região que
nada existia no banco. Com o intuito de conseguir
esses empréstimos, suas propostas foram apre
sentadas ao Banco do Brasil. Diligenciei um telex
ao Presidente do referido banco, competente e
atencioso Dr, Camilo Calazans, que me respon
deu que - trago aqui comigo, para mostrar a
qualquer um dos 81'S. Constituintes-para o Esta
do do Pará foi destinada a importância de 33
milhões de cruzados. Imaginem V. Ex'" que esta
quantia daria para atender a sessenta e seis mi
croempresários, numa média de 500 mil cruzados
para cada um. Mais foi destinada às microem
presas do Município de Tucuruí, uma praça com
150 mil habitantes, que construiu a maior hidrelé
trica do Brasil, a importância de 530 mil cruzados.
Tenho esse telex do Dr, Camilo Calazans. Aqui
está para quem quiser vê-lo.
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Portanto, considero esta providência imprati
cável e absolutamente inócua.

Em terceiro lugar, gostaria de referir-me à ma
nutenção das taxas de juros sem correção mone
tária. Sr. Presidente, sabemos que nada disso está
sendo cumprido. Ainda ontem de manhã conver
sava com o Diretor de Crédito Geral do Banco
do Estado do Pará, um banco oficial, a quem
leveio pleito de algumas microempresas de Tucu
ruí, que estão judicialmente protestadas com a
arrecadação dos seus bens. O Dr. José Burla
maqui, Diretor de Crédito Geral do Banco do Esta
do do Pará, disse-me que até agora não havia
chegado nada disso lá e eles estavam protes
tando. Segundo S. S' eles não podem deixar de
protestar, caso contrário o Banco do Brasil cai
em cima deles. Disse-me S. S' que tem que cum
prir a sua tarefa.

Então, Srs. Constituintes, tudo isso não passa
de uma falácia. Sou um homem do PMDB,ajudei
este Governo a chegar ao poder, mas não posso
ser conivente com essa política recessiva e arbi
trária que ele tem adotado, em função do paga
mento da dívida externa. Hoje,sou contra o Gover
no,faço-lhe oposição, porque acho que não cum
pre o que o PMDB sempre desejou para esta
Nação.

Finalmente, Sr. Presidente, acho que todos nós
temos o dever de assumir nossas responsabili
dades nesta Casa.

Não é possível que fiquemos jogando a respon
sabilidade para outrem. O povo brasileiro espera
de nós uma decisão sobre essa questão. O projeto
do Constituinte Brandão Monteiro é fundamental.
Nele S. Ex' coloca um benefício para os microem
presários que tomaram emprestado até 500 mil
cruzados. E uma decisão tomada por esta Casa
deverá ser respeitada. Quanto às que foram toma
das pelo Poder Executivo, até agora, na prática,
não se viu absolutamente nada.

E mais, os Constituintes Carlos Sant'Anna e
Renato Vianna não têm conhecimento do que
se passa no Congresso Nacional. Tanto o Senado
Federal como a Câmara dos Deputados impedem
a tramitação de qualquer inciativa de Parlamentar
nesta Casa, pelas resoluções que foram aprova
das. Estamos proibidos de legislar. É o maior
absurdo da história deste País. Nenhum Consti
tuinte pode legislar. Pelo Regimento Interno atual
da Câmara dos Deputados e pelo Regimento In
terno do Senado Federal é absolutamente proi
bido tramitar iniciativa de qualquer Parlamentar
no Congresso Nacional, mesmo que essa inicia
tiva tenha a assinatura de todas as Lideranças
partidárias desta Casa. Então, essa questão tem
que ser resolvida pela Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Quem não vê que estamos vivendo uma situa
ção de instabilidade e de insegurança política,
gerada pelo caos econômico instalado na Pátria
brasileira, pelo desemprego e pela recessão que
aí estão? Só o cego não admite a recessão. Só
quem não quer ver não admite essa recessão
flagrante, que prejudica o povo brasileiro. Se não
assumirmos esta responsabilidade, estaremos in
seguros. Portanto, dizer que esta preliminar não
nos cabe é fugir a uma responsabilidade que to
dos deveríamos assumir. O povo confia em nós,
confia na Assembléia Nacional Constituinte e não
é hora de fugirmos à nossa responsabilidade. Por
tanto, sou favorável a este Projeto de Decisão.

Sr. Presidente, gostaria de referir-me a um outro
assunto. As nossas sessões, na Assembléia Nacio
nal Constituinte são vazias, somente preenchidas
por discursos e comentários, sessões em que nã
se decide coisa alguma. E vamos continuar com
este tipo de sessão por praticamente dois meses
e meio, quase 75 dias, sem decidirmos absoluta
mente nada. Isto aqui não é uma questão de deci
são do Plenário da Comissão de Sistematização,
é da nossa competência. Quem vai decidir esta
questão é o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. Logo, não nos podemos omitir da
obrigação de mandar esta questão ao Plenário.

Concluiria, solicitando uma informação a V.Ex"
Não entendi como se processou a questão do
Projeto de Decisão n° 2, embora a ele não fosse
favorável. Não entendi, também, por que o de
no 1, embora de maneira absoluta e flagrante
mente irregular, foi votado e teve a preliminar
rejeitada. O de n° 2, que eu tenha conhecimento
- não vi a Ata - não foi votado. Quanto a este
aqui, espero que seja votado, como espero que
todo e qualquer projeto de decisão seja votado
e que vá à decisão do Plenário, não dependendo
somente do pensamento de qualquer um dos
Constituntes componentes desta Comissão.

Gostaria que V. Ex' me informasse a respeito
do que ocorreu com o Projeto de Decisão rr 2,
porque, pelo que tenho conhecimento, ele não
foivotado. Na minha opinião, todos eles deveriam
passar pela votação desta Comissão.

Finalizo, fazendo um apelo aos Srs. Constituin
tes para se integrarem a este problema, porque
não é possível deixarmos um assunto tão grave
como este nas mãos de um Poder Executivo que
não está sendo suficientemente competente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O
§ 7° do art. 59 do Regimento Interno da Consti
tuinte estabelece o prazo fatal de cinco dias para
ser prolatado parecer sobre projetos de decisão.
Então, ou o parecer é votado neste prazo, ou
pelo Regimento ele não existe. De maneira que
foio que aconteceu no caso do Projeto de Decisão
n- 2. Não havendo número para a votação do
parecer, a Presidência encaminhou o projeto ao
Presidente da Constituinte, juntando o parecer
com a informação de que havia sido o mesmo
votado, para que lá os autores possam reclamar
as providências cabíveis, no sentido de o Presi
dente submeter o projeto ao Plenário da Consti
tuinte ou não, conforme decidir.

Tem a palavra o Deputado Celso Dourado.

O .SR. CONSmUINTE CELSO DOORADO
Sr. Presidente, assinei o projeto apoiando-o. Não
vou discutir os aspectos legais, se este é um Pro
jeto de Decisão. Deixo isso aos seus co-autores,
que são especialistas na matéria, que têm toda
a competênciajurídica para analisá-lo. Mas assinei
o projeto sabendo que, acima da lei, está sempre
o aspecto humano e que toda exegese da lei tem
que passar, em primeiro lugar, pelo conteúdo hu
mano. E estou consciente da necessidade de a
Comissão de sistematização tomar uma decisão
a respeito desse assunto.

Aqui, não se trata de ser a favor do Governo
ou contra ele. Ao contrário, acho que o Projeto
de Decisão do nobre Constituinte Brandão Mon
teiro ajuda o Governo, é uma colaboração. Esta
mos diante de uma situação realmente trágica
neste País. A inflação que está aí é desumana,

porque os bens do microempresãrio, do peqÚeno
proprietário agrícola, tudo aquilo que o individuo
possui, a cada mês se desvaloriza e se deteriora.
Os preços caem. Hoje a dívida que poderia ser
paga com 5% dos recursos de uma pessoa física,
de um micro, um pequeno, um médio ou até
um grande empresário, mesmo vendendo tudo,
ele não conseguiria pagar os seus débitos. Asitua
ção é realmente desumana.

Estamos vivendo no País uma situação de in
tranqüilidade e de incertezas. Vidas estão sendo
destruídas. O índice de suicídio é muito grande
no País, pelo desespero e pela angústia. Chegou
o momento de reconhecermos que estamos vi
vendo realmente uma situação de extremo perigo.
Os canhões não estão aí ameaçando a Consti
tuinte, mas a miséria, a fome e a calamidade que
caem sobre o nosso povo, hoje, realmente amea
çam.

Neste sentido, deixando de lado os aspectos
legais, a exegese da lei, que compete aos cientis
tas da matéria, fico com o Projeto de Decisão,
não só porque o apoiei, colocando o meu nome
ao lado de altas figuras que apóiam esse projeto,
mas por entenderque realmente estamos existen
cialmente enfrentando uma situação de extremo
perjgo.

E o momento de tomarmos uma decisão, e
esta Comissão tem competência e força para dar
à própria sociedade uma palavra de esperança,
de segurança, que possa pelo menos protelar al
guns dos grandes problemas que estão caindo
sobre a nossa gente, esmagando-a. Muito obriga
do. (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta
Presidência solicita aos ilustres membros da Co
missão em plenário que aqui permaneçam, a fun
de dispormos de número suficiente para votação
não só do Projeto de Decisão, como também
do regimento das normas de trabalho, que já foi
discutido em reunião anterior.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson
Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Comissão de
Sistematização é realmente uma comissão técni
ca. O encaminhamento do projeto de decisão
fundamenta-se no § 7° do art. 59 do Regimento,
que dispõe, a nosso ver, de três requisitos, todos
eles matéria de Direito adjetivo, matéria proces
sual. Sabe V.Ex' a distinção entre Direito adjetivo
e Direito substantivo em que se fundamenta a
pretensão. Não há encaminhamento do pedido,
não há andamento da matéria em que se deva
processar. Portanto, há duas distinções.

Vislumbro um equívoco bastante acentuado
por parte no nosso ilustre Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, quando não enfrenta
essas preliminares de antemão. Por isso, desde
logo prestei meu apoio e minha solidariedade à
nobre Constituinte Sandra Cavalcanti.

Veja, Sr. Presidente, um exemplo típico de
ameaça aos nossos trabalhos e também à nossa
soberania. O exemplo que vou dar se passou no
dia 18 de maio próximo passado, quando o Presi
dente da República foi à televisão esclarecer ao
País que o seu mandato seria de cinco anos e
dizer também que adotava determinadas posi
ções referentes aos regimes parlamentarista e
presidencialista. No dia seguinte, tivemos reunião.
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de bancada do PMDB, partido a que, com muito
orgulho, sou filiado. Isto sim é que admitia, ad
argument8l1ldum, ser uma ameaça à Assembléia
Nadonal Constituinte. O comportamento do Pre
sidente da RE~pública, sabendo, de antemão, que
aqui estávamos inclinados a fixaro seu atual man
dato do atual Presidente da República, isto é, mo
difiCémdO a Constituição em vigor. Isto é o que
eu poderia admitir como ameaça, para argumen
tar, data venila dos doutos e ilustres entendidos
em Direito Constitucional. Realmente, aceito o en
tendimento do flustre Relator, ficando com a preli
minar e rejeit.ando, efetivamente, a proposta do
nobre Deputado Constituinte, Brandão Monteiro,
muito embora seja simpaticíssima a sua sugestão,
que poderíamos abraçá-Ia em outras condições
dentro do processo legislativo. Salvo melhor juízo,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, este é o nosso
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Joaquim Bevílác
qua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLÁC
Q{IA - Sr. Presídente, Srs. Constituintes, quando
da análíse do primeiro Projeto de Decisão que
veio 11 esta Corníssão, subscrito, em primeiro lu
gar, pelo ilustre Constituinte Hermes Zaneti, fui
o primeiro Constituinte a manifestar meu parecer
favorével à prelímínar levantada pelo ilustre Rela
tor, Constituinte Prisco Viana.

Se analisarmos atentamente o § 7° do art. 59,
vamos verificar que, na realidade, as preliminares
referentes aos projetos de decisão confundem-se
com o mérito, porque dependem da análise subje
tiva de cada Constituinte a respeito do que possa
ameaçar os trabalhos e as decisões soberanas
da Assembléia Nacional Constituinte. Tanto assim
que o Regimento Interno teve a cautela de exigir
o apoiamento de um terço dos Srs. Constituintes
para que tais projetos pudessem chegar à Comis
são di! Sistematizaçãd.

Portanto, num primeiro passo, quero dizer que,
embora estivesse inclinado a que realmente uma
decisllO da Mesa pudesse sobrestar os projetos
que não visassem impedir medidas que prejudi
cassem o andamento da Constituinte, fico com
o Deputado NE!lson Jobim. Aliás,com muita sabe
doria, V.Ex" o acompanhou, decidindo com profí
ciência e jurididdade. De forma que essa triagem
preliminar já é feita na medida em que se exige
o apoiamento de um terço dos Srs. Constituintes
para que a propositura chegue a esta Casa.

A prírneíra propositura que foi aqui analisada,
em SE: tratando de problema que vem desde o
Brasil..lmpêrlo, foi a questão da divida externa.
Na minha região existe o Município de Bananal,
que chegou a avalizar uma divida do Império.
Entendia, como entendo, no meu modo de ver,
polítíca, sociol6gica e economicamente a conjun
tura nacional, que não era uma questão a ser
analísada aqui, até porque esse problema já vem
de longa data. No último fim de semana tive o
privilél;PO de me manifestar sobre a aprovação
do art. 16 do anteprojeto da Subcomissão do
Sistema Fínanceíro, Ali,sim, foi incluida nas Dis
posições Trensitôrías a análise da divida externa.
Entendia ser aquele o caminho e, portanto, ali
foi ínserído.

Quanto ao segundo projeto, do ilustre Consti
tuinte Víctor Faccloní, não pude participar das

discussões. Também estaria contra a sua trami
tação porque entendo seja assunto que possa
prejudicar o andamento da Assembléia Nacional
Constituinte.

Entretanto, no Projeto de Decisão rr 3/87 
e disse isso ontem, em discurso no plenário da
Constituinte - vejo, do meu ponto de vista, e
respeito, data maxlma venla, a opíníâo dos
meus ilustres companheiros, aqueles pressupos
tos, aquelas característicasque tipificam o referido
projeto como incluso na categoria daqueles que
devam ser objeto de consideração por parte deste
plenário. Ora, se a maioria entender que não, ele
será arquivado; se entender que sim, ele será ana
lisado pelo plenário da Assembléia Nacional
Constituinte e submetido em seguida ao nosso
parecer prévio, que não é conclusivo.

!v::J aprovarmos este projeto, estaremos desobs
truindo o canal, a fim de que possa ele chegar
ao plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Tomei a liberdade de oferecer uma pequena
emenda, em virtude da referência que o nobre
Constituinte Brandão Monteiro faz, na sua justifi
cativa, do projeto, quando diz:

"Não há dúvida de que o surpreendente au
mento do nível de emprego no Brasil, em 1986,
decorreu, basicamente das iniciativas dos peque
nos empresários, cujas atividades respondem
imediatamente a qualquer estimulo. As estatís
ticas demonstram que os pequenos e médios em
presários produzem cerca de 50% do Produto
Interno Bruto e empregam, direta ou indiretamen
te, cerca de 30 milhões de trabalhadores."

Ora: Sr. Presidente, na justificativa o Consti
tuinte foi mais abrangente do que na elaboração
do projeto. Data venia de S. Ex", propus uma
emenda, incluindo um parágrafo único ao art.
1°,em que, em se tratando de pequenas e médias
empresas, o resgate será parcelado em doze pres
tações mensais, com juros de 1% ao mês, sem
correção monetária, sendo que o termo inicial
é previsto no art. 3°, ou seja, a data da contratação
da dívida.

Sr. Presidente, permita-me apenas um ou dois
minutos, para que possa concluir o meu racio
cínio.

A! fazemos justiça, porque, evidentemente, a
microempresa é mais fraca do que a pequena
e a média empresas. Essa é a presunção JurIs
tantum. Fica a argumentação do Constituinte
Ademir Andrade, de quem tenho divergido nesta
Comissão, embora não explicitamente, e divirjo
no tocante ao Projeto rr 1.

Realmente, essas medidas adotadas vieram be
neficiar alguns segmentos. Por exemplo, dividas
contraídas durante o Plano Cruzado e as contra
tadas após o Cruzado 11.

Quando aqui se fala em juros de 0,5%, data
venla do ilustre Constituinte Renato Vianna, que
foi o Relator da matéria, se acrescermos a esses
0,5% a LBC de 22%, teremos 22,5% ao mês,
o que será absolutamente impraticável.

Sr. Presidente, por uma questão de coerência,
entendo que este projeto vem realmente ajudar
o Governo. Para completar meu racioclnio e mos
trar minha coerência na análise da evolução polí
tica e econômica nesses últimos meses no Brasil,
aduzo que fuio primeiro Constituinte pertencente
a um pequeno partido a assomar à tribuna 
antes do anúncio, por parte de S. Ex'. o Sr. Presi
dente da República, de proposição dessa medida
- para apoiar a mcll'atória.

Ora, se o Governo, todo-poderoso, pode e deve,
como o fez, declarar a moratória, por que não
podemos estabelecer uma mini, uma micromo
ratória para as empresas? No ano passado, 0ito
centos mil microempresas se formaram, consti
tuídas de pessoas que sairam das indústrias, que
trabalhavam na Volkswagen, na Ford e foram
montar seu pequeno fresador, sua oficina, etc.,
oferecendo, em média, quatro a seis empregos
cada uma. Só as micro e pequenas empresas
são responsáveis por quase vinte milhões de em
pregos neste Pais. Portanto, entendo que este é
um fator de desestabilização psicossocial e polt[
co, prejudicial ao andamento da Assembléia Na
cional Constituinte. Daí por que meu voto é favo
rável.

O SR. PRESIDENTE (AluizioCampos) - Tem
a palavra o Constitunte Haroldo Uma.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDOUMA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, sou dos que espo
sam a idéia de que vivemos grave crise política,
social e institucional no Pais, sendo absolutamen
te necessária a permanência de uma instituição
pelo menos prestigiada e vista pelo povo como
um recuo de credibilidade e de honorabilidacle
que, no caso, é a Assembléia Nacional Consti
tuinte. Penso que contra a Constituinte se estão
levantando diferentes fatores. Existe um movi
mento anticonstituinte no Brasil que parece ter-se
exacerbado quando o próprio Presidente da Repú
blica passou a encabeça-lo, ameaçando de forma
aberta a Constituinte, imiscuinclo-se em seus tra
balhos e desafiando-a. Existe outro processo que
pode levar ao desprestigio desta Constituinte: a
atitude dos próprios Constituintes. Se nós, Consti
tuintes, não estivermos atentos à conjuntura com
plexa que se está formando no Brasil; não perce
bermos a necessidade de que a Constituinte seja
reservada e destacada nessa conjuntura, para,
eventualmente, dar uma saida politica e instituo
cional à crise que vem crescendo, se não perce
bermos isso, estaremos também sendo cúmplice
do processo de desgate da reserva mais desta
cada das instituições brasileiras no momento, que
é a Constituinte.

Nas semanas anteriores passaram a introdu
zir-se na Constituinte mecanismos de desprestigio
de sua própria função. Nesta Comissão de Siste
matização estamos enfrentando esses problemas.
Desde a apresentação dos projetos de decisão,
alguns introduziram uma metodologia de des
prestigio de instituições, ou seja, a de levantar
a chamada preliminar. A tática das preliminares
passou a ser sistematizada e aparece com força
sob o mecanismo de se considerar que todos
são a favor do méríto da questão, mas contra
o método, contra a oportunidade. Na verdade se
introduz um mecanismo, um sistema de racio
cinio onde todos respeitam a interpretação de
um regimento. alegando que nada podem fazer
diante dos graves problemas nacionais. Todos
estão de acordo em que poderiam encaminhar
aquela proposta, em certa medida, mas não a
podem encaminhar porque a forma de interpretar
o regimento os impossibiIita. portanto, existe um
mecanismo de desmoralização desta Comissão
ao abrir mão de suas responsabilidades num qua
dro em que a responsabilidade está apontada para
cá, justamente no momento em que o próprio
Executivo está, mais do que nunca, despretigiado
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no Pais e em que se espera que esta Constituinte
assuma determinadas funções e tome certas posi
ções. Também alguns Constituintes começam a
abrirmão dessa responsabilidade, sob o pretexto
mais sutil, às vezes ingênuo e às vezes arbitrário,
de que determinada interpretação regimental lhes
impossibilita de falar sobre o assunto.

Quanto ao mérito, o nobre Constituinte Nelson
Jobim, ainda há pouco, se referiu à interpretação
do § 7· do art. 59. Em geral, S. Ex" o faz de
forma muito conscenciosa. mas nesse caso parti
cular quero divergir inteiramente de S. Ex", por
que - se o nobre Constituinte nos alerta para
o fato de que no parágrafo desse artigo não existe
nenhum tipo de poder elencado para que o Presi
dente da Constituinte possa fazer uma prévia ava
liação do que é procedente ou não, do que deve
ou não encaminhar à Comissão de Sistematiza
ção - S. Ex' conclui que caberia a esta Comissão
fazer previamente tal apreciação. Gostaria de cha
mar a atenção dos nobres Constituintes, especia
Iemente do colega Nelson Jobim, que, apegan
do-se à letra regimental, não descobriu ali ne
nhum poder do Presidente Ulysses Guimarães pa
ra avaliar previamente o que seja preliminar o
que seja pertinente ou não. Apegando-me tam
bém à mesma letra regimental, devo dizer que
a Comissão de Sistematização está exorbitando
de suas funções sempre que analisa a preliminar,
que lá também não está prevista para ser exami
nada por esta Comissão. nesta medida, estamos
sendo levados a uma situação dramática, Sr. Pre
sidente. Está havendo uma espécie de contra
dição entre o conteúdo e a forma. Aampla maioria
está de acordo com o conteúdo, mas em desa
cordo com a forma, ou seja, com o método de
se votar.E apela-se para uma preliminar, na supo
sição de que estaria abrigada no Regimento Inter
no, § 7° do art, 59, o que não acontece. Portanto,
não devemos abrir mão de nossas responsabi
lidades, nem tampouco nos apegarmos formal
mente à letra regimental - e os nobres Consti
tuintes não se estão apegando. pelo contrário,
estão dando uma interpretação falsa e forçada
à letra regimental com o objetivo de fundamentar,
regimentalmente, a posição de que não se que
rem pronunciar a respeito da questão política e
social do País, ou seja, não querem ver o que
todos estão vendo. A crise está aí a nos bater
à porta. E pode bater à porta literalmente através
das mãos calosas dos trabalhadores, 'cansados
de suportar essa manobra regimental sobre a qual
não foram consultados, manobras de pessoas
que estão completamente desatentas ao drama
dos brasileiros e não querem assumir as reponsa
bilidade que o povo lhes outorgou. Ou então
a essas portas baterão outras mãos, não tão calo
sas, mas bem fortes, porque armadas de baione
tas. É a situação que estamos enfrentando no
País,Sr. Presidente. E em função disso dirijoapelo
aos nobres Constituintes para que votem o Projeto
de Decisão do nobre Constituinte Brandão Mon
teiro. O mérito da avaliação do projeto já foi feito
pelo Constituinte Renato Vianna.Já foi dito, espe
cialmente pelos Constituintes Joaquim Bavilac
qua e Inocêncio Oliveira,que as observações ou
as contra-argumentações que ele apresenta são
no sentido de que esse projeto não tem razão
de ser, porque, a nívelde Executivo, alguma coisa
já estaria sendo feita. Istojá foidemonstrado sobe
jamente, e não tem razão de ser. Basta se estar
ligado ao que acontece no interior do Brasil -

e cheguei de viagem ontem - para se verificar
que essas medidas do Executivo sequer são co
nhecidas, quanto mais acreditadas, quanto mais
realizadas. De sorte que estamos diante de uma
imperiosidade, a terceira. A primeira, mais impor
tante, foi a da dívida externa, da qual abrimos
mão. Lavamos as mãos, feito Pílatos, e vamos
ser responsabilizados, mais cedo ou mais tarde,
pelo que suceder. E agora, de novo, estamos nos
apegando a uma interpretação falsificada do Re
bilidade de votar este Projeto de Decisão.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Com
a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE JAMILHADDAD - Sr.
Presidente, V. Ex"se esqueceu da minha inscri
ção?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Des
culpe-me, mas a inscrição de V. Ex" não consta
da relação.

O SR.CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Mas
V.Ex" disse que eu estaria inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Per
doe-me. Conceder-lhe-eí a palavra em seguida,
já que foi o último a se inscrever.

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD- Gra
to pela lembrança de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Sr. Presidente, volto a insistir, o Congresso
Nacional - Câmara e Senado - está funcio
nando. E mesmo a leitura do Ato da Mesa, que
aparentemente contraria, quando lidas isolada
mente, as proposições legislativas, configura si
tuações que permitem que matérias de alta rele
vância e urgência sejam consideradas pela Câ
mara. Dizo art.7° do Ato da Mesa sempre citado:

"M 7° Ficam sobrestadas todas as pro
posições legislativas de iniciativa parlamen
tar, até a promulgação da Constituição."

Devem-se referir, pela leitura total desse Ato
da Mesa rr 1, às questões ordinárias, porque o
art, 3° desse mesmo Ato reza:

"Art. 3° Além das previstas no artigo an
terior, poderão ser convocadas outras ses
sões, extraordinariamente, com o fim exclu
sivo de deliberar sobre matéria urqente, em
horário que não coincida com as sessões
da Assembléia Nacional Constituinte ou das
respectivas Comissões e Subcomissões."

O Art 5° deste mesmo Ato diz:
"Só será objeto de urgência a proposição

que verse sobre assunto relevante e de ina
diável interesse público."

À medida que alguns assuntos, como, por
exemplo, os relativos ao mérito da questão, estão
em pauta, deveríamos levá-los à Mesa da Câmara
dos Deputados no sentido de que fossem a Plená
rio para serem questionadas a relevância e a ur
gência. E o próprio Ato da Mesa diz que o Presi
dente da Câmara e a Mesa terão de convocar
sessão extraordinária para discutir a relevância
e a urgência. E, em sendo considerados relevan
tes e urgentes, tratarem das questões contidas
nas respectivas proposições.

Portanto, além de questões regimentais, que,
no meu entender, podem ter curso, apesar do
art. 7°, outras serão levadas a seu fórum próprio,

a Câmara dos Deputados, e não a Assembléia
Nacional Constituinte, cujo papel é elaborar uma
Constituição. Além das questões regimentais, há
as de natureza política. E com a mesma pertinácia
e afinco político, com que projetos, que não são
de decisão, são trazidos e esta Casa e titulados
como tal, com este mesmo afinco político pode
rão as lideranças dos partidos majoritários, e tam
bém dos menores, instar, junto às Presidências
da Câmara e do Senado, no sentido de que as
analisem, se a crise for grave, se tiver urgência
e for tão dramática quanto está contido nos pro
nunciamentos aqui. Considero, pois, importante
que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
voltem a funcionar na sua plenitude, inclusivepara
tratar de assuntos que lhes são pertinentes, a fim
de contornar a grave crise que estamos atraves
sando.

Tentar desviar para Assembléia Nacional Cons
tituinte, que tem como função precípua a elabo
ração de uma Constituição, assuntos como os
da conjuntura econômico-financeira, que, muitas
vezes, são mais até de normas reguladoras, e não
de lei; de portaria, hierarquicamente inferiores à
lei, creio que esta, realmente, não é o caminho.
O caminho é através da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, do Congresso Nacional. Se
acharem que assim deva ser por ato da Mesa,
que conflita com a própria Constituição atual 
a que está em vigor, porque o próprio preâmbulo
do. Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte considera que há uma Constituição em vi
gor, e a Constituição em vigor preconiza o funcio
namento da Câmara dos Deputados -, que o
façam: coloquem em funcionamento o Senado
Federal e o Congresso Nacional. Temos foro para
isso. O foro é a Câmara dos Deputados, o Senado
Federal, o Congresso Nacional. Temos condições
regimentais e políticas de colocar estas questões
no foro que lhes compete.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - nova
mente, comunico que, ainda ontem, adverti o Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte,
Ulysses Guimarães, do risco que contém o Ato
da Mesa que determina o sobrestamento de todas
as iniciativas, de proposições em nível congres
sual. Se ficar ao arbítrio de S. Ex' a consideração
do que é urgente ou de interesse público para
os congressistas funcionarem nas suas respec
tivas Casas, naturalmente prevalecerá a tendência
já manifestada pelo nobre Constituinte Joaquim
Bevílacqua, de que a Assembléia Nacional Consti
tuinte também assuma o poder de se manifestar
sobre situações conjunturais.

A Comissão de Sistematização está adotando
as preliminares de que devemos discutir exclusi
vamente matérias constitucionais. Como depu
tado Constituinte, protestei ontem contra isso,
apresentando um projeto de lei. Considero inexis
tente o art, 7°, do Ato da Mesa, que não pode
ir de encontro à Constituição. Ele impede que
qualquer Deputado ou Senador se atenha a inicia
tiva legislativa, sem que isso passe pelo crivo do
Plenário ou da reforma do Regimento Interno.
Adverti S. Ex' de que, a subsistir essa esdrúxufa
situação de o Congresso Nacional não poder fun
cionar para tratar de matérias constitucionais, por
que a Assembléia Nacional Constituinte está fun
cionando e não pode tratar de situações conjun
turais, isso deixará na verdade, todos os Parlamen-
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tares impedidos de participarem e proporem solu- .
ÇÕE:S para a crise atual.

Era este o esclarecimento que desejava fazer.

() SR. FFlANCISCO BENJAMIM - Sr. Presl
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Tem
V.EX'a palavra,

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BEl'UA
MIfII - Sr. Presidente, a matéria preferencial é
a votação do nosso Regimento. É evidente que
estamos tornando decisões e discutindo propo
síções, mas deixamos, a matéria fundamental à
org,anização dos nossos trabalhos a latere do
processo. O que proponho a V. Ex- é a inversão
da pauta dos nossos trabalhos: que discutamos
e aprovemos, primeiro o Regimento. Posterior
mente, examinaremos a decisão dos projetos que
vierem ao exame desta Comissão. Esta é a nossa
proposta,

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) -Infor
mo a V. Ex'que admitimos a discussão do Projeto
de Decisão, porque não havia número para votar
o Regimento, como ainda não há. Por isso que
estamos, para ganhar tempo, discutindo o parecer
do Projeto de Decisão. à medida que houver nú
mero regímental, imediatamente suspenderemos
a discussão para votar o Regimento.

Concedo cl palavra ao nobre Constituinte Jamil
Haddad.

OI SR. CONSmUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, nobres Constituintes, lembro-me de
que nos programas gratuitos de rádio e televisão
90% dos Constituintes, em seus pronunciamen
tos, declaravam que havia necessidade urgente
de serem devolvidas as prerrogativas do Poder
Legislativo. Hoje,contraditoriamente, vejo aqui os
nobres Constítuíntes dizendo que não nos cabe
tomar certas providências legislativas,porque es
taríamos invadindo outras searas. Não se trata
de matéria que deve serdiscutida neste momento.
Acrise é séria. Só cego não enxerga a real situação
decrise instiltucional, política, social e econômica
deste País.

Apelo para o nobre Deputado Constituinte Nil
son Gibson no sentido de que assine também
o Projeto de Decisão, de minha autoria, favorável
ao mandato de quatro anos do Presidente José
Sarney. Ele, na realidade, com seu pronuncia
mento, colocou em jogo a soberania da Assem
bléía Nacional Constituinte, ao dar um murro na
mesa e dizer: "Jurei seis anos". No entanto, que
bra a jura agora, para dar cinco anos. E o preço
disso, Sr. Presidente, segundo o Jornal do Bra
sil, já anda em cerca de oitenta e três milhões
de cruzados; e, segundo o Estado de 5. Paulo,
já passa de trezentos milhões de cruzados.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, ontem o Sr.
Mári,o Amato, Presidente da Federação das Indús
trias de São Paulo, declarava, taxativamente, num
programa de' televisão a que estava presente a
SI" f\\arlySarney, que não havia mais dúvida de
que há um processo de recessão no Pais. São
esses os fatos: roda-se a guitarra para manter
cinco anos de mandato; aumenta-se a inflação;
prov<Dca-sr a recessão. Esta leva ao desemprego
e este aumenta a crise social do Pais. Quais serão
as conseqüências disso? Deixo no ar esta pergun
ta. Não há crise? Não existe o risco de um pro
cesso de exceção neste Pais? Não há o risco de

uma revolta social, mais do que justa, neste País?
É claro que há. Sóaqueles que não querem enxer
gar é que não enxerqarn, O pior cego é aquele
que não quer ver.Ejustissima a proposta apresen
tada pelo nobre Constituinte Brandão Monteiro,
porque, quem mais emprega, na verdade, são
a pequena, a média i a microempresa. Este é
o momento de assumirmos um compromisso
com nós mesmos, pois somos o poder legife
rante. Temos o poder constituinte para decidir
sobre as grandes questões deste País. Acho que
V. Ex', ouvindo o Plenário, verá que a maioria
dos Srs. Constituintes desta Comissão de Siste
matização apóia, na realidade, a ida deste Projeto
de Decisão a Plenário, para que, soberanamente,
a Constituinte decida sobre este assunto.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - En
cerrada a discussão. A lista de presença acusa
o comparecimento de 52 membros na Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Gerson
Peres, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, acredito que a nossa Comissão
deveria tomar uma diretrizquanto a esses projetos
de decisão e que em função da existência da
Câmara e do Senado esses projetos não perdes
sem a sua oportunidade. O art. 59, do Regimento
Interno da Constituinte, estabelece cinco tipos de
proposição e no § 7° desse mesmo artigo se diz
que os projetos de decisão devem ser submetidos
à apreciação da Comissão de Sistematização para
receberem parecer. Muito bem, vou propor uma
questão de ordem quanto à, tramitação proces
sual, porque a tramitação que está ocorrendo aqui
- como disse muito bem o Deputado Haroldo
Uma - está sendo feita por um processo sul
generls: levanta-se a preliminar, dá-se apreciação
ao conteúdo e, formalmente, joga-se fora a idéia
ou a propositura do ilustre colega, uma vez que
a Câmara e o Senado só se reúnem uma vez
por semana. Então, gostaria de chegar à questão
de ordem para que, posteriormente, ela fosse dis
cutida e votada por esta Comissão; que os proje
tos de decisão, que aqui recebessem pareceres
favoráveis,fossem encaminhados imediatamente
à Câmara e ao Senado em caráter de urgência.
Levanteina segunda sessão da Assembléia Nacio
nal Constituinte uma questão de ordem escrita
e o Sr. Presidente da Assembléia Constituinte a
arquivou. Esta questão visavajustamente ao apro
veitamento de todos os projetos dos Constituintes
pela Câmara e pelo Senado em caráter de urgên
cia. Ora, se esta Comissão pudesse acolher este
projeto e determinasse no parecer que a Câmara
e o Senado, na sua primeira sessão ordinária,
o apreciassem em caráter de urgência, por certo
que estaria superada a deficiência que aqui é ale
gada pelo eminente Líder da Câmara, com rela
ção à nossa competência para votar esse tipo
de proposição, uma vez que ele não se cornpatí
'bilizaria com a orientação que está prevista no
§ 7°, do art. 59. Acontece que esse projeto fica
aqui e pela preliminar é arquivado - e é um
projeto de importância comprovada -, e os De
putados não podem legislar sobre essa matéria
normalmente porque, inclusive, as Comissões
não estão instituidas-Comissão de Constituição
e Justiça, Comissão de Finanças - e não podem
avaliar nenhum projeto dos Constituintes. Então,

a Comissão de Sistematização está suprindo as
atribuições das demais Comissões e nós podería
mos encaminhar este projeto em caráter de ur
gência à Câmara dos Deputados, para que ela,
na forma regimental, o apreciasse, e não jogasse
fora matéria desta natureza, o que nos deixa mal
perante a opinião pública diante da situação em
que vivemos. Acho que esta Comissão, em maté
ria desta natureza, deveria encaminhar tais maté
rias à Câmara, em caráter de urgência, sem preci
sar que os Líderes assinem a urgência da matéria.
De forma que esta questão de ordem levanto da
seguinte maneira: que, a partir de agora, os proje
tos que não se compatibilizem com a orientação
do § 7° do art. 59, ao invés de serem arquivados,
sejam encaminhados à Câmara e ao Senado, em
caráter de urgência; os que tiverem tramitação
normal, que sejam discutidos e votados. Esta é
a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Essa
questão já foi decidida anteriormente e a Presi
dência optou pela impossibilidade de deixar de
proferir parecer, no prazo previsto no § 7° do art.
59, sobre os projetos de decisão. O parecer é
prévio e quando ele é favorável o projeto vai à
apreciação do Plenário da Constituinte em defini
tivo. Embora tenha havido manifestações contrá·
rias à técnica adotada pelos Relatores, no sentido
da apresentação de preliminares, o que na verda
de tem ocorrido é que esse fato vem possibi
litando a remessa do projeto à Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, ao invés de se arqui
vá-lo aqui. Nenhum projeto de decisão até agora
foiarquivado. As votações que optaram pelas pre
liminares tiveram como efeito a devolução do pr0
jeto à Presidência da Constituinte; nenhum foi
arquivado. E quando não foi proferido parecer,
como aconteceu com o Projeto de Decisão n"
2, também o projeto voltou à apreciação da Presi
dência da Constituinte.

Encerrada a discussão, vamos submeterà vota
ção a preliminar levantada pelo nobre Relator no
sentido de que a matéria não deva ser apreciada
pela Constituinte por ser estranha às suas atribui
ções.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Fran
cisco Benjamim.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BEl'UA
MIM - V. Ex', respondendo à questão de ordem
que formulei, comunicou que, havendo número,
submeteria à apreciação primeiro o Regimento;
de sorte que cabe, então, a votação primeiro do
Regimento.

O SR. CONSmUlNTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, para contraditar, ao
Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Sr. Presidente, passamos aqui cerca de duas ho
ras e meia discutindo o Projeto de Decisão n°
3, de autoria do Constituinte Brandão Monteiro;
é chegado o momento da votação. Está claro
que o que se pretende é uma manobra para se
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aprovar o Regimentó sem verificação de quOl1lDl
e, no momento de se votar o Projeto de Decisão
n' 3, se pedir verificação de quonun, ou alguns
Constituintes se retirarem do Plenário para não
verem votado esse projeto. Entendo que devemos
votar na ordem dos nossos trabalhos. Se estamos
discutindo há duas horas e meia um projeto e
se se encerra o momento da discussão, devemos
votar o Projeto de Decisão rr 3. Se V.Ex" decidir
o contrário, antecipo que pedirei verificação de
quorum para a votação do Regimento, o Projeto
de Resolução n° 1.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A
questão de ordem vai ser decidida pela Presi
dência Está em votação a preliminar argüida pelo
Relator sobre o projeto de decisão.

OsSrs. Constituintes que aprovam a preliminar,
queiram conservar-se como se encontram.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Sr. Presidente, peço a V.Ex"que proceda
à chamada nominal para a verificação de quo-
IUID.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Foi
pedida a votação nominal pelo Deputado Fran
cisco Benjamim. Está deferido o pedido de vota
ção nominal.

A SI'"Secretária vai proceder à chamada.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REis - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Constituinte
Anfoniocarlos Konder Reis.
solicito a palavra pela ordem para esclarecer-me

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARtoS
KONDER REIS- Sr. Constituinte solicito a pala
vra pelaordem para esclarecer-me quanto ao voto
que devo proferir. O parecer do Sr. Relator tem
duasconclusões. O Sr. Relator levantou uma preli
minar quanto à pertinência do projeto de decisão
e acrescenta no seu parecer: "Se, apesar destas
ponderações, entenderem os nobres autores deva
a questão ter tratamento legislativo urgente, o ca
minho adequado, ao meu ver, é o seu encaminha
mento à Câmara dos Deputados". Para votar-se
corretamente o parecer do Sr. Relator, há que
se fazer a distinção. O Sr. Relator levanta inicial
mente a preliminar... Pediria ao nobre Líder do
Govemo que me permitisse concluir, porque não
interrompi nenhum dos senhores oradores. É um
direitode qualquer Constituinte, membro da Co
missão, pedir ao Sr. Presidente esclarecimento
quanto à votagão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
a V.Ex'que conclua sua questão de ordem. '

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLO~

KONDER REIS - Vou concluir, Sr. Presidente.
Como dízia, o Sr. Relator levanta inicialmente a
preliminar quanto à pertinência do projeto e acres
centa, na parte final, que, se porventura a Comis
são entender que a matéria é urgente e relevante,
deverá ser encaminhada à Câmara dos Deputa
dos. Há, portanto, no parecer, duas conclusões
que a ComIssão tem de examinar, senão adotará
uma decisão contratidória. É a questão de ordem
que coloco perante V. Ex" Vamos votar a preli
minar da pertinência ou vamos considerar tam
bém a sugestão do Sr. Relator de se encaminhar
a matéria, que é importante, urgente e relevante

à Câmara dos Deputados, para que tenha a trami
tação capaz.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
que está em votação é a preliminar do Sr. Relator,
no sentido de considerar irripertinente a proposta
por não se enquadrar nas atribuições da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Vamos fazer a chamada nominal para votação.
(Votação)

O SR. CONSmUINTE BERNARDO CABRAL
- Sr. Presídente, quero manter-me coerente,
conforme tenho sido ao longo de minha vida,
não ficando em cima do muro. Desde o começo
fiquei com a proposta do Constituinte Hermes
Zaneti, na segunda; e, agora, fico com a do Consti
tuinte Brandão Monteiro. Não, é o meu voto.
(Prossegue a votação)

O SR. CONSmUlNTE ADEMIR ANDRADE
Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.
- O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Esta
mos no processo de votação. Peço a V. Ex" que
aguarde para apresentar oportunamente a sua
questão de ordem.

(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Re
sultado da votação: 17 votos "sim" e 21 votos
"não".

Não havendo quorum para a votação, porque
só votaram 38 membros da Comissão e como
o Regimento exige que as decisões sejam toma
das por maioria absoluta, encerro a presente reu
nião, convocando outra para hoje, às 19 horas,

.no mesmo local, para que possamos proceder
às votações do Projeto de Decisão e das nossas
normas de trabalho.

Está encerrada a reunião.

Reunião em 26 de maio de 1987
às 191130 min

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
aberta a reunião.

Dando prosseguimento à reunião da manhã
de hoje, foi marcada outra para as 19 horas; esta
mos com uma tolerância de 30 minutos e o Sr.
Relator do Projeto de Regimento ainda não com
pareceu, pelo que convoco, para funcionar como
Substituto, o nobre Constituinte Adolfo Oliveira,
que colaborou com S. Ex" na elaboração do pa
recer.

Sobre a mesa, requerimento do nobre Consti
tuinte Francisco Benjamim, solicitando seja vota
do, em primeiro lugar, o parecer referente ao Pro
jeto de Resolução rr 1, "que regula as normas
de trabalho desta Comissão."

O SR. CONSmUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela
ordem, tem a palavra o nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSmUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, me parece impertinente esse re
querimento. É incabível, uma vez que V. Ex' está
presidindo uma reunião em que se processa a
continuação de uma votação que não alcançou
o quorum da maioria absoluta, de forma que
a votação não pode ser interrompida. Esta é a
primeira questão que levanto à consideração de
V.1ix'

Pediria, em seguida, a palavra para uma quesão
de ordem.

A minha questão de ordem trata de interpre
tação regimental. V. Ex" sabe que o nosso Regi
mento não distingue as partes recomendadas do
Parecer.

Este Parecer do ilustre Constituinte Renato Via
nna, embora conclua pela rejeição do Projeto,
sobre ele levantou-se uma preliminar. O Parecer,
realmente, apresenta aspectos em que teríamos
que considerar as duas preliminares, não uma
preliminar.

A primeira preliminar levantada aqui é sobre
a argüição de que o Projeto de Decisão não se
compatibiliza com o que está expresso no § 5°
do art. 59 do Regimento. No final do parecer,
o ilustre Relator recomenda se dê tratamento le
gislativo a este projeto, através da Câmara dos
Deputados, consoante o que prevê o art. 5° do
Ato da Mesa n° I, de 1987.

Assim sendo, Sr. Presidente, a minha questão
de ordem, e concluindo, era que V. Ex"subme
tesse, se rejeitada for a primeira preliminar, proce
der-se-á à segunda preliminar, recomendada no
próprio parecer, a fim de que este projeto possa
ser apreciado pela Câmara dos Deputados.

O SR. CONSmUlNTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex'não tem como contraditar a questão de ordem
levantada pelo eminente Constituinte Gerson Pe
res, uma vez que ela já foi solucionada na reunião
da manhã. A Presidência decidiu, depois de ouvir
o nobre Relator, que entraria em votação a preli
minar relativa à atribuição desta Comissão para
votar matéria que o Relator considerou estranha
à atribuição da Assembléia Nacional Constituinte.
É este o parecer do Relator.

Como já coloquei em votação, pela manhã,
essa preliminar, interrompida, em virtude de pedi
dos de verificação, constatando-se que não havia
quorom, eu, infelizmente, com muito pesar, não
posso atender ao pedido de inversão da ordem
apresentado pelo nobre Constituinte Francisco
Benjamim. De maneira que está em votação...

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Recorro ao Plenário, Sr. Presidente, da
decisão de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para
V.Ex" recorrer, é preciso que haja o apoiamento
de pelo menos 5 Constituintes.

(Levantam-se mais de 5 Srs. Constituin
tes.)

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta
mos em processo de decisão. O Constituinte
Francisco Benjamim recorreu da decisão da Pre
sidência sobre a questão de ordem.

O SR. CONSmUlNTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, não estamos em processo de deci
são. Estamos em processo de votação.

O SR. CONSmUlNTE ADEMIR ANDRADE
Não cabe recurso desta ordem ao Plenário, Sr.
Presidente. (Tumulto.)
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() SR.CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA

Depoisdo processo de votação,V. Ex" pode apre
cíar o processo de decisão.

o SR. CONSTITUINTE NILSON GILBSON 
Sr. Presidente, V. Ex" constatou o apoiamento ao
requerimento do Constituinte Francisco Benja
mim. Desta forma, peço que inicie o processo
de votação.

O SR.CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Desnecessário, nobre Constituinte. Não precisa
apoiamento a uma questão que não existe...

O SR.CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Não há recurso ao plenário, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, é só para apelar para os integrantes
da Comissão de Sistematizaçãoque não procu
rem, com os expedientes conhecidos, impedir
que a Presidênciaexerça o seu trabalho em toda
a plenitude.É só neste sentido,de solicitara com
preensão dos companheiros, já que os últimos
espetáculos. a que tivemosa oportunidade de as
sistirna AssembléiaNacionalConstituinte não fo
ram muito dignos de serem vistos por nós pró
prios,ainda mais por aqueles que estão foradaqui
e que Imaginem que os trabalhos transcorrem
num grau de seriedade e de respeito recíproco.

Concitoos companheiros da Comissão de Sis
tematizaçãono sentido de que respeitem o traba
lho da Presidênciae procurem, de alguma forma,
colaborar, fazendo solicitações que se compati
bílízem com o Regimento.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)- APre
sídêncía, na parte da manhã de hoje, já decidiu
iniciara votação da preliminar. Então, não há por
que, nesta altura, através de questão de ordem,
mudar o procedimento adotado na parte da ma
nhã.

Vamosvotara preliminardo nobre Relator...

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BEf'UA
Ml1'\ - Sr.Presidente,pela ordem. (Assentimento
da Presidência.)

Há um requerimento,sobre o qual V. Ex" deci
diu, em que recorro ao plenário. Encaminhando
o processo, V. Ex", declarou que se fazia neces
sário o apoiamento de pelo menos cinco 51'S.
Constituintes, e isso aconteceu, Sr. Presidente.
Pergunto:qual é a decisão de V. Ex"?

O SR.CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente,para contraditar.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Não precisa,
o Presidentejá resolveu. Nãovamos aqui obstruir
os trabalhos

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Re
considero a minha decisão, e determino que seja
votado a preliminardo parecer do nobre Relator
sobre o projeto de decisão, porque a votação do
projeto de regimento será muito mais longa.

Vamosvotara preliminardo projetode decisão,
pelo processo simbólico.

O SR.FRANCISCO BENJAMIM - Pela ordem,
Sr. Presídente,

(Assentimento da Presidência.)
Gostaria de registraro arbítrio da Presidência,

que vem sendo tantas vezes manifestado neste
plenário.Noinstanteem que o Parlamentarrecor
renos termos regimentais- V. Ex", Sr.Presidente,

se prevalece da autoridade de Presidente para,
depois de defmir as regras de seu encaminha
mento -, resolveV. Ex" voltaratrás.

É lamentável. Registro aqui o procedimento.
Ficamos tolhidos,porque, se hoje sou eu o atingi
do, amanhã serão os que naturalmentevão recla
mar do arbítrio de V. Ex"

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A re
clamação de V. Ex" constará da ata. A longani
midade com que a Presidência se tem compor
tado pode ser atestada por todos os nossos com
panheiros, e reconsiderei exatamente para dar
uma prova de humildade.

Vamospassar à votação.
OS51'S. Constituintes que aprovama preliminar

levantadapelo nobre RelatorRenatoVianna, quei
ram permanecer sentados.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BEf'UA
MIM - Peçoverificação de votaçãoSr.Presidente,
e nominal.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)- APre
sidência fará realizar a chamada nominal.

Peço ao nobre ConstItuinte Adolfo Oliveira que
faça por gentileza a chamada nominal.

(Procede-seà chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Co
mo vota o nobre Constituinte José IgnácioFer
reira?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA - Sr. Presidente, estou chegando neste
momento e gostaria de um esclarecimentosobre
a matéria que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Es
clareço a V. Ex' que o Relator levantouuma preli
minar, considerando matéria estranha às atribui
ções da Constituinte o Projeto de Decisão. Esta
preliminar é que está em votação. Quem acom
panha o Relator, vota sim; quem é contra o pare
cer, vota não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FER
REIRA - Sr. Presidente,voto não.

(Continuaa votação.)

ASR' CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente,peço a palavrapara uma questão
de ordem. (Assentimento do Sr. Presidente.)

Seria interessante se fosse dando o resultado
após cada voto pronunciado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Na
parte da manhã, não se adotou este procedimen
to. Dependedo nobre ConstituinteAdolfo Oliveira,
que não sei se já está computando o número
de votos sim, e o número de votos não.

O SR.CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
O sistema adotado pela Secretaria da Comissão
consta de quatro folhas de votação; no final de
cada folha, daremos o resultado parcial.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)- Neste
caso, é melhor connnuarmos como já havíamos
feito, porque acelera o resultado.

(Prossegue a votação.)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente,peço a palavra, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra li V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Antesque V. Ex" proclame o resultado,queria
melhor esclarecimento, já que cheguei à última
hora, desejando assim modificaro meu voto. O
que é não. (Palmas.)

O SR.CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
O nobre Senador Nelson Carneiro retifica o seu
voto, que passa a ser não.

O resultado parcial passa a ser: votaram SIM
7 Srs. Constituintes, e NÃo, 22.

(Conclui-se a votação.)

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)- Vai-se
proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)- Vota
ram "Sim" 1O Srs. Constituintes. Votaram
"Não"38

Caia preliminar.
Passamos, agora, à votação do mérito. (Pal

mas.)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente,peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela
ordem, tem a palavrao nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR.CONSTITUINTE GERSON PERES(Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Insisto, Sr.
Presidente.Não posso entender - eu me tenho
mantido aqui respeitoso e tranqüilo às decisões
de V. Ex', e continuarei até o fim - mas vou
insistir para procurar abrir esse computador de
V. Ex', a fim de que possamos orientar, daqui
para a frente,os nossos trabalhos.

Eu li este relatórioe V. Ex", Sr. Presidente,tam
bém leu. Em nenhum momento está dito que
o Relatorlevantaformalmentea preliminar. O rela
tório é conclusivopela rejeição da matéria; não
existepreliminarpor parte do Relator.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Um minutinho, nobre Constituinte! Depois,V. Ex"
falará, contestará Não estou questionando maté
ria de ordem pessoal com ninguém,quero apenas
levantaro meu ponto de vista.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
a V. Ex' que conclua a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vou concluir, Sr. Presidente. Assim mesmo, V.
Ex" rejeitou a minha questão de ordem e apre
sentou a preliminarque considerou implícita no
relatório. Assimsendo, e considerandoque o rela
tóriodo ilustreRelatorrecomenda, em parte, que
esta matériaseja levadaà Câmara dos Deputados,
levantoa seguinte preliminar: que V. Ex" submeta
ao Plenário desta Comissãoque esta matériaseja
levada, em caráter de urgência, à Câmara dos
Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há
uma preliminara decidir.

Quando estava proferindoo seu relatório, o no
bre Relator esclareceu que apresentava a preli
minar já votada, de que não se enquadrava na,
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atribuição da Constituinte a votação da matéria
- essa preliminar já foi votada; agora, vamos
votar o mérito. E o mérito que está sendo subme
tido à votação é a conclusão do parecer, vazada
nos seguintes termos:

"Diante do exposto, embora louvando a
preocupação dos nobres pares com os pro
blemas nacionais, da qual compartilho diu
turnamente, nosso voto é pela rejeição do
Projeto de Decisão de rr 3."

Essa, a conclusão do nobre Relator sobre o
mérito, que estamos submetendo à votação do
Plenário.

O SR. CONSmUINTE GERSON PERES 
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento.) V. Ex"
nada declarou sobre a minha preliminar.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Vou
declarar agora.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA 
Pela ordem, Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' quer a palavra para contraditar? Agora, vou
me manifestar sobre a preliminar. Peço a V. Ex"
tenha a paciência de aguardar um pouco. A preli
minar do Constituinte Gerson Peres pretende que
a Presidência submeta, como preliminar, o envio
da matéria diretamente à Câmara dos Deputados.

A Presidência decide que esse procedimento
não pode ser adotado pela Mesa porque, se o
projeto for aprovado, o paracer da Comissão será
prévio, nos termos estritos do § 7° do art. 59 do
Regimento Interno, que vai ser submetido á apre
ciação do Plenário da Constituinte.Esta é a habili
tação traçada no Regimento...

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - E
se o parecer for contrário, o projeto estará arqui
vado nesta comissão.

Então, vamos passar à votação do mérito. An
tes, eu concedo a palavra ao nobre Relator, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu estou pe
dindo sobre matéria de votação.

Ao anunciar o resultado, V. Ex" não deve ter
estado atento ao que diz o art. 21 do Regimento,
no § 29, isto é, "que as deliberações das Comis
sões e Subcomissões exigirão maioria absoluta
de votos", e nós não atingimos essa maioria.

O SR.CONSillU!NTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, para contraditar. (Assentimen
to.) O artigo é explícitoem matéria constitucional:
quem não deve ter observado o Regimento na
verdade, é o Constituinte Francisco Benjamim.

O SR. CONSmUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, pela ordem. Solicito, mais uma vez,
àqueles que pretendem dificultar a votação que
colaborem com a Presidência, porque este é um
momento muito delicado e o espetáculo que vem
sendo dado aqui, reiteradamente, por alguns
Constituintes, é difícil de ser aceito.

De qualquer maneira, reitero a minha solicita
ção aos Membros da Comissão de Sistematiza
ção, no sentido de prestarem uma melhor colabo
ração à Presidência para a votação do mérito.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos)-APre
sidência vai decidir a questão de ordem argüida
pelo nobre Constituinte Francisco Benjamim. O
art. 33 do Regimento Intemo regula explicitamen
te a matéria.

Dizo seguinte:

"As deliberações sobre matéria constitu
cional serão sempre tomadas pelo processo
nominal e por maioria absoluta de votos. As
demais serão tomadas por maioria simples
de votos, adotando-se o processo simbólico,
salvo disposições regimental expressa ou de
liberação do Plenário em outro sentido,"

Houvequorum para votação porque se enêon
travam presentes mais de 47 Srs. Constituintes
nesta reunião da Comissão de Sistematização e
a matéria não é de ordem constitucional. Por essa
razão, mantenho o resultado da votação já procla
mado em relação à preliminar.

Passamos, agora, à votação do mérito.

O SR. CONSillUINTE RENATO VlANNA
Sr. Presidente, só para esclarecer, na qualidade
de Relator.

Hoje,pela manhã, após ter relatado o processo
e não só atendendo à indagação do Constituinte
Gerson Peres, mas também o Constituinte Antô
niocarlos Konder Reis, suscitou ele que haveria
duas preliminares; realmente, a primeira é pela
impertinência desta Comissão, e já vencida e já
votada, com a argumentação de que não amea
çava os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte; mas, em segunda argtiição - que apre
sento, logo após concluir pela impertinência do
assunto, dizendo que, se apesar dessas pondera
ções, entenderem os nobres autores deva a ques
tão ter tratamento legislativo urgente - o cami
nho adequado é o seu encaminhamento à Câma
ra dos Deputados, da qual o primeiro signatário
é Membro, na forma de projeto de lei, consoante
prevê o art. 5° do Ato da Mesa rr 01/87.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que preva
lecesse a segunda preliminar, no sentido de que
fosse o Projeto encaminhado em caráter de ur
gência à Câmara dos Deputados para apreciar
a matéria. Pela manhã, o Constituinte Antônio
carlos Konder Reis levantou a questão e isto ficou
esclarecido.

O SR. CONSmUlNTE GERSON PERES 
Agora, o Relator acaba de esclarecer a V.Ex" que
são duas preliminares. V. Ex~, teimosamente,
achou que a minha preliminar não deveria ter
curso e eu, para respeitar a decisão de V. Ex",
silenciei, mas veio em meu socorro quem fez o
Relatório, e agora não há mais o que duvidar.
V. Ex", Sr. Presidente, que com grandeza, já recon
siderou posições, reconsidere agora e coloque
a preliminar do Relator,a segunda preliminar, em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ou
eu me expressei mal, ou a minha decisão não
foi apreendida, segundo a minha intenção. Con
forme expliquei a V. Ex"- e aqui repito - na
hipótese de o projeto ser aprovado nesta Comis
são, irá ele para apreciação do Plenário da Consti
tuinte, pois a votação quanto ao mérito da matéria
será procedida no Plenário da Constituinte; não
podendo ser encaminhada para apreciação da
Câmara dos Deputados, a não ser que o parecer
deixe de ser apredado quanto ao mérito, hipótese

em que a matéria será devolvida à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, com a reco
mendação de enviá-Ia à apreciação da Câmara
dos Deputados -comofoifeitono primeiro pare
cer, sobre o projeto de constituição de auditoria
para a divida extema. O projeto voltou à Presi
dência da Constituinte para que o Presidente da
Assembléia decidisse, com a recomendação de
ser enviado à Câmara dos Deputados. Por esta
razão, apesar de o nobre Constituinte Relator ha
ver considerado que a matéria é uma segunda
preliminar, ela não tem sentido porque, na hipó
tese de o projeto ser rejeitado, ficará arquivado
e, na hipótese de ser vitoriosa a proposição do
nobre Constituinte Brandão Monteiro, o parecer
não irá ser apreciado pela Câmara dos Deputados
mas, sim, pela Assembléia Nacional Constituinte.
Eu mantenho a decisão. (Muitobem!)

O SR. CONSmmNTE ADOLFOOLIVEIRA
Muito bem, Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES ,- Isso é na opinião
de V.Ex'. A Câmara dos De,-,utadosnão tem co
missão em funcionamento.

O SR. PRESIDENTE (Ahnzlo Campos) - Va
mos votar o Projeto.

Os Srs, Constituintes que aprovam a conclusão
do nobre Relator, no sentido Je rejeitar o projeto,
queiram permanecer senta, .'. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE J(\SÉ LOORENÇO 
Peço verificação nominal.

O SR. CONSTITUINTE A!- JI~FO OLIVEIRA
É preciso apoiamento para edír verificação, Sr.
Presidente. Além do que, fc quase por unanimi
dade a votação.

O SR. PRESIDENTE (AluI"/) Campos) - Esta
mos admitindo o apoíarnerno por apenas três
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE Ar,aLFO OLIVEIRA
Só há dois apoiamentos.

O SR. PRESIDENTE (N ';3io Campos) - O
Constituinte Adolfo Olivelr,_ ,Constituinte Virgü
dásio de Senna e o Constítt -te Francisco Benja
mim.

O SR. CONSTITUINTE AuúLFO OLIVEIRA
Eles não participaram da votação passada. Se
V.Ex' agasalhar o pedido, c"I~S não participaram
da votação, não estão regimentalmente dentro
da reunião.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Peço
ao nobre ConstituinteAdolfoOliveiraque proceda
à chamada nominal dos Srs. Membros da Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, os Constituintes que pediram apoia
mento para verificação têm que ser contados co
mo quorum. (Tumulto.)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA - Se
eles não estão presentes, na Casa, devem ter a
hombridade de não pedir verificação. É preciso
que haja respeito nesta Casa, Sr. Presidente. Está
havendo desrespeito à soberania da Constituinte.
Se eles não estão presentes, não têm direito de
pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Esta
Presidência está sendo coerente. V.Ex-' que ga
nharam é.' preliminar, apoiar ,,' a chamada nomi-
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nal, quando se foi a preliminar. Agora, que se
PfCIpÔS a chamada nominal, com o devido apoia
mento, eu a defiro e vamos iniciá-Ia.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, é um apoiamento "fantasma" o que
V. Ex" está endossando. Aqueles que pediram
apoiamento não estão regimentalmente presen
tes. Solicito a V. Ex' que verifique, na contagem
nominal de votos, se essas pessoas estão presen
tes. Se estiverem presentes têm direito; se não
estiverem, V.Ex" tem a obrigação de verificar que
essas pessoas são "fantasmas" e estão aqui para
obstruir, de forma completamente anômala, o tra
balho da nossa Comissão.

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD - Eles
são obrigadlos a permanecer no plenário.

() SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
O Sr. Presidente colocou em votação o Projeto
de Decisão. Pergunto ao Constituinte Ademir An
drade se vota sim?

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem para votação.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Tem
a palavra V. Ex", Constituinte Cristina Tavares.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Pediria ai V. Ex" que, na votação, na medida
em que fossem sendo tomadas os votos, se anun
classe o quorum, Fica mais fácil, até para não
permitir determinadas interpretações. É tradição
da Casa. Eu pediria a V. Ex' que atendesse a
essa tradição

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS- Sr.
Presidente, pela ordem. Assentimento. Eu gosta
ria de pedir, pela ordem, que fossem anotados
os nomes dos Constituintes, Membros da Comis
são de Sistematização, que apoiaram o pedido
de veriâcaçáo de votação.

O SR. PRI::SIDENTE(AluízioCampos) - Peço
a V.Ex'"qUE~ respeitem a decisão da Presidência.
Q.umdo se votou a preliminar, a Presidência pro
cedeu à chamada nominal para apurar a votação
do mérito. Peço ao Constituinte Adolfo Oliveira
a gentileza de proceder à chamada nominal. Esta
é a decisão da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, pela ordem.

() SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Não
concedo mais a palavra para contestar a decisão
da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Os
que apoiaram não se encontram mais no Plenário,
Sr. Presidente!

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, eles não se encontram mais no Plená
rio - isto não está correto. Não podemos aceitar
isso. Se eles são contra, que manifestem sua posi
ção. Não podem utilizar um mérito que termina
levando-nos a uma desmoralização. Não estão,
sequer aqui no plenário.

() SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Estou
concedendo a verificação de voto, a pedido do
Constituinte Francisco Benjamim. Consulto se S.
Ex" pediu Oll não a verificação de voto.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Pedi, Sr. Presidente, e mantenho o pedido.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Apoiado na praxe parlamentar, mas símbolíca
mente, Sr. Presidente; a praxe parlamentar ponti
fica isso.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - No Regimento Interno não existe essa
praxe de "voto simbólico" para o Líder de um
Partido; isso está excluído do nosso Regimento
Interno.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIRANDRADE
Sr. Presidente, basta registrar os nomes dos que
apoiaram, anotar nominalmente os que apoiaram
o pedido de verificação da votação, para que S.
Ex'"não se ausentem. É simples, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Sr. Presidente, V.Ex" perguntou ao nobre autor,
se S. Ex" mantinha ou não o pedido de verificação.
S. Ex' confirmou que o mantinha. Agora, pediría
mos que V. Ex', por coerência, perguntasse aos
Srs. Constituintes que deram o apoiamento, se
dão ou não o apoiamento a esse pedido.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Tem
a palavra S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, penso que estamos, data venia,
consumindo um tempo bastante precioso, por
que não existe, no Regimento Interno, a figura
de apoiamento nas Comissões, pois não temos
Regimento, porque ainda não foi apreciado. A
Mesa tem sempre concedido os pedidos de verifi
cação, com a chamada nominal, mas não há
apoiamento aqui, não há Regimento. Os que qui
serem apoiar, que apoiem; se não quiserem, não
apoíern,

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Estas
questões de ordem, sobre matéria que já está
sendo submetida à votação, têm prejudicado mui
to a eficácia dos trabalhos da Comissão. De ma
neira que a Presidência não concede mais a pala
vra para pronunciamento sobre esta matéria.

O Regimento Interno da Constituinte exige o
apoiamento de 35 Srs. Constituintes para a verifi
cação de voto. Evidentemente, esse qaorum não
pode ser adotado nos trabalhos de uma Comis
são. Agora, o projeto de Regimento que nós va
mos votar, estabelece um apoiamento de três
membros. Como essa matéria já foi discutida e
não houve nenhuma objeção a esse número de
apoiamento, a Mesa vem adotando esse critério.
É um critério que a Mesa está adotando, tendo
em vista que, na discussão do projeto de normas
de trabalho, da própria Comissão de Sistema
tização, ninguém objetou, nem apresentou emen
da para reduzir ou dispensar esse querem, De
maneira que a Presidência mantém a decisão e
se não for necessário o apoiamento, ela mantém
também, porque houve o pedido de apoiamento
e ela tem a faculdade de aceitar ou não. Vamos
proceder à chamada nominal.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃOMONTEIRO
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

V.Ex" é um jurista e eu queria chamar a atenção
de V. Ex" que está incorrendo num equívoco! O
art. 83 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte é muito claro quando diz que
relativamente às lacunas, as questões que estive
rem omitidas deveremos, subsidiariamente, pedir
socorro ao Regimento da Câmara, ao Regimento
Comum e ao Regimento do Senado.

O Regimento da Câmara é expresso sobre ma
téria, o art. 176 é claro, quando explicita, no §
4°:

"Havendo se procedido a uma verificação
de votação e comprovada a existência de
número legal, não será permitida nova verifi
cação, antes do decurso de uma hora da
proclamação do resultado."

Por isso, peço a V.Ex', que é um regimentalista,
que atenda ao Regimento Interno da Constituinte
e ao Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Mas
a hipótese levantada por V.Ex" é diferente, porque
não houve proclamação de resultado da votação
de mérito, foi declarada a votação, houve pedido
de verificação, que foi atendido pela Mesa. De
maneira que, não há esse interstício. E eu peço
licença a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Sr. Presidente, em nenhuma Comissão
se adotou isso. O Constituinte Brandão Monteiro
levanta uma norma da Câmara dos Deputados
reunida pelo seu Plenário. Mas em nenhuma Co
missão Técnica da Câmara dos Deputados essa
norma jamais prevaleceu e jamais poderia ser
invocada.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃOMONTEIRO
- Para contraditar, Sr. Presídente. Tanto é verda
de, que as normas do Regimento Interno foram
aplicadas subsidiariamente nas diversas Comis
sões e Subcomissões, em que o Presidente Ulys
ses Guimarães, interpretando à luz do Regimento,
adotou a possibilidade de substitutivo, que é a
emenda substitutiva que, neste Plenário, foi invo
cada pelo Constituinte Edison Lobão. Na verdade,
o Constituinte Francisco Benjamim talvez não te
nha comparecido às reuniões e tenha-se escu
sado de tomar conhecimento dos fatos.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA·
MIM - Sr. Presidente, Constituinte Aluízio Cam
pos, eu não tenho nenhum interesse, estou aqui
como parlamentar, e devo me conduzir como
tal. Portanto, dentro do Parlamento podem diver
gir de mim - tenho atitude e comportamento
construtivos. Aquilo que estamos decidindo hoje,
que pode estar servindo aos interesses que defen
do, poderá, no futuro, servir a outros interesses.
No caso, por exemplo solicito que V. Ex" - que
presidiu, como também tive a honra de presidir,
a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados - então, diga se alguma vez, na
pauta de votação dos nossos projetos de lei, en·
trou-se em.questionamento, por ocasião de uma
decisão de verificação de votação, no sentido de
não se tomar a fazer o mesmo quanto ao projeto
subseqüente? V. Ex" que presidiu, como eu tam
bém, a Comissão de Constituição e Justiça da,_
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Casa, tem autoridade para tomar a decisão que
tomou e eu estou inteiramente de acordo com
ela.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Gos
taria de pedir a colaboração dos nobres compa
nheiros da Comissão, porque a matéria mais im
portante que temos hoje a votar é o Regulamento
dos nossos trabalhos, e nós estamos a perder
tempo com uma verificação de voto que já teria
sido procedida se V.Ex" não tentassem interrom
pê-Ia,pois acredito que a verificação de voto não
deva mudar o resultado da votação.

Por essa razão, encerro esta matéria e conce
derei a palavra ao nobre Constituinte Lysâneas
Maciel depois de feita a verificação de voto.

o SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, era sobre esta matéria que queria
falar, e não vou tomar muito tempo. Verificamos,
Sr. Presidente, se me permite, que sucessivas reu
niões desta Comissão de Sistematização se ative
ram mais na apreciação das preliminares, sem
entrar realmente no mérito das questões. Hoje,
estamos sendo conduzidos a isso, através de atitu
des verdadeiramente infantis;gente se esconden
do debaixo das cadeiras, gente saindo para a porta
e ali escutando a decisão, gente entrando e sain
do. Pergunto: como é que o povo pode começar
aolhar essa atitude dos Parlamentares brasileiros?
Sr. Presidente, há um recurso, na legislação mo
cIema, que se chama dlgnity caUo voto da digni
dade quando os Códigos, quando os Regimentos
são omissos. Todo mundo sabe que este Regi
mento, drasticamente imposto a esta Assembléia
Nacional Constituinte, jamais atendeu aos interes
lleS do povo, e temos violado este Regimento a
torto e a direito.

Sr. Presidente, o que se quer perguntar aqui
é o seguinte: qual a norma importante, para o
povo brasileiro, que chegou a ser discutida até
o fim nesta Comissão? Levamos doze horas para
discutir as preliminares da dívidaexterna,Sr. Presi
dente. Então, o meu receio é que há muita gente
interessada em desmoralizar o Poder Legislativo,
contribuindo assim para essa desmoralização em
atitudes que translormam este Parlamento e al
guns partidos em cômodo de serventia eventual
do Govemo.

Sr. Presidente, este recurso, que se chama dlg
nity caU,dá ao Parlamentar que está dirigindo
os trabalhos o direito de começar a colher entre
as diversas proposições, entre as diversas ques
tões de ordem, ou de desordem, que são levan
tadas, apenas aquelas que atendem aos reclamos
populares. O que se está votando hoje aqui, .Sr,
Presidente, com maioria ou sem minoria, é maté
ria da mais alta importância. As pequenas firmas
estão quebrando, estão aí lançadas ao desespero,
o Congresso não funciona, há uma vacatio legis
neste País. Sr. Presidente, não se atende à rigidez
dos termos da lei e quando se apreciam matérias
de mérito, fazem-no com essas manobras, essas
brincadeiras de esconde-esconde debaixo de me
sas, atrás das portas! Isso não traz nada para a
dignidade deste Parlamento.

Faço um apelo a V. Ex", que está conduzindo
os trabalhos, no sentido de pairar acima dessas
normas regimentais impostas autoritariamente a
esta Assembléia Nacional Constituinte. Volta e
meia, invocamos esses dispositivos, sem atentar
para a realidade do País, que está mergulhado

em problemas profundos, problemas sérios, e fi
camos aqui 10, 12, 15 horas a discutir tecnicismos
jurídicos.

Sr. Presidente, sei que V. Ex' é um homem
que lutou ao lado da democracia, portanto, tenha
a grandeza de passar por cima desse tecnicismo,
dessa brincadeira, brincadeira um tanto cínica,
de se esconder atrás da porta e correr aqui para
dentro. A Assembléia Nacional Constituinte, Sr.
Presidente, não é a brincadeira lusitana de "escon
de-esconde".

Peço a V.Ex' que procure restabelecer a digni
dade desta Comissão, no sentido de que ela vote
de acordo com a consciência, porque não é o
"regimentozinho" que vai atender, resolver este
problema.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Peço
queV. Ex"...

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Vou concluir, Sr. Presidente:

Apelo para a dignidade de V. Ex", o recurso
é quanto à dlgnity declslon.

O SR. PRESIDENTE(Aluizio Campos) - Devo
esclarecer a V. Ex' que, ontem mesmo, como
Constituinte comum, apresentei à Câmara dos
Deputados um projeto de lei propondo uma mo
ratória para os débitos dos pequenos agricultores
e microempresas do Nordeste. Então, sou inteira
mente isento, porque estou inteiramente de acor
do com o mérito da matéria.

Agora, como Presidente da Comissão, eu tenho
que respeitar a disciplina mínima estabelecida no

.Regimento e nas normas tradicionais do compor
tamento parlamentar. Por falta de disciplina é que
temos consumido um precioso tempo em ques
tões e procedimentos de somenos importância,
como V.Ex" muito bem ressalta.

Mas, esta Mesa já tomou a decisão no sentido
de fazer a chamada nominal; agora, novamente,
determinamos que esta seja feita.

Vota-sea conclusão do parecer, os que rejeitam
o parecer, votarão contra: os que aprovam o pare
cer, votarão a favor.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra. Na primeira vota
ção, tomou parte o suplente convocado, Consti
tuinte LuizSalomão. O Partido Democrático Tra
balhista tem direito a dois votos, e, com mais
um de titular, três. Indago a V.Ex" se devo tomar
o voto do Constituinte LuizSalomão, ou não.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
Titular votou?

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Sim; porque o PDT tem direito a três votos, e
os três titulares estão presentes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os
três titulares estão presentes. Não pode ser toma
do o voto do suplente, evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Perfeito.

(Prossegue a votação.)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OÚVEIRA
Sr. Presidente, o resuJtado é: 35 Srs. Constituintes
votaram Rio e três Srs. Constituintes votaram
sim,

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - APre
sidência proclama o seguinte resultado: rejeitada
a preliminar, não houve quorum para votação
do mérito, pelo que a Presidência remete o projeto
à Presidência da Constituinte, acompanhado do
Parecer, como foi feito nas decisões anteriores.

Não há arquivamento porque não houve pare
cer contrário ao projeto e ele vaisubir à apreciação
da Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte e, lá, os seus nobres autores poderão reque
rer o que entenderem conveniente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Tem
V. Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Em primeiro lugar, queria registrar que a Presi
dência desta Comissão não foi tão condescen
dente, no caso da votação da dívidaexterna, quan
do nós, signatários do Projeto de Decisão n° 1,
pedimos verificação e a Presidência não aquies
ceu ao pedido de verificação de quorum e, no
entanto, hoje, aqui, aquiesceu. Só para registro.

Em segundo lugar, entendo que não tem por
que, neste instante, já ser remetido o Projeto ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
quando não houve quorum para votação. Ora,
já derrotamos a preliminar. Então, temos que
mandar, para a Assembléia Nacional Constituinte,
com um parecer contrário ou favorável. Mas não
podemos simplesmente mandar, sem uma deci
são. Isso não é coerente, Sr. Presidente. Então,
a minha questão de ordem é que V.Ex" convoque
outra reunião, para amamhã, par ver se dá quo
rum para resolver o problema.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) -A in
terpretação de V. Ex", racionalmente, tem proce
dência, mas o Regimento estabelece um prazo
fatal de 5 dias para a votação do parecer. Se,
nesse prazo, o parecer não é proferido, não há
outra solução que não a que já foi adotada nos
dois projetos anteriores de decisão: a de devolver
a matéria à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, para que lá sejam apresentadas as
postulações do autor e daqueles que com S. Ex"
estão de acordo.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Eu apelaria a V. Ex" no sentido de que, no próximo
Projeto de Decisão, pelo menos, não convoque
uma reunião no último dia, para se decidir um
assunto, porque isso é uma manobra da Mesa.
Então, a não ser que a Mesa o deseje, nós nunca
poderemos aprovar um projeto aqui.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" está fazendo uma injustiça quanto à Mesa.
No mesmo dia em que os projetos entram na
Comissão, eles são distribuídos ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Mas sempre tem sido discutido no último dia de
prazo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os
Relatores têm um prazo para apresentar seus rela
tórios e sempre o fazem dentro deste prazo.

Agora, a nossa prática está demonstrando que
o nosso Regimento Intemo é imperfeito, como
ressaItou o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.
E acho que nós devemos, aqui, nesta Comissão"
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tomar a inciativa de estudar melhor o Regimento
e apresentarmos um Projeto de Resolução, refor
mendo, em determinadas partes, o que a expe
riência está demonstrando que não está funcio
nando bem. Não há outra solução, senão essa.
O que nós não podemos é criar uma disciplina
própria, à reveliado Regimento.
, O Regiml~nto estabelece um prazo fatal de cin

co dias para a apresentação do parecer. Quando
o parecer não é votado dentro desse prazo 
nós já adotamos aqui, já se tomou uma praxe
-, a declsào a tomar é a de remeter o projeto
à Presidência da Constituinte, para que ali se deci
da sobre a sua destinação.

Na vez anterior, o nobre Constituinte Ademir
Andrade pensava que tínhamos arquivado o pare
cer sobre a dívida externa e sobre o problema
do Imposto de Renda, mas não houve nenhum
arquivamento de projeto, porque não houve for
malmente aqui, nenhuma decisão contrária ao
mérito dos projetos.

() SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, uma questão de ordem, só para
um esclarecimento.

A ata que vai acompanhar o projeto à Presi
dência da Mesa, vai declinar esta votação expres
siva, ou se emite sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Co
mo já proclamei, a ata declinará que a preliminar
foi registrada por tantos contra quantos votos e
que, no mérito, não houve quOlUm para a vota
ção. Acompanhará essa ata, naturalmente, o pare
cer do nobre Relator.

O SR. CONSTITUITE LYSÂNEAS MACIEL 
PerlJUnto a V. Ex" se viola algum dispositivo regi
mental registrar a votação que houve, não obs
tant~ o regis1ro anterior e próprio, que não atingiu
o q(lonun regimental?

Oi SR. PRIESIDENTE (Aluízio Campos) - Na
atacircunstanciada, que fica arquivada na Comis
são, todos esses detalhes ficam inseridos. Ela
também é publicada no Diárioda Assembléia
Nacional Clmatltulnte.

O SR. CoriSTITUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Circunstanciadamente?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Cir
cunstancíadernente,

O SR.CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Agréldecido él V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃOMONTEIRO
- Gostaria, ínclusive, que V. Ex" esclarecesse e
até pediria subsídios ao Constituinte Bemardo Ca
bral, Relator da Comissão.

O § 7° do art. 59, é muito claro quando fala
que num prezo de 5 dias a Comissão de Sistema
tização emitirá parecer prévio, sendo arquivado
definitivamente o projeto que dela receber parecer
contrário.

Temos, aqui, um caso inusitado, em relação
à apreciação de projetos de decisão anteriores.
Ao contrário do que aqui hoje se procedeu, o
projeto recebeu um parecer preliminar favorável,
isto e

"
rejeitando o parecer do seu Relator, que

alegava incompetência da Comissão de Sistema
tizaçílo para eprecíar o referido projeto. Quanto
ao mérito, não houve quorum.

Penso e gostaria, inclusive, de ouvir da Presi
dência e do SI". Relator, que, ao remeter o parecer

ao Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te, o mesmo parecer é pela procedência do Pro
jeto de Decisão. Foi o resultado da votação da
Comissão de Sistematização. Não poderemos, de
forma alguma, examinar a questão à luz do enten
dimento anterior, quando não foi votada, sequer,
nenhuma matéria, nem a preliminar, por inexis
tência de quorum. Eis um caso que a Comissão
de Sistematização que deve interpretar, no meu
ponto de vista, o caso dessas lacunas existentes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos)-APre
sidência entende que o objetivo da decisão rejei
tando a preliminar, foi de que a cobrança dejuros
e correção monetária dos pequenos produtores
e das microempresas no País, na atual crise, é
de tal importância e desequilibra de tal modo a
situação das pequenas empresas e a ordem eco
nômica e social, que isso pode afetar os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte.

Creio que o objetivo do projeto de V. Ex"quando
o propôs, deve ter-se baseado nessa fundamen
tação. De acordo com o § 7°,do art.59, os Projetos
de Decisão destinam-se a sobrestar medidas que
possam ameaçar os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte e as suas decisões soberanas.
Então, com a decisão rejeitando a preliminar, esta
Comissão considerou que o projeto é pertinente
em relação aos seus fundamentos. Mas, infeliz
mente, quando chegou o momento de votar o
mérito, não havia mais quorum na Comissão.

Assim, não há outra decisão, em virtude do
estabelecimento do prazo fatal, senão a que a
Mesa já adotou, de remeter o projeto em vez de
arquivá-lo, porque não houve votação contra, com
o esclarecimento de que a preliminar foi rejeitada
por determinado número de votos.

Assim, não havendo evidentemente número
para nós votarmos o projeto do Regulamento des
ta Comissão antes de encerrar a reunião, passo
a palavra ao nobre Constituinte Bernardo Cabral,
Relator da matéria.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, aliás o Relator da matéria foi o eminente
Constituinte Renato Vianna, uma vez que eu me
encontrava - como me encontro - na boa posi
ção de co-autor em boa companhia. Quanto à
indagação do Constituinte Brandão Monteiro 
acho que procede -, foi superada a preliminar
que dizia que este Projeto de Decisão não se com
preendia dentro da sua forma própria. Esta dúvida
foi dissipada pelos presentes, em sua quase totali
dade: ao dizerem que o Projeto era de Decisão,
consideram-no como tal.

A seguir, o parecer do Relator era no sentido
de que se remetesse o Projeto à Câmara dos
Deputados, frustrando portanto, o caminho de
se chegar à Assembléia Nacional Constituinte.

A presidência, entendendo que a maioria tinha
dado preliminarjulgando competente, vai mandar
para a Assembléia Nacional Constituinte, ainda
que seja pela via oblíqua e não pela via direta
da votação total, considerando que este Projeto
merece ser considerado e sua apreciação se im
põe por parte do Plenário.

A minha questão de ordem, Sr. Presidente. é
a seguinte: sei que não há número para votar
o nosso Regulamento Interno e que, portanto,
V.Ex"vai encerrar esta reunião e, na certa, convo
cará outra. Apenas encareceria de V.Ex"que fizes
se a convocação para a próxima terça-feira, 1'01'-

que na quinta-feira não poderei estar presente,
pois assumi o compromisso de ir ao rio (kucu
ver o problema do petróleo que lá existe, uma
vezque estamos defendendo, com unhas e dentes

-a manutenção do monopólio estatal do petróleo.
E não estando, não quero que pese sobre os
ombros de outro colega a responsabilidade de
relatar as emendas e sobre elas discorrer. Faço
esta solicitação, porque ainda dispomos de tempo
suficiente, se V. Ex"entender de fixare determinar

, a reunião para a próxima terça-feira, sem prejuízo
dos nossos trabalhos, uma vez que só vamos co
meçar no dia 15 de junho, em termos oficiais.
Esta é a solicitação que faço a V. Ex"

O SR. CONSmUINTE BRANDÃOMONTEIRO
- Sr. Presidente, acho que os trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte merecem de t0
dos nós muitas indagações. Data venla, eu leio
e releio o § 7° do art. 59, e o pouco de experiência
que tenho da vida jurídica não me permite enten
der que esse prazo de 5 dias é fatal...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex'
permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃOMON"fERO
-Pois não.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) - Eu havia
esquecido e gostaria de chamar a atenção cb
Srs. Constituintes, sem que impreque a ningu&n,
mas, por uma curiosa coincidência, esses projetos
de decisão só chegam à Comissão de Sistema
tização na quinta-ferra à noite, o que até parece
de propósito. Em conseqüência, nós só podemos
tomar conhecimento deles no dia seguinte, na
sexta-feira e, automaticamente, logo na terça-feira
da semana seguinte os cinco dias de prazo já
estarão sendo exauridos.

Por isso, eu gostaria que V. Ex"atentasse para
esta informação, que eu não digo que seja propo
sital, mas que se repete pela terceira vez. E a
terceira vez consecutiva, por uma curiosa coinci
dência e sendo eu co-autor, que tenho que lançar
o meu parecer dizendo que estou impedido para
nomear um outro companheiro, e só temos um
dia útil, exatamente na terça-feira.

O SR.CONSmUINTE BRANDÃOMONTEIRO
- Mas, Constituinte Bernardo Cabral, eu voltaria
a insistir que, no mínimo, não é boa linguagem
jurídica esse art.7·, porque ele não nos dâ a inter
pretação definitivadesse prazo, ele não é um prazo
corrido, peremptório e fatal.

Agora, a informação do ilustre Constituinte Ber
nardo Cabral nos assusta muito mais, porque,
na verdade, sempre se conta, no que se refere
aos prazos judiciais, o dia posterior a esse prazo.
E, normalmente, quando ocorre sábado e domin
go, quando é o caso, ele é contado na segun
da-feira. Perfeito?

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) - Mas ele
nos entregam na quinta para começar na sexta,
exatamente para prejudicar o trabalho da Comis
são de Sistematização, porque se entregassem
na sexta, começaria no sábado e só valeria a partir
de segunda-feira. Aí, nós teríamos os cinco dias
da semana.

O SR. CONSTITUINTE USÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, eu vou levantar uma questão de
ordem, aqui, de uma certa gravidade.
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Diante do peso da informação de que os proje
tos que estão vindo a esta Comissão - e isso
ocorreu com os outros Projetos de Decisão 
para que corram os prazos sem que esta Comis
são tenha a oportunidade de se manifestar na
plenitude do seu tempo, de seus poderes, de suas
prerrogativas. Diante desse registro, feito pelo
eminente Relator, com a responsabilidade que
tem, tenho a impressão de que deve ser feita
uma advertência severa à Mesa, pois a Comissão
de Sistematização está percebendo - o não é
um fato isolado - que tudo se insere na tentativa
de que não funcione e haja na verdade uma vaca
tio legis aí durante esse período.

A revelação do Sr. Relator é da maíor gravidade
e a coincidência é demasiada. Pergunto a esta
Mesa: qual vai ser a providência que a Mesa vai
tomar, a fim de que não haja esta manipulação
do Regimento mais drástico, mais autoritário,
mais discricionário da história das constituintes
brasileiras?Qual é a providência que vaiser toma
da para que não seja cumprido sequer esse Regi
mento? A revelação do Sr. Relator, com a respon
sabilidade que lhe cabe, Sr. Presidente, é da maior
gravidade. Está havendo manipulação no prazo,
está havendo manipulação nos textos, está haven
do vários tipos de manipulação, a fim de que
esta Assembléia Nacional Constituinte e esta Co
missão não exerçam na sua plenitude, as suas
prerrogativas e o seu direito.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A for
ma normal de corrigirmos o Regimento é apre
sentarmos Projeto de Resolução propondo o seu
emendamento.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, estou falando na manipulação, es
tou falando de uma maneira clara.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) 
Quanto à manipulação citada por V. Ex' o Relator
apenas mencionou que os projetos remetidos pe
la Mesa da Assembléia Nacional Constituinte che
gam necessariamente às quintas-feiras.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, não foi isso que o Sr. Relatordisse.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Por
que os projetos ingressam aqui na Comissão de
pois de terem sido apresentados ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte. S. Ex' é
quem despacha e encaminha os projetos, de
acordo com o texto do Regimento, à Comissão
de Sistematização, que foidesignada pelo mesmo
Regimento, para proferir sepre um parecer prévio
a respeito das proposições e, se ele for favorável,
será submetido à apreciação do Plenário.

Agora, a questão que levanta o Nobre Consti
tuinte Brandão Monteiro, tem certa pertinência,
é muito sutil, embora a Mesa já tenha proferido
a proclamação do resultado da votação, que já
aconteceu. Na verdade, o que consta do § 7° é
que, no prazo de cinco dias, será proferido parecer
prévio.Quando esse parecer não é proferido, por
que aí é,uma determinação, serão encaminhados
à Comissão de Sistematização, que num prazo
de cinco dias também emitirá um parecer prévio.

O parecer foi emitido, mas o artigo não diz,
evidentemente, explicitamente, que o parecer de
va ser votado no mesmo dia que ele é proferido,
a Mesa poderia mudar o entendimento, se o nobre.

.,Relator estivesse de acordo, no sentido de que

o parecer - apesar de já ter sido proferido, não
foi discutido e nem votado - seja votado na reu-

• nião seguinte, quando houver quorum. E se esse
entendimento for aprovado pelo Relator, a Mesa
não terá o capricho de manter a decisão anterior,
preferindo, portanto, que o parecer seja apreciado
na reunião subseqüente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, para enriquecer a argumentação...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
problema é a questão de mérito, porque na parte
de preliminar é uma...

O SR. CONSmUlNTE ADEMIR ANDRADE
Vejabem, Sr. Presidente, a questão é muito impor
tante. O Regimento Intemo estabelece prazos em
inúmeros tipos de propostas. E esses prazos, nor
malmente, não têm sido cumpridos. Veja, V. Ex",
por exemplo, os pedidos de informação oficiais.
Estabelece o Regimento que em 10 dias a Mesa
decide e encaminha ou rejeita e manda para o
Plenário. Ora, os pedidos de informações, nesta
Casa, estão levando de 30 a 40 dias para serem
aprovados pela reunião da Mesa, isto é, estão fe
rindo o Regimento.

Na questão dos prazos das subcomissões, que
foi estabelecido no Regimento Intemo, 45 dias,
e depois mais 20 dias e etc., esses prazos foram
prorrogados inúmeras vezes. Então, eu não vejo
por que nós tenhamos que adotar esta rigidez
aqui, na nossa Comissão.

Creio que a interpretação é a que V.Ex"expôs
agora e tenho certeza de que haverá anuência
do ilustre Relator, isto é, que devemos esperar
uma próxima reunião para submeter a matéria
à votação desta Comissão, a fim de que posterior
mente siga para o Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, com o devido julgamento desta
Comissão. Então é esse o apelo que faço, em
consideração a tudo que tem sido feitona Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu
gostaria apenas de fazer uma ponderação. É que
neste procedimento de elaboração constitucional,
nós estamos adquirindo uma experiência e sedi
mentando, vamos dizer, as decisões a respeito,
exatamente, das regulações imprecisas que foram
formuladas no Regulamento, o que é natural. Ao,.
longo do debate, as questões vão sendo esclare
cidas e nós, naturalmente, vamos procurando
aprimorar as decisões que pareçam mais compa
tíveis com a eficiência dos nossos trabalhos. Por
isso é que eu mesmo tomei a liberdade de levantar
a sutileza que foi mencionada pelo Constituinte
Brandão Monteiro, e submetê-Ia à apreciação do
nobre Relator da Comissão.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Solicito ao Relator, com a permissão do Sr. Presi
dente, apenas para complementar uma...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
com a palavra o Relator. Eu gostaria que V. Ex'
o ouvisse e até pudesse...

O SR.RELATOR (Bernardo Cabral)- Sr. Presi
dente, em primeiro lugar eu devo dizer que eu
assumiria com muito prazer esta carga honrosa
que V. Ex' me coloca sobre os ombros, no sentido

,ele que coubesse a mim aceitar a sugestão desta
prorrogação dos 5 dias.

Vouagora, não socorrer, que não precisa; tantas
vezes eu, sim, que tenho sido socorrido...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu
gostaria que V.Ex' me permitisse esclarecer que
não é uma prorrogação. O parecer foi proferido
dentro dos 5 dias. Quando o parecer não é profe
rido nós temos remetido o projeto, sem aprecia
ção, à Assembléia Nacional Constituinte. Agora,
o parecer foi proferido. Finalmente, segundo en
tendi, argüiu corretamente o nobre Constituinte
Brandão Monteiro quando disse que não devem
necessariamente ser procedidas a discussão e vo
tação do parecer na mesma data.

O SR.RELATOR (Bernardo Cabral)- Sr. Presi
dente, se V. Ex' me permite, é sempre cômodo
estar na Presidência, porque se cassa a palavra
pelo meio, e também o raciocínio. O Constituinte
Brandão Monteiro suscitou - eu não diria com
habilidade, porque isso não casa com o termo
jurídico- com uma perfeição jurídica que esbar
ra na seguinte dificuldade.Esse parecer, no prazo
de cinco dias, não deve ser observado pelo Rela
tor.É aí que está havendo o equívoco;quem emite
o parecer nos cinco dias é a Comissão de Siste
matização, ou seja, fixado o prazo de cinco dias,
o Relator dará o seu parecer dentro de 24 horas
e, depois, a Comissão de Sistematização, no prazo
de cinco dias, emitirá um parecer prévio. O que
fazemos aqui não é proferir uma decisão, uma
votação; é emitir um parecer prévio no prazo de
cinco dias. Por quê? É aí que discordarei do racio
cínio e sempre o faço com dificuldade - devo
registrar minha homenagem ao ConstituinteAde
mir Andrade. Essa exigência de velocidade é para
proteger o Constituinte,senão a manobra poderia
ser feita a partir do Relator,que pediria uma pror
rogação ao Presidente; o Presidente acabaria con
cedento esta prorrogação, e aquele Constituinte,
preocupado em que houvesse esta ameaça aos
nossos trabalhos, querendo sobrestar, não teria
condições, em face de alguma manobra ser feita
ou mesmo haver o esvaziamento dos debates,
podendo transformar esses cinco dias em trinta
e esgotar o nosso prazo.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Mas este caso não é tão grave, Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral)- Um mo
mento. V. Ex" me deu um argumento perfeito.
Aconteceria o que acontece no pedido de infor
mações; vão-se transferindo para as "calendas
gregas" e o Parlamentar jamais obtém.

Por isso, Sr. Presidente, veja bem V.Ex", quem
tem que se manifestar em cinco dias, letra clara
do § 7°, é a Comissão de Sistematização. Não
tenho como, não sei se o meu eminente colega
de tantas lutas jurídicas, Constituinte Brandão
Monteiro, aceita este meu raciocínio, que parece
mais uma análise energética do que poderíamos
tr~er à colação sobre isso.

E o pensamento do Sr. Relator,Sr. Presidente.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS
-Sr. Presidente, gostaria de colocar uma questão
de ordem.

(Sinal de assentimento.)
Sou suplente da Comissão de Sistematização

e tenho vindotrabalhar, sempre que possível,nes
ta Comissão, evidentemente, pela falta de quo
rum inclusive.Mas o nobre Relator, companheiro.
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a quem me dediquei um voto, fiel a sua imagem
política, ao respeito que S. Ex' merece de todos
nós, levantou uma argumentação que precisa de
um pouco de reflexão, pelo seguinte: primeiro
-já temos uma estratégia montada nesta Comis
são, segundo a qual, com o recurso da preliminar
jamais chegaremos ao mérito de qualquer coisa,
até porque o Regimento lntemo dá amparo a ou
tras formas de esvaziamento deste Plenário e esta
remos sempre sentados, aqui, para votar o nada.
Sairemos sempre de mãos vazias,depois de lutas
e lutas corno a questão da auditoria da dívida
externa e essa proposição trazida, aqui, pelo com
panheiro Brandão Monteiro.

Fíco a fazer algumas indagações - até porque
o cansaço permite, estamos virando noites em
Subcomíssões, trabalhando incessantemente 
quanto à mudança do Regimento Interno, pro
posta aqui de forma, inclusive, muito vaga, não
deixando de formular, com a minha perplexidade,
uma indagação: o que iremos fazer depois de
termos votado apenas a preliminar desta propo
sição? O que acontecerá - porque, evidentemen
te, se aconteceu uma ou duas vezes, irá acontecer
muitas outras vezes - é que ficaremos aqui discu
tindo, esterilmente, propostas sérias. V. Ex' aca
bou de dizer que não poderá estar presente em
determinado dia, porque tem que tratar de assun
tos de interesse do País em outros lugares, e esta
mor, tratando de assuntos importantíssimos para
a Vida desta Nação, e saímos daqui frustrados,
sem nenhuma decisão.

Tenho a minha perplexidade, tenho também
a minha revolta interior,de ter vindo do meu Esta
do, o Espírito Santo, ter deixado a minha família,
sem poder conviver com os meus fílhos- peque
nos ainda -' para estar trabalhando e dizer que
aqui represento o meu Estado e o meu povo
-, para não fazernada, nada! Porque sem dúvida
nenhuma este projeto veí parar na Assembléia
Constituinte, e não sabemos se ele irá a Plenário
para ser votado, porque existem recursos regi
mentais, como existiu para o esvaziamento deste
Plenário, como existe a estratégia do recurso de
apoiamento, que de repente é e não é - deixa
de s,er instante depois, dependendo da interpre
táção conveniente de quem quer que seja.

Quero aqui, Sr. Presidente uma resposta: o que
vai acontecer com a proposição do nobre Consti
tuínteBrandão Monteiro? Se haverá modificação
desse Regimento Intemo ou se continuaremos
a vir a esta reunião como tantas outras, para nada
fazermos e dizer ao povo lá fora, que os estamos
aqui representando, dentro de um movimento hís
tôríco extremamente importante para este País,
que é o processo da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Aca
bei ele mencionar que estamos num processo
de aprimoramento das nossas decisões e, à me
dida em que as discussões se processam, as inter
pretações vão sendo melhor aclaradas.

O Sr. Relator esclareceu que, na verdade, o
parecer não é do Relator, mas sim da Comissão,
e por isso discordou daquela interpretação que
eu 0'.30 podia adotar depois de ter proclamado
o resultado. De maneira que, em face disso, fica
mantido o resultado já proclamado.

Também acho que a ausência eventual do Rela
tor não deve prejudicar a votação da matéria, que
já foi discutida; S. Ex"iria apresentar apenas um
adendo que já preparou, contendo as emendas

que já mereceram parecer favorável de S. Ex"
e que serão, naturalmente, postas em destaque.
Iremos votar o projeto de regimento em globo,
salvo as emendas e os destaques. Então poderá
ser apreciado no momento da votação.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Sr. Presidente, vejo que o meu requeri
mento foi nesse sentido, para que evitássemos
as dúvidas, inclusive como tem razão a nobre
Constituinte. Se tivéssemos feito isso, com mais
racionalidade, teríamos resolvido o problema.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' teve o bom propósito da precedência à vota
ção das nossas normas de trabalho. Mas a Presi
dência supôs que poderia votar mais rapidamente
o Projeto de Decisão e que teríamos mais tempo.
Foi um equívoco que me impediu de aceitar a
proposição de V.Ex", mesmo porque já tinha sido
iniciada a votação.

Peço permissão ao Sr. Relator para designar,
como Relator Substituto, para substituí-lo na au
sência, quinta-feira o Constituinte Renato Vianna,
porque fica muito longo adiarmos a reunião para
a terça-feira, daqui a 8 dias.

Vínhamos realizando, normalmente, reuniões
às terças e quintas-feiras. Então os Srs. membros
da Comissão serão comunicados sobre local e
hora onde será realizada a reunião da próxima
quinta-feira. O que gostaria era que a Comissão
votasse logo o Projeto de Resolução das suas
normas de trabalho, desde que S. Ex"não tenha
nenhuma objeção à indicação do Constituinte Re
nato Vianna...

O SR. RELA.TOR (Bemardo Cabral) - Pelo
contrário, Sr. Presidente. Quero apenas dizer, so
bre esta indagação, que me coloco solidário ao
que disse a Constituinte Rose de Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nós
da Comissão de Sistematização, cremos que de
vemos também, em virtude dos próprios traba
lhos que estamos desempenhando preparar as
providências destinadas a modificar o Regimento
naqueles pontos nos quais estamos identificando
falhas.

O SR.CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, pela gentileza do Constituinte
Adolfo Oliveira e Constituinte Ademir Andrade,
ouso levantar mais uma questão: acho que esta
mos aqui, todos muito cansados, e este debate
- embora feito impropriamente através de ques
tões de ordem - tem trazido para nós um con
junto de subsídios e tem sido extremamente cria
tivo.

Verifico algumas indagações que a mim me
assaltam novamente. Conversava com o ilustre
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis e verifico
que, por exemplo, o Constituinte Bernardo Cabral
teve o cuidado, no seu anteprojeto de Regimento
dos trabalhos desta reunião, de estabelecer com
muita clareza, como se faz normalmente, dentro
da órbita do mundo jurídico, a determinação dos
dias e, sobretudo, quando cair em dia não útil,
começará o prazo a vigorar no dia subseqüen
temente útil.

Entretanto, pelo Regimento, é fundamental vo
tarmos algumas outras questões, mas fico com
a Constituinte Rose de Freitas. Sou testemunha
de que a Constituinte, participante de uma Comis
são, se não me engano, Subcomissão do Sistema

Fínanceírc, está com sua família doente e veio
para a votação. Quanto à questão desses projetos
de decisão -lembrei-me de um fato que a mim
causa extrema preocupação: o primeiro projeto
de decisão a ir à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte foi subscrito, para minha honra, por
mais de 200 Constituintes, foiextraviado, e depois
de uma luta muito grande conseguimos locali
zá-Ia para enviá-lo à Comissão de Sistematização.

A interpretação que se tem feito aqui quanto
aos 5 dias, acho que assiste razão ao Constituinte
Bemardo Cabral. Entretanto, esta não tem sido
uma interpretação elástica, de acordo com os in
teresses da Assembléia Nacional Constituinte; ao
contrário, tem sido uma interpretação extrema
mente restrita. Por isto, penso que a questão cen
trai, embora o Presidente não concorde, passa
no Projeto de Decisão. E aqui se discutiu muito
a questão adjetiva ou a questão processual de
como o projeto de decisão pode ser enviado à
Câmara dos Deputados e, também algumas preli
minares determinadas por aquilo que se define
o que é Projeto de Decisão.

Então, basicamente, a preliminar do Projeto de
Decisão, no caso explícito, é que determinaria
o arquivamento ou não do projeto, não quanto
a seu mérito. Apreliminar é que determina a com
petência da Comissão de Sistematização. Se o
Projeto de Decisão está nos termos em que é
estritamente explicitadopelo § 7°, do art.59, quem
decidirá o mérito é o Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte.

Por isto, vejo que o parecer prévio desta Comis
são, Sr. Presidente, data venia, foi favorável ao
envio à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu
também penso da mesma forma.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Não tenho dúvida disto, porque, caso contrário
não estaria explicitado no § 7° Qualquer Projeto
de Decisão poderia, simplesmente, ser aqui rece
bido e enviado para o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte. Se lá se fala em sobrestar
atos que venham a pôr em risco o funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte ou a sua so
berania, a preliminar é que determinará se o Pro
jeto de Decisão tem curso ou não - isto, em
qualquer lugar do mundo! Parece-me esta a inter
pretação correta e me socorro dos doutos conhe
cimentos de V. Ex', nobre Relator Bernardo Ca
bral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex'
me permite um aparte?

O SR.CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Tem V. Ex" o aparte, nobre Relator Bernardo
Cabral.

O SR. RELA.TOR (Bemardo Cabral) - Acho
que V. Ex' tem razão muito além disto: a Mesa
é quem decide a preliminar; e quando a Mesa
achou que era competente, mandou para cá. Está
resolvido o assunto.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para
contraditar?

O SR. CONSTITUINTE ADOLFOOLIVEIRA-,
Para contraditar.



184 Sábado 20 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTIfUlNTE (Suplemento) Junho de 1987

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu
entendi a argumentação do Constituinte Brandão
Monteiro como excluindo a competência da nos
sa Comissão de apreciar o mérito, limitando-se
a Comissão a apreciar somente a preliminar.

Tem a palavra V.Ex-

O SR. CONSTITOlNTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, vou contraditar de uma forma bas
tante original, porque sou um dos que tiveram
a honra de assinar o Projeto de Decisão do meu
ilustre colega e amigo, Constituinte Brandão Mon
teiro.

Mas, o que eu gostaria de fazer constar nos
Anais desta Comissão é, mais uma vez, um apelo
à tomada de responsabilidade por todos os Cons
tituintes. Tive a honra de proceder à chamada
dos colegas e verifiquei,Sr. Presidente, que esta
Comissão tem 93 integrantes. Dos 93 integrantes,
49 são filiados ao grande Partido, que é o PMDB,
e desses 49, sabem V. Ex-squantos responderam
à chamada? Apenas 20. Os 29 titulares filiados
ao PMDB e mais uns 10 suplentes não compa
receram.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Nenhum do PFL, tampouco.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
DoPFL,parece-me que nenhum, mas a Bancada
do PL esteve completa.

Mas, Sr. Presidente, eu pedi a palavra pela or
dem para reiterar a V. Ex' o apelo no sentido
de que, se necessário, faça um sacrifício e se
dirija pessoalmente aos Líderes, encarecendo a
necessidade de se prestigiar os trabalhos desta
Comissão. Porque, quando ela foi organizada
houve uma grande disputa para se conseguir um
lugar na Comissão de Sistematização. Consegui
ram os lugares, mas não vêm aqui.Assim,ficamos
nesta situação, Sr. Presidente, de não ter número,
porque não há manobra de obstrução e de retira
da de plenário que supere a maioria consciente
presente. É isto que temos o direito de esperar
de todos os colegas.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, e quanto à questão de ordem que
levantei?

O SR. PRESIDENTE(Aluísio Campos) - Gos
taria de comunicar a V. Ex"' que a Presidência
transmitiu um oficio a todas as lideranças dos
Partidos representados na Assembléia Nacional
Constituinte, apelando para que eles atuem, cola
borem quanto ao comparecimento dos seus lide
rados que são membros desta Comissão.

Esta Presidência, também, teve um entendi
mento com o Presidente da Constituinte, ilustre
Deputado Ulysses Guimarães, solicitando provi
dências de S. Ex-no mesmo sentido.

Quanto à questão levantada pela nobre Consti
tuinte Rose de Freitas, quero dizer que, qualquer
que seja a decisão da Comissão, mesmo apro
vando a proposição, ela necessariamente irá no
vamente ser submetida à apreciação do Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. De maneira
que esta foi a questão criada pelo Regimento:
se o parecer for prévio e favorável, ele irá ser
submetido à apreciação do Plenário da Consti
tuinte. Era isto que eu queria esclarecer.

Gostaria de encerrar a reunião. Já estamos dis
cutindo a questão antes de ser proclamado o re
sultado da votação.

O SR.CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Não, Sr. Presidente! Estou discutindo aqui uma
questão de ordem, que para mim é de transcen
dental importância.

Gostaria de ouvir o Constituinte Relator Bernar
do Cabral. Sei qual foi o espirito do Projeto de
Decisão. Participei longamente, com V. Ex' e o
Constituinte Bernardo Cabral, do debate sobre
a hipótese da soberania ou não da Assembléia
Nacional Constituinte. Depois de um conchavo,
que esta Casa vive disto, de entendimentos para
as coisas correrem - esta que é a verdade e
o povo tem que saber disto -, houve um acerto
em que se rasgou o Regimento Interno, para nova
discussão. Nós protestamos, dizendo que o Regi
mento Interno é sobretudo o estatuto do coletivo
e o direito das minorias. Se não há estatuto, se
não há Carta, as minorias não têm direito. Pois
bem, redigiu-se o Projeto de Decisão baseado
em duas preliminares, que são de ordem proces
sual. Eu pergunto a V. Ex', se amanhã houver,
aqui em Brasília, como ocorreu com o General
Newton Cruz, ex-Comandante MIlitar do Planalto,
se houver a possibilidade, que nós esperamos
jamais haja, neste País, da tentativa de cercar o
Congresso para fechá-lo, qual seria o mérito do
Projeto de Decisão: era sobrestar esta medida?
Nós teríamos competência para fazê-lo, ou não?
Era preliminar ou não o fato de alegarmos compe
tência para impedir que isso acontecesse? Ou
nós teríamos competência para discutir o mérito
sobre se o cerco do Congresso era justo ou era
injusto?

Por isto, insisto na questão de ordem. Penso
que o parecer prévio deve se subordinar à questão
de competência, o projeto deve ser submetido
~ Comissão de Sistematização, para examinar se
e possivel ou não o seu seguimento. O mérito
n~~ é a Comissão de Sistematização que vai de
cídír,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral)-Sr. Presi
dente, eu acompanho o raciocínio do Constituinte
Brandão Monteiro.Acho que está muito bem co
locado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Quando insisto é porque acho que essa deci
são é de transcendental importância para o pró
prio funcionamento da Comissão de Sistemati
zação. Senão ficamos aqui a discutir se temos
competência adjetiva ou processual, para dar
seguimento àquilo que o Parlamentar requer, se
está nos termos do que prescreve o art. 7° E
ficou inquestionável, aqui, que a competência foi
deferida pela maioria da Comissão de Sistema
tização.

Quanto ao mérito, Sr. Presidente, quem deci
dirá será, sem dúvida nenhuma, o plenário da
Assembléia Nacional Constituinte.

Esta é a minha questão de ordem, que acho
ser uma questão fundamental. Sou membro da
Mesa e V. Ex'sabe que, com o conjunto de proble
mas que tenho como Líder do meu Partido e
estando quase há 20 dias em Brasília,nesse traba
lho duro que estamos fazendo, raramente compa
reci para discutir questões da Mesa, porque acho
que o Constituinte Bernardo Cabral, V. Ex- e o
ConstituinteAfonsoArinostêm quase que exclusi
vamente essa função e o estão fazendo muito
bem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' terá oportunidade de presidir, também.

APresidência entende que a matéria é de suma
importância e deve ser apreciada pelo plenário
da Comissão, mas não deve ser decidida, eviden
temente, pela Mesa, porque o que V. Ex' pode
submeter à apreciação da Comissão é que ela
deve se limitar a decidir, preliminarmente, se o
projeto de decisão se insere no contexto da pri
meira parte do art. 7°,se ameaça, direta ou indire
tamente, os trabalhos e as decisões soberanas
da Assembléia Nacional Constituinte. Este o en
tendimento de V.Ex'

Assim, esta Presidência sugere a V. Ex' que
formule e proponha um projeto de resolução so
bre a aplicação desse dispositivo, para que o Ple
nário possa decidir a respeito.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Penso que poderia ser incluído no Regimento
do Constituinte-Relator Bernardo Cabral, para
aprovação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) -Ape
sar de a discussão do projeto já estar encerrada,
se o nobre Relator, ao concluir seu parecer sobre
as emendas, quiser adotar esta proposição, creio
que, não por liberalidade, poderá fazê-lo, porque
estamos aqui com o poder originário, inclusive
para construir interpretações.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sem dúvida.

O SR.RELATOR (Bernardo Cabral) -Sr. Presi
dente, colho a manifestação do Constituinte Bran
dão Monteiro como emenda e peço que fique
registrado em ata. Além disto, a ela dou plena
acolhida, no sentido de que, no caso específico
que S. Ex-manifestou, deve esta Comissão, inde
pendente de projeto de resolução, tomá-Ia como
emenda e, até por uma questão de celeridade,
deve continuar na pauta para, na próxima votação,
o Sr. Presidente dar isso como acolhido.

Quando for projeto contrário, que se determine
o arquivamento. Fora isto, o parecer vai direta
mente, como disse S. Ex' e muito bem, ao plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De
claro encerrada a reunião, convocando para a
próxima quinta-feira, em dia, hora e local a serem
comunicados aos Srs. Membros da Comissão.

(Levanta-se a reunião às 21 horas e 25
minutos.)

Termode Reunião

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
a Comissão de Sistematização deixou de reunir
se, por falta de quorum. Aguardando-se o de
curso do prazo, por duas horas e persistindo a
insuficiência de número para deliberação, às onze
horas, o Senhor Constituinte Aluizio Campos, Pri
meiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia, declarou que a reunião anunciada deixava
de realizar-se,designando para a ordinária da pró- _
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ximaterça-feira, dia dois de junho, às novehoras,
no Plenário do Senado Federal, com a mesma
Ordem do Dia: Projetode Resoluçãorr 1I87-CS,
dispondo sobre as normas de funcionamentoda
Comissão. Compareceram os Senhores Consti
tuintes: PauloRamos,RenatoVianna, José Freire,
Theodoro,Mendes, Wilson Martins, AdemirAndra-

de, Gerson Peres, Celso Dourado, Nelton Frie
drich,Jamil Haddad,AntônioCarlosKonderReis,
Antônio Farias,Christóvam Chiaradia, Milton Reis,
Haroldo Uma, Roberto Freire, Joaquim Bevilác
qua, EraldoTinoco,Francisco Benjamim, Carlos
SantAnna, Luiz InácioLulada Silva, SiqueiraCam
pos,Sandra Cavalcanti, ArnaldoPrieto,Virgilio Tá-

vora,Femando Henrique Cardoso,Chagas Rodri
gues, Enoc Vieira, Oeonâncio Fonseca, Octávio
Elísio, OttomarPinto, Luiz Salomão,Adylson Mot
ta, João Natal e Délio Braz - todos membros
da Comissãoe mais o Senhor Constituinte Fausto
Rocha.E, para constar, eu,Maria LauraCoutinho,
Secretária,lavrei o presente termo.
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Constitucionais - Texto constitucional vigente. Notas. índice temático da Constituição vigente
(edição 1986). (Preço: Cz$ 50,(0)
Leis Orgânicas dos Municípios- 2' edição -1987. Textos atualizados e consolidados. índice temático
comparativo. 3 volumes. (Preço: Cz$ 150,(0)
Revista de Informação Legislativa - periódico trimestral de pesquisa jurídica. (Preço do exemplar:
Cz$ 40,(0) (assinatura para 1987: Cz$ 160,(0)
Constituição do Brasil e Constituições Estrangeiras (com índice temático comparativo) - 3 volumes
- ed. 1987 - Textos integrais e comparação das Constituições de 21 países (Preço da coleção:
Cz$ 300,(0)
Constituições Estrangeiras - série (com índice temático comparativo) - 1° volume: Alemanha
(RDA), Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia - ed. 1987 (Preço: Cz$ 80,(0)
- 2°volume: Costa Rica, Nicarágua - ed. 1987 (Preço: Cz$ 50,(0)

À venda lia Subsecretaria de EdiçõesTknlcas - Senado Federal, Anexo I, 22' odar - PrllÇll dosTrfI PocItres, CEP 70160 - 8raálla, DF - Tele1011e: 211·3!78.
Pedidot acompanbadOfl de cbeque nominal à Subsecretaria de Edições Tknlcas do Sendo Fedenl ou vale JIOfllal remetido à Aginela ECT Senado Federal 

CGA 470775.
At.ncIe-le, tam~m, pelo IIstemade reembolloJIOfltal.
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Está circulando o n9 93 (janeiro/março de 1987) da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídlca editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 344 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Instalação - Ministro José Carlos Moreira Alves

COLABORAÇÃO

A Constituição brasileira de 1934 e seus reflexos
na atualidade - Pinto Ferreira Excessos da instabi
Excessos da instabilidade constitucional - Cláudio
Pacheco
Iidade constitucional - Cláudio Pacheco
Bi~ameralismo.ou unicarnerallsrno? -Alaor Barbosa
C?n~em, c~ncel~o, tipos de Constituição, Poder Cons
tituínte e história das Constituições brasileias - Car
los Hoberto Ramos
Liberdades públicas - Geraldo Ataliba
O partido político na Constituição - Ronaldo Poletti
O Ministério Público na Constituição - proposta de
enquadramento - José Di/ermando Meireles
~~p.ontament?ssobre imunidades tributárias à luz da
JU~lsprUldêncla do STF - Ruy Carlos de Barros Mon
teiro

1-

A concepção cristã da propriedade e sua função so
cial - A. Machado Paupério

A Justiça Agrária na Constituinte de 87 - Otávio
Mendonça

A Justiça Agrária, proposta à Assembléia Nacional
Constituinte - Wellignton dos Mendes Lopes
A natureza especial da Justiça do Trabalho e sua
origem democrática - Júlio César do Prado Leite
A pr?teção jurídica das comunidades indígenas do
Brasil - Antônio Sebastião de Lima
O controle dos contratos administrativos. Questões
constitucionais - José Eduardo Sabo Paes
Do regime jurídico dos encargos moratórios no siste
ma financeiro após a reforma monetária - Arnaldo
Wald
Regulamentação do Estudo de Impacto Ambiental
- Paulo Affonso Leme Machado

À. venda na: Subsecretaria
de Edições Técnicas 
(Telefone: 211-3578)
Senado Federal, anexo I
2:29 andar
Praça dos Três Poderes
70160 - Brasília - DF

PREÇO DO
EXEMPLAR:
Cz$ 40,00

Assinatura
para 1987
Cz$ 160,00
(números 93 a 96)

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal remetido à Agência da ECT Senado Federal - CGA 470775.

Atende-se. também, pelo sistema de reembolso postal.

---[-----------------------~
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CONSTITUIÇÕES DO BRASIL

2 volumes
edição 1986

19 volume: (594 páginas) - Textos das Constituições de 1824, 1891,
1934, 1937, 1946 e 1967 e suas alterações.

Texto constitucional vigente consolidado (Constituição
do Brasil de 1967, com a redação dada pela Emenda Consti
tucional n9 1, de 1969 e as alterações introduzidas pelas
Emendas Constitucionais n9s 2, de 1972 a 27, de 1985).

29 volume: (254 páginas) - Indíee temático comparativo de todas as
Constituições brasileiras.

Preço: Cz$ 150,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Fe
deral. (Anexo I - 229 andar).

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável
em BrasRia, a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal. (Brasília, DF - CEP 70160).

Atende-se também pelo reembolso postal
.,
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Anteprojeto Constitucional

Ouadro comparativo:
- Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos

Constitucionais (Comissão Afonso Arinos).
- Texto constitucional vigente.

Notas e índice temático.

326 páginas

Preço: Cz$ 50,00

"A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado
Federal, anexo I, 229 andar - Praça dos Três Poderes, CEP 70160
-- Brasília, DF - Telefone: 211-3578.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nomi
nal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou
de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

_, -------~~-------------'



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

j EDIÇÃO DE HOJE: 192 PÁGINAS l PREÇO DESTEEXEMPL~R: Cz$ 2,00 1
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