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COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS DIREITOS E GARANTIAS

DO HOMEM E DA MULHER

Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações

Internacionais
ATADA i i- REUNIÃO, REALIZADA

EM 11 DE MAIO DE 1987

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas,
na Sala "D1" do Anexo II da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionaís, sob
a Presidência do Constituinte Antonio Ferreira,
Vice-Presidente, com a presença dos seguintes
Constituintes: João Herrmann Neto - Relator,
MiltonBarbosa, Borges da Silveira,Sérgio Spada,
Sigmaringa Seixas, Francisco Rollemberg, Mário
Lima e Luiz Viana Neto, membros da Cormssão,
e Vivaldo Barbosa. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos. Ata: Por solicitação do Senhor Constituinte
Milton Barbosa, foi dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior e a mesma considerada apro
vada. Expediente: Foi dado conhecimento aos
presentes do seguinte expediente recebido: Ofí
cios números 406, 424, 452, 489, 494, 528, 570,
620,SIN°e SIN°, do Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, encammhando su
gestões apresentadas pelos senhores constituin
tes, num total de cento e quarenta e uma. Após
a leitura do expediente o Presidente em exercicio
anunciou a Ordem do Dia:Apresentação do rela
tório e do anteprojeto de Constituição, na parte
relativa à Nacionalidade, à Soberania e às Rela
ções Intemacionais. O Presidente concedeu a pa
lavra ao Relator, Constituinte João Herrmann Ne
to, que discorreu sobre o anteprojeto que, no mo
mento, apresentava a seus pares. Após a expla
nação do Relator, usaram da palavra os Consti
tuintes Milton Barbosa e Sérgio Spada, para elo
giar e tecer comentários sobre a matéria apresen
tada, tendo o primeiro solicitado que se consig
nasse em Ata que, ao contrário do Relator, era
favorávelao sistema presidencialista e não ao par
lamentarista. Não havendo mais quem quisesse
fazer uso da palavra, o Senhor Presidente lembrou
aos presentes que os próximos três dias estavam
reservados à publicação e distribuição dos avulsos

. referentes ao anteprojeto ora apresentado, e os

CInCO dias seguintes à discussão e apresentação
de emendas Nada mais havendo a tratar, às deze
nove horas e quarenta rrunutos, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião, cujo inteiro teor será
publicado, após a tradução das notas taquigrá
ficas e o respectivo registro datilográfico, no Diá
rio da Assembléia Nacional Constituinte. E,
para constar, eu, Regina Beatriz Ribas Mariz, Se
cretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Antonio Ferreira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

Data da Reunião 11-5-87

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ferreira) - Ha
vendo número legal, declaro aberta a presente
reunião, que se destina à apresentação do relató
rio e do anteprojeto de Constituição, no que se
refere à soberania, à nacionalidade e às relações
internacionais.

Por solicitação do Constituinte Milton Barbosa,
está dispensada a leitura da Ata da reunião ante
rior.

Com a palavra o Relator, 'Constituinte João
Herrmann Neto.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - Sr.
Presidente, companheiros Constituintes, primei
ramente, quero agradecer aos meus companhei
ros de trabalho a colaboração, insistindo em que
este documento fosse hoje apresentado; mais am
da porque compreendiam que este Relator, que
muitas das vezes em que aqui deveria ter estado
presente não o fez de forma física, mas perma
necia atento, pela sua própria obrigação, função
e, .:;:::ma de tudo, pela responsabilidade de, entre
os quinhentos e cinqüenta e nove componentes
deste Congresso Constituinte, elaborar o nosso
futuro.

Em segundo lugar, quero detxar aqui o meu
reconhecimento à profunda abnegação com que
se houve a equipe de trabalho que nomínarei por
escrito neste relatório, que, juntamente com a Pre
sidência e a Relatoria desta Subcomissão, POSSI

bilitou a realização não apenas de um rápido estu
do sobre o que queremos construir, mas de um
profundo, cuidadoso e acima de tudo elaborado
trabalho.

Meu aqradecrmento real a todos os compa
nheiros e a todos os integrantes da equipe de
trabalho desta Subcomissão, que já me acom
panha há algum tempo, e que espero continue
a me ajudar nesta tarefa.

Apresento aos Srs. Constitumtes da Subcomis
são da Nacronahdede, da Soberania e das Rela
ções Internacronais o anteprojeto de Constituição,
na parte que toca a esta Subcomissão, assinado
e rubricado por este Relator.

TÍTULO I

DASOBERANIA

Art. 10 "O Brasil é uma República democrá
tica, representativa, constituída pela vontade po
pular numa Federação indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 2° A soberania pertence ao povo e dele
emanam os poderes do Estado."

Neste ponto, estamos à frente da Constituição
espanhola, em que a soberania reside no povo.
Aqui, a soberania pertence ao povo, e dele ema
nam os poderes do Estado. Opovo é a figura
e autoridade maior e a única fonte legítima de
poder.

"Art. 3° O legislativo, o Executivo e o Judiciá
rio, harmônicos e independentes, são poderes do
Estado e órgãos da soberania popular."

Aqui para frente, portanto, praticaremos a de
mocracia representativa, mas, acima de tudo,
atendendo à soberana vontade popular.

"Art 4° Os poderes do Estado são exercidos
pelo povo através de representantes ou, direta
mente, pelos meios previstos nesta Constituição."

Também inovamos neste Item, estabelecemos
porque não apenas a República democrática e
representativa, mas também a democracia direta,
através de outras formas, como o plebiscito e
o Conselho de Defesa dos Consumidores, em
que o cidadão não entre em em fórum cabisbaixo
nem peça "pelo amor de Deus" um papel, mas
em que ele tenha os seus direitos e não haja
essa discriminação de que o pobre é mal vestido
e, portanto maltratado. A questão de democracia
direta é fundamental.

"Art. 5° Cumpre ao Estado promover de fato
a liberdade e a igualdade dos cidadãos, remo
vendo os obstáculos de ordem política, econô
mica, social e cultural,viabilizando a efetivapartici
pação popular na Administração Pública e no con
trole da atividade de seus órgãos."

Daqui para frente, todo cidadão brasileiro terá
acesso ao teto, à educação, à saúde. Neste Pais,
que tem quatrocentos e oitenta e sete anos, nunca
se disse que um brasileiro invadiu o céu, mas
costuma-se dizer que invadiu a terra. Se Deus
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fez o céu, fez também, a terra. Portanto, quem
pode impedir que o cidadão, possua terra? Com
pete ao Estado perrnítrrque o Cidadãotenha direi
to à terra para morar.

Não estamos tentando saber os nossos limites,
se chegaremos a uma Constituição socialista.
Queremos uma Constituição democrática, atra
vés da qual se possa ter acesso ao vereador, ao
prefeito, ao governador, ao Chefe de Estado, quer
dizer, que o Cidadão comum tenha direito a isso.
O pobre olha para suas mãos e agradece a Deus
por ter-lhe dado saúde, porque sabe que é a última
coisa que lhe resta. Quem tira a saúde do homem,
senão as condições miseráveis que o Estado im
põe à sociedade?

E a questão da educação? O pobre bate na
cabeça e dIZ que é pobre, que é burro. Quem
não lhe dá educação? O art. 5° estabelece o Esta
do como fator promovedor da igualdade na socie
dade.

"Art. 6° A soberania exerce-se sobre todo o
território nacional, que compreende o domímo
terrestre, marítimo e aéreo conforme definidos
nas convenções internacionais e na legislação fe
deral.

Art 7° O Estado brasileiro exercerá soberania
política e econômica permanente sobre todos os
recursos naturais que se encontram no seu terrí
tóno."

Acabou-se a rapina sobre este País Os que
hoje ainda querem fazer a sua fartura às custas
da nossa, apostando escassez de amanhã, fiquem
sabendo que daqui para frente ao povo brasileiro
competirá a saberanía política e econômica sobre
seus recursos naturais. Daqui não mais se esvai
rão as nossas riquezas, sem a autorização do nos
so povo; é ele o proprietário do seu País e a ele
compete dar as ordens. As ordens não mais ema
narão de qualquer lugar, a não ser do seio da
sociedade brasileira

"Art. 8° A defesa da soberama e do território
nacional é dever de todo brasileiro e missão precí
pua das Forças Armadas."

Talvez o Gen. Leônidas Pires Gonçalves, tenha
lido este anteprojeto antes de fazer aquela declara
ção, pOIS este argigo diz que compete às Forças
Armadas a defesa da soberania e do território
nacional, e não mais de qualquer forma, porque
não conheço um militar que se tenha casado com
militar para gerar brasileiro. Militar casa-se com
brasileira para gerar brasileiro. É esta a condição
fundamental e precípua das Forças Armadas.

Para todos os mfantes que nascerão:

"Artigo 9° são símbolos da Nação brasileira,
a Bandeira, o Hino,o Escudo e as Armas da Repú
blica adotados à data da promulgação desta
Constituição.

Artigo 10. A representação externa da Repú
blica Federativa do Brasil compete privativamente
à União,que a exerce através do Chefe de Estado."

Companheiros, este Relator faz opção pelo par
lamentarismo, ao colocar chefe de Estado, Con
selho de Estado, Chefe de Governo e Ministro
de Governo", e ao fazer a representação da União,
através do Chefe de Estado, competindo a ele
a representatividade, enquanto a decisão da polí
tica de relações internacionais passa pelo Con
gresso Nacional.

Este é o decálogo da Soberarua, por ele dora
vante, se definirá o cidadão brasileiro, pleno nos

seus direitos, e não mais o cidadão que vota pura
e simplesmente É o cidadão no pleno exercício
dos seus direitos políticos, econômicos e sociais.

TíTULO11

Da Nacionalidade

"Artigo 11. São brasileiros natos:
1- Os nascidos no Brasil, embora de pais es

trangeiros, desde que estes não estejam a serviço
de seu pais;

2 - Os nascidos no estrangeiro, de pai brasi
leiro ou mãe brasileira desde que registrados em
repartição brasileira competente no exterior ou,
desde que venham a residir no Brasil antes da
maioridade avançada, optem pela nacionalidade
brasileira em qualquer tempo."

Aqui, pensamos nos exilados, naqueles que
saem do País por governos e não pelo Estado,
por regimes e não pela Nação. E quando voltam,
antes de atingir a maioridade, acabam sendo im
pedidos de obtê-Ia por determinado tempo, que
nem sempre é o do regime. Portanto, se forem
impelidos a sair deste País, deve ser-lhes dado
todo o tempo para que adquiram nacionalidade
brasileira. Nada poderá impedir que o CIdadão
deste País que foi daqui retirado, se assim o dese
jar, seja brasileiro para sempre.

"Artigo 12. são brasileiros naturahzados os que,
na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasi
leira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininter
rupto e idoneidade moral."

E aqui vamos mais longe. Por que se pergunta
aos Espadas, aos Herrnanns e aos Barbosas se
são filhos de portugueses, de árabes, filhos de
libaneses, de poloneses, de russos, mas aos ne
gros se pergunta se vieram da África,se são africa
nos?

Esta é uma homenagem que fazemos como
ex-colônia, não apenas aos nossos irmãos portu
gueses, mas a todos os que foram colonizados
por Portugal. Por que apenas os irmãos portu
gueses e não também os angolanos, os moçam
bicanos, os de Guiné, os de São Tomé e Príncipe,
os de Macau? Foram colonizados, assim como
nós, pelos portugueses! Portanto, os de língua
portuguesa passam a ter as mesmas garantias
que têm nossos irmãos portugueses.

É uma homenagem que fazemos à nossa as
cendência africana, como formadora da nossa
raça.

"Artigo 13. A aquisição voluntária de naciona
lidade estrangeira não implicará perda da nacio
nalidade brasileira, a não ser nos seguintes casos:
1-quando houver expressa manifestação de

renúncia do interessado à nacionalidade brasileira
de origem;

11-quando a renúncia à nacionalidade de ori
gem for requisito prévio à atenção da naciona
lidade estrangeira.

Como Pais que só teve conquistadores, de Con
de D'Eu a Rio Branco, e não libertadores, como
Sandíno, Bolívar e San Martín, é preciso que co
mecemos por aqui o nosso sonho latino-ame
ncano, para que sejamos bolivianos, venezuela
nos, argentinos e uriguaios, sem perdemos nossa
nacionalidade. Não é necessário perder a nacio
nalidade quando se tem um sonho maior, que
é o da integração latino-americana. E começa
por aqui o sonho de que os nossos irmãos de

Rondônia, que têm junto a si a Venezuela e o
Peru, possam também pensar na extensão no
roeste de um continente que apenas artificialmen
te é dividido, para poder melhor governar.

"Artigo 14. São privativos de brasileiro nato os
cargos de Chefe de Estado, Chefe de Governo,
Ministrodo Conselho de Estado, Ministrodo Con
selho de Governo, Deputado Federal, Senador,
Mmistro dos Tribunais Superiores, Procurador
Geral da República, Governador do Distrito Fede
ral, Governador de Território, Embaixador e os
da carreira de Diplomata, Oficial da Aeronáutica,
Exército e Marinha.

O Relator não abriu mão da nacionalidade bra
sileira, para os ocupantes de cargos, desde o de
Chefe de Estado ao de Procurador-Geral da Repú
blica.

Não entramos única e exclusivamente na ques
tão dos Governadores de Estados, porque não
nos queremos intrometer na autonomia dos Esta
dos, que decidirão, pelas suas próprias Assem
bléias Legislativas e Constituinte se deverão ou
não ser brasileiros seus os Governadores. Não
abrimos mão da nacionalidade brasileira pra o
Governador do Distrito Federal, dos Territórios,
nem tampouco para Deputado Federal e Sena
dor.

"Artigo 15. A condição jurídica do estrangeiro
será definida em lei, conforme o disposto nesta
Constituição e nos tratados internacionais."

Àfrente, tentaremos retirar um pouco do entu
lho, através do Supremo, e fazer com que, por
lei, se crie o legítimo estatuto do estrangeiro sem
os achincalhes hoje existentes sobre aquele que
quer tornar-se brasileiro.

"Art. 16. O Chefe de Estado decretará a per
da dos direitos políticos nos casos de:

1-aquisição voluntária de nacionalidade es
trangeira, nas hipóteses previstas nos itens I e
11 do artigo 13 da Constituição;

11- aceitação de comissão, emprego ou fun
ção de Governo estrangeiro, sem a devida autori
zação, e que seja incompativel com os poderes
do nacional para com o Estado brasileiro;

III - aquisição de nacionalidade brasileira obti
da em fraude contra a lei

É evidente que o Relator quis, no Item li, Impedir
que se repitam "operações giraSSÓis" e "Rela
tórios Saraiva", em que pessoas receberam co
missões de governos estrangeiros para servir a
interesses desses governos e ainda permanece
ram sendo brasileiros e exercendo seus direitos
políticos, em muitos casos até elaborando a polí
tica deste País.

É preciso que brasileiro seja aquele que abrace
as causas do seu povo e não contra seu povo.
Este deve ser o ngor da lei, o rigor da autoridade
soberana do povo.

O item III refere-se àqueles que fraudam certi
dões de pai, de mãe, para poderem obter a nacio
nalidade brasileira.

O título III trata das Relações Internacionais, ca
pítulo que a Relataria tenta entregar aos compa
nheiros e à Constituinte, não apenas como algo
novo, mas como o principio das relações deste
País. Porque cada vez mais - isso é um processo
ambíguo - aproximamo-nos dos outros países,
mas ao mesmo tempo vamos tendo problemas
maiores com eles. Hoje, estamos próximos dos
Estados Unidos da América, mas tão distantes
estamos deles! Por que razão? Porque eles não
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querem nosso sapato, nosso açúcar, nosso álcool,
nosso ferro, utIlizando-se do protecionismo. De
que maneira então, vamo-nos relacionar? Não se
trata mais da questão de relações entre os Esta
dos, mas de relações reais, fundamentais para
que os Estados não apenas sejam soberanos, mas
também exerçam essa soberania em nome do
seu povo. É preciso que se coloque a relação
internacional de um país como um foco principal
e no interesse do seu povo.

Estabelecemos, então:

"Art 17. O Brasil manterá relações com
Estados estrangeiros, organismos interna
cionais e outras entidades dotadas de perso
nalidade jurídica em nome de seu povo, no
respeito aos seus interesses sob seu perma
nente controle."

Ou seja, o normal é que o Brasil tenha relações
com todos os povos, no interesse do seu povo.
Isso é fundamental.

"Art. 18. O Brasil não permitirá que
conflitos internacionais em que não é parte
atinjam seu território nacional e nele se trans
formem em fatores de desagregação de sua
gente."

O médico de minha mãe é judeu e ela é árabe.
Quando houve aquela tragédia em que quarenta
palestinos foram trucidados pela aviação israe
lense, no Brasil o médico judeu continuou a tratar
de sua cliente de ascendência árabe.

Impedimos e Impediremos sempre que con
flitos internacionais em que o Brasil não é parte
estabeleçam a discórdia no seio do nosso povo.
Isso é fundamental. Não queremos gerar crises
dentro do nosso País. Queremos para a nossa
gente um chma de concórdia, de harmonia, de
paz. É esta a nossa tradição, que agora passa
a ser um princípio constítucional, como no artigo
anterior.

Saímos das relações apenas entre os Estados
e organismos internacionais e criamos o nosso
relacionamento com as transnacronals, com as
empresas multinacionais, cujo capital não tem
pátria. Como entram os capitais estrangeiros nes
te País, o que fazem e em nome de quem? Esse
relacionamento passa a ser um prmcípio consti
tucional.

"Art 19. Nas relações intemacionais, o Brasil
adotará atitude de coexistência pacífica e se rege
rá pelos princípios constantes da Carta da Organi
zação das Nações Unidas, tal como explicitados
na Resolução rr 2.625 da Assembléia Geral, na
sua 25' sessão.

No pnmeiro desses três artigos colocamos cla
ramente que não somos puros. Queremo-nos dar
com todos, mas sabemos que nem todos se rela
cionam. No entanto, não queremos que estes tra
gam a discórdia ao todo nacional. Da mesma
maneira como nos queremos relacionar com o
real, com o terceiro milênio, quando a dívida exter
na pode transformar-se em barbárie ou a tecno
logia em instrumento de opressão Queremos co
locar isso como princípio constitucional. Quere
mos a paz intema do nosso País, mas lutamos
pela coexistência pacífica. Não com neutralidade,
querendo dizer que não vamos mandar tropas
amanhã, se forem necessárias, para algum lugar,
mas lutamos pela paz entre os povos. Os brasi
leiros nascem agora com esse princípio constitu-

cional, na luta pela paz da humaindade. Nem a
carta das Nações Umdas prevê esse dispositivo,
mas a Constituição brasileira, se assim entender
a Assembléia Nacional Constituinte, fará com que
todo cidadão brasileiro tenha como princípio de
sua existência a luta pela paz.

"Art. 20. Nas relações ínteramericanas,
o Brastl respeitará os princípios da Carta da
Organização dos Estados Americanos"

Nosso sonho americano permanece e perma
necerá.

"Art. 21. Na convivência com Estados
estrangeiros e participando de organismos
rnultínacionars, o Brasil favorecerá a obra de
codificação progressiva do Direito Interna
cional, os movimentos de promoção dos di
reitos humanos e a instauração de uma or
dem econômica justa e eqüitativa."

Avançamos, e muito, no art. 21, pOIS entende
mos que o mundo não é mais a potestade de
Camões; o mundo é uma relação entre os Esta
dos, entre os povos. De que maneira se faz esse
ordenamento jurídíco entre os povos? A luta pela
democracia, pelos direitos humanos, em qualquer
lugar onde eles se encontram. Esse é nosso prin
cípio basilar dentro da Constituição brasileira. E,
acima de tudo, queremos uma ordem econômica
que não seja como a atual dos ricos contra os
pobres, porém justa e eqüitativa.

"Art. 22 O Direito Intemacional faz parte do
Direito Interno. O tratado revoga a lei e não é
por ela revogado."

Este ponto é importante porque até se falava
que o Brasil podia decidir internamente o que
seria decidido lá fora - isso é o gérmen do impe
rialismo - como se pudéssemos, internamente,
decidir o que acontece lá fora. Não, a nossa rela
ção com todos significa que no momento em
que abrimos mão de uma soberania começamos
a receber de outra parte. Em relação à nossa
vontade soberana, perdemos, mas ganhamos de
outro lugar. E com a soberania em conjunto, veri
ficamos que o tratado está sobre a lei e não a
lei sobre o tratado.

"Art. 23 A condução das relações inter
nacionais é da competência privativa da
União, que a realizará de forma democrática,
através dos Poderes Públicos Federais."

Graças ao belo trabalho feito pela assessoria
daqui para frente todas as pessoas que quiserem
estudar ou trabalhar no Brasil saberão como se
comportar no País através do estudo da nossa
Constituição, do capítulo que trata das relações
internacionais, onde estão fixadas as atribuições
da União, do Chefe de Estado, do Congresso Na
cional, do Senado Federal, do Supremo Tribunal
Federal, da Justiça Federal...

Eu me permitiria - se a Presidência concordar
- não ler todos, porque estão transcritos em ata,
mas há alguns que são fundamentais para o en
tendimento dos caros companheiros.

Quando se aceita a idéia de que teremos o
parlamentarismo como forma de Governo, colo
camos claramente no art. 26:

"VDI- comunicar ao Congresso Nacional
o teor de todos os tratados e compromissos
negociados sem necessidade de autorização
prévia do Poder Legislativo."

Até quando o Poder Legislativosair da sua auto
ridade, competirá ao Chefe de Estado fazer comu
nicação a este Parlamento

Quanto às atribuições do Congresso Nacional,
gostaria que V. Ex'" atentassem para os itens X
e XIdo art. 30, à página oito.

"X- formular conjuntamente com o Che
fe de Estado as diretrizes da política extema;

X1- resolver definitivamente sobre os
contratos de captação de recursos financei
ros, no mercado internacional, celebrados
pelos órgãos da Administração direta e indi
reta, federal, estadual ou municipal."

Se para decidir sobre o conserto do elevador
de um prédio o síndico convoca os condôminos
para uma assembléia, por que nenhum cidadão
brasileiro é convocado para saber de que forma
a divida extema é contraída, em nome de quem
e para quê? É até aceitável que se contraia a
dívida, mas não é possível que a sociedade brasi
leira, que o Congresso Nacional não saibam que
compromissos e responsabilidades foram assu
midas. Portanto, tal medida passará pelo Con
gresso Nacional. E, mais ainda, os referidos con
tratos de empréstimos só se beneficiarão do aval
do Tesouro Nacional nos limites a serem fixados
anualmente na lei orçamentária da União. Não
pode passar um banqueiro ou agente de negócios
oferecendo empréstimos pelo nosso horizonte
que vamos pescá-lo com um puçá, Não. Quem
quiser tomar empréstimos terá de programar, fa
zer um plano de governo e apresentá-lo ao Con
gresso Nacional. Não se pode oferecer helicóp
teros como se oferecem aparelhos farmacêuticos
pura e simplesmente, só porque há dinheiro em
caixa. É preciso constar da peça orçamentária
e ser comunicado ao Congresso Nacional.

O art. 31 inova e torna importante a nossa ta
refa:

"Art. 31 O Congresso Nacional, no seu Regi
mento Interno, estabelecerá normas e procedi
mentos para a instalação de um Comitê de Acom
panhamento e Fiscalização das Relações Interna
cionais que o capacitem a exercer de forma efi
ciente, permanente e ágil a competência que lhe
é conferida pelo artigo 30 desta Constituição."

Este dispositivo não pretende entravar o Esta
do, o País ou o Itamaratí, Queremos que o referido
órgão trabalhe, dando-nos um assessoramento
permanente e ágil;que sejamos permanentemen
te informados - e, por conseguinte, a sociedade.

Deixamos ao Senado Federal as atribuições
que lhe competem e passamos muitas delas ao
Congresso - Câmara e Senado.

Com referência às atribuições do Supremo, lim
pamos alguma coisa concreta que existia. Sabe
mos que em Rondônia, no Acre, na Bahia e em
Mato Grosso não há a mesma facilidade existente
para quem está próximo a Brasília Deixamos à
Justiça Federal.

Quanto às disposições transitórias, gostaría
mos que os colegas nos acompanhassem e, se
possível, refletissem sobre a sua importância.

"Art. 36. Fica atribuída a nacionalidade brasi
leira a todos os estrangeiros que se encontrem
irregularmente em território nacional e que re
queiram a naturalização junto ao Departamento
de Justiça Federal, no prazo de 100 (cem) dias
a partir da data da promulgação desta Consti
tuição."
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Temos hoje seis milhões de brasileiros que vi
vem aqui e não podem obter sua nacionalidade;
são perseguidos por falsos policiais ou por camor
ras, que lhes tiram dinheiro mensalmente, que
os impedem de ter sua empresa, de pagar impos
tos, de obter assistência, de participar do nosso
crescimento, da nossa nacionalidade e das liber
dades de que desfrutamos. Queremos que eles
possam vir à luz,tanto para uma economia subter
rânea que gera riquezas, empregos, que paga im
postos, como também para a clandestina, que
é retirada no subterfúgio em que vive este País.
É preferível que tenhamos o mesmo espírito da
Constituinte de 1891, que transformou em brasi
leiros todos aqueles que aqui moravam naquele
Instante. Isso é importante e, acima de tudo, hu
mano. Aos que nos 101" dia ainda estiverem no
Brasil em situação irregular; os rigores da lei, terão
de deixar o País em 24 horas. Aos criminosos.
Eles, se quiserem a cidadania, terão de se subme
ter à lei brasileira. Tenho certeza de que os Eích
manns da vida, se existisse esta legislação, jamais
se teriam transformado em Henriques; não teriam
jamais pedido sua nacionalidade, porque os crimi
nosos estariam sempre ao abrigo da luz, como
ocorreu com Michel Frank, que está solto na Suí
ça.

"Art. 37. Fica preservada a nacionalidade
brasileira dos beneficiários da Constituição de 24
de fevereiro de 1891, nos termos dos itens IV
e V do artigo 69."

Meus caros Constituintes, se porventura ainda
existirem os centenários da Constituinte de 1889,
1890 e 1891 não tenham receio, pois permane
cerão brasileiros, porque esta Carta quer garan
tir-lhes ainda séculos de vida.

Na sala das sessões da Subcomissão da Nacio
nalidade, da Soberania e das Relações Interna
cionais, em 11 de maio de 1987, o Constituinte
João Herrmann Neto, Relator, dentro do prazo
previsto pelo Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Constituinte Ulysses Guimarães, en
trega às mãos do seu Presidente, neste momento,
o anteprojeto de Constituição, agradecendo mais
uma vez aos companheiros Constituintes e à equi
pe de trabalho a sua colaboração. MUlto obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) - Está
facultada a palavra ao Constituinte Milton Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE MILTONBARBOSA
Sr. Presidente, caro companheiro Relator, Consti
tuinte João Herrmann Neto, V. Ex' está de para
béns pelo brilhante trabalho, fruto de uma mente
inteligente. Nós, membros desta Subcomissão,
só podemos elogiar o grande trabalho que V.Ex'
executou, apresentando uma peça digna de mui
tas notas.

Tenho apenas a pedir-lhe que registre em seu
relatóno o meu parecer, quanto ao sistema de
governo; sou pelo sistema presidencialista.

O SR. RELATOR(João Herrmann Neto) - gos
taria que se tomasse o voto de quem mais usar
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ferreira) - Com
a palavra o Constituinte Sérgio Spada.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr.
Presidente, caro Relator, na condição de suplente,
participando desta reunião importantíssima em
que o Relator oferece seu trabalho à nossa apre-

ciação, gostaria de congratular-me com o Consti
tuinte João Herrmann Netto e com sua equipe
de trabalho pela proposta aqui apresentada 
podemos constatar - avançada, progressista,
moderna, que certamente merecerá o apoiamen
to não só da Subcomissão e da Comissão, como
também do Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte.

Quero também fazer um elogio - e já assumir
o compromisso de sua defesa intransigente 
a um dos princípios contidos no art 36, que acaba
com a perseguição a irmãos nossos que para
cá vieram, com suas famílias rnurtas vezes, e estão
trabalhando e ajudando este País a crescer, em
prestando seu saber intelectual, sua força para
produzir um Brasil melhor e mais adequado à
nossa realidade.

Trago até, como testemunho, fatos que presen
cio permanentemente e que não são privilégios
da região que represento politicamente, localizada
na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, mas
que ocorrem em toda a fronteira deste País conti
nental. Convivo diariamente com milhares de ir
mãos paraguaios que foram exilados de seu país
ou por força do poder econômico ou por força
do regime ditatorial que lá ainda vige. São irmãos
argentinos, chilenos e peruanos que vivem no
nosso País com a intenção de nele permanecer
mas que, no entanto, encontram dificuldades pelo
fato de estar em Vigor uma lei, o estatuto do es
trangeiro, que discrimina e dificulta a permanên
cia desses cidadãos em nosso Território.

É inteligente e oportuna a proposta contida no
art. 36. Tenho a convicção de que ela trará alegria,
paz e tranqüilidade a centenas de milhares de
pessoas que vivem particularmente nas fronteiras,
enrustidas, escondidas em grandes cidades, com
o intuito de aqui ficar e colaborar com o seu
trabalho para o bem-estar e o progresso deste
nosso País.

Meus parabéns ao Relator-Constituinte João
Herrmann Netto, ao Presidente da Subcomissão,
à equipe que colaborou na elaboração deste tra
balho. Faço desde já o compromisso de lutar
intransigentemente pela defesa e pela aprovação
desta proposta a nível de Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ferreira) - Esta
Presidência agradece a todos os Srs Constituintes
a presença a esta reunião, em que ouvimos a
brilhante explanação do nosso Relator-Constituin
te, que traz a esta Casa mais essa grandeza de
conhecimento.

Lembro aos presentes que os próximos três
dias já estão reservados à publicação e à distri
buição dos avulsos referentes a este anteprojeto.
A seguir, teremos cinco dias para discussão e
apresentação das emendas a serem a ele pro
postas.

Está encerrada reunião.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 12' REUNIÃO, REALIZADA
EM 12 DE MAIO DE 1987

Aos doze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e vinte minutos, na Sala "D1" do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuruu-se a Subcomis
são da Nacionalidade, da Soberania e das Rela
ções Internacíonais, sob a Presidêncía do Consti
tumte Roberto D'Ávila, com a presença dos se-

guintes Constituintes: Antonio Ferreira - Vice
Presidente, João Herrmann Neto - Relator, MIl
ton Lima, Geraldo Bulhões, João Machado Ro
llemberg, José Carlos Grecco, Maurício Nasser,
Matheus Iensen, Francisco Rollemberg, Cleonân
cio Fonseca, Luiz VIana Neto. Havendo número
reqimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos. Ata: Por solicitação do Senhor Cons
tituinte Milton Lima, foi dispensada a leitura da
Ata da reumâo anterior e a mesma considerada
aprovada. Não havendo expediente a ser lido, o
Senhor Presidente anunciou a Ordem do DIa:Dis
tríbuição do Avulso do Anteprojeto de Constitui
ção, na parte relativa à Nacionalidade, à Soberania
e às Relações Internacionais. O Presidente conce
deu a palavra ao Relator, Constituinte João Herr
mann Neto, que discorreu sobre o Anteprojeto,
justificando-o. Após a explanação do Relator, usa
ram da palavra os Constituintes Luiz Viana Neto,
Francisco Rollemberg e Geraldo Bulhões. Nova
mente usou da palavra o Relator, Constitumte
João Herrmann Neto. Não havendo mais quem
quisesse fazer uso da palavra, às dezessete horas
e cinqüenta minutos, o Senhor Presidente encer
rou a reunião, cujo inteiro teor será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o res
pectivo registro danlográfíco, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu, Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretána, la
vrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Constituin
te Roberto D'Ávila.

Data da Reunião: 12/5/87

O SR. PRESIDENTE ( Roberto D'Ávila) Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião.

Por solicitação do Sr. Constituinte Milton Lima,
fica dispensada a leitura da Ata da reunião ante
rior, sendo a mesma considerada aprovada.

Depois de várias audiências públicas, em que
uma pluralidade de idéias foi discutidas, com um
esforçe de final de semana do nosso Relator e
dos professores que conosco colaboram, já ela
boramos o primeiro anteprojeto da Subcomissão
da Nacionalidade, da Soberania e das Relações
Internacionais. Hoje, então, faremos a entrega do
avulso desse anteprojeto a todos os Constituintes,
e do dia 15 ao dia 19 teremos o período destinado
à discussão do anteprojeto e à apresentação de
emendas ao mesmo. Haverá um formulário pró
prio para apresentação de emendas que será dis
tribuído a todos os Constituintes

A palavra fica franqueada para que qualquer
questão seja colocada, a fim de que possamos
Já - quem sabe? - começar o trabalho.

Com a Palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR ( João Hermann Neto) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ontem foi feita
a apresentação do nosso relatório. Esta Subco
missão, sob a presidência do Constituinte Roberto
D'Ávila, teve a honra de haver recebido não ape
nas um número enorme de contribuições, como
também de haver cumprido o prazo marcado para
sua primeira manifestação, graças ao esforço de
todos os seus componentes, de toda a equipe.
Teremos, então, três dias a partir de hoje, 12,
13 e 14 - portanto, terça, quarta e quinta-feira
- para a pubhcação e distribuição dos avulsos
e do dia 15 a 19 de maio - Sexta, sábado, domin
go, segunda e terça-feira - para discussão das
emendas.
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Portanto, sugeriria ao Sr. Presidente e aos no
bres companheiros que estabelecêssemos uma
pauta em conjunto sobre os procedimentos que
vamos realizar, mesmo porque há um fim de se
mana que se intercala e talvez pudéssemos já
promover, nesses dois dias, amanhã e quinta
feira, algumas reuniões em conjunto para discu
tirmos os pontos polêmicos ou os tópicos onde
não houvesse concordância, tendo em vista que,
no meu entendimento, Sr. Presidente, o recebi
mento de emendas não parte apenas dos mem
bros desta Comissão, mas de todo o conjunto.
Seria interessante que homogeneizássemos o
pensamento da Subcomissão para que, quando
recebêssemos as emendas, o Relator tivesse um
pouco do espirito de corpo, do pensamento cole
tivo desta Comissão, a fim de não externar única
e exclusivamente o pensamento individual.

É nesse sentido, Sr. Presidente, a minha inter
venção para, em se conhecendo esses prazos,
estabelecermos um programa de trabalho, ou,
se assim o desejar, em conversas pessoais e mdí
víduaís, que cada um dos membros quisessem
ter esse período.

o SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) Gostaria
de saber se V. Ex"s acham que o trabalho seria
mais produtivo se fizéssemos inicialmente reu
niões mais informais, onde poderíamos discutir
de forma mais aberta, mais adequada.

o SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, eu gostaria que ficasse bem escla
recida a questão dos prazos. Estava há pouco
em plenário da Assembléia e, a uma indagação
do Líder do PT, Deputado José Genoíno, o Presi
dente Ulysses Guimarães informou que o prazo
de apresentação das emendas se concluirá no
domingo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁvJla) - Esse
é o organograma - como nos diz a Sra. Secre
tária - que nos foi entregue e que seria igual
para todas as Subcomissões. Vamos nos informar
melhor, porque se for no domingo, já muda algu
ma coisa

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
O assunto foi muito debatido precisamente por
que o prazo termina no fim de semana e quería
mos saber se ele seria fatal ou prorrogável, como
um preceito normal do Direito Processual, para
o primeiro dia útil, que seria, no caso, segun
da-feira.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - No
meu entendimento, tínhamos até este final de se
mana, porque o último dia do prazo para apresen
tação das emendas caía num domingo, e, na se
gunda-feira, trabalharíamos na Comissão Temá
tica, isto é, sairíamos da Subcomissão e entraría
mos na Comissão maior.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO RO
LLENBERG - Sr. Presidente, sou membro titular
de outra Comissão e suplente desta. Na outra
Comissão recebi o seguinte cronograma: 13, 14
e 15 - discussão e apresentação de emendas;
18 - discussão e apresentação de emendas; 19,
segunda-feira - encerramento da discussão. A
partir daí, o Relator teria três dias, 20, 21 e 22
para apreciar...

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) 
Qual é o prazo de apresentação de emendas?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO RO
LLEMBERG - Apresentação e discussão somen
te até o dia 19; pelo menos é o que me foi infor
mado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) -Isso
bate com o que nós sabemos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO RO
LLEMBERG - A votação final seria no dia 23
de maio.

O SR.PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Acho
mais lógico assim, porque teremos um pouco
mais de tempo. Esta dúvida será dirimida quando
conversarmos com o Secretário-Geral da Mesa.

Quanto a realizarmos audiências públicas ou
fazermos reuniões informais para essas discus
sões, gostaria de deixar que V. Ex' opinassem
sobre essa questão.

Na minha opinião, talvez devêssemos tomar
conhecimento do texto entre hoje e amanhã e,
depois, sim, reunir-nos-íamos para discuti-lo.Pre
cisariamos lê-lo e analisá-lo antes.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ VIANA NETO 
Precisamente, a mim me parece que o período
das audiências públicas já está concluído. Elas
foram pertinentes exatamente quando se proces
sava a elaboração do anteprojeto, quando estáva
mos refletindo sobre o tema que seria levado ao
texto da Constituição. Parece-me que agora esta
mos na fase em que o trabalho deve ser interno
quando devemos nos reunir, discutir, debater e
decidir.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - V.
Ex"tem razão, equivoquei-me ao falar em audiên
cia pública e reunião pública. Nesse sentido, per
gunto se devia ser uma reunião pública ou se
descutiríamos esses pontos em tomo de uma me
sa. Sempre há certas formalidades que podem
ser quebradas numa reunião mais informal. Se
esse prazo for determinado como aqui está, hoje
é dia 12 - teríamos ainda amanhã e no dia 14,
ou seja, na quinta-feira,já poderíamos fazer uma
reunião para discutirmos a matéria, cada um co
nhecendo melhor o texto apresentado pelo nosso
Relator. Se V.Ex"estiverem de acordo, marca-la
íamos para quinta-feira.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - Eu
apenas gostaria de repetir, Sr. Presidente, que o
trabalho não contém nenhum tipo de volunta
rísmo, Há,sim, um trabalho de pesquisa, não ape
nas sobre o que se pode transformar em constitu
cional, como iqualmente sobre o que foiproposto
e oferecido pelos companheiros e também por
entidades da sociedade. Muitas dessas questões
traduzidas em princípios constitucionais podem
ser dirimidasna expressão daquilo que é a opinião
do Relator. Por exemplo, a inclusão nas Dispo
sições Transitórias da possibilidade de os estran
geiros se naturalizarem. A questão da fé popular
envolvida no decálogo da soberania. Como foi
colocado nesse anteprojeto, fica claro e mais fácil
para o Constituinte LuizVianaNeto, por exemplo,
que é um dos grandes estudiosos da matéria,
compulsar a Constituição, pois teremos o Título
Das Relações Internacionais. Daqui para frente
as pessoas poderão enxergar a questão de forma
transparente na Constituição brasileira.

Também há a questão de nos relacionarmos
não apenas com Estados estrangeiros, mas pre
vermos na Constituição o nosso relacionamento
com empresas multinacionais e transnacionais.
De que maneira o País se relaciona com esses
outros grandes interesses? Como se manifesta
o plano da soberania sobre o território nacional
e política econômica?

Então, há aspectos que não são subjetivos, co
mo poderia parecer num trabalho de Relator,mas
foram altamente pesquisados e objetivamente en
focados neste anteprojeto. Mas o meu receio é
que isso comece a caminhar muito mais pelas
dúvidas do que pela sistemática do processo
constitucional. Quando sairmos da Subcomissão
e entrarmos na Comissão Temática, deveríamos
ter, necessariamente, uma posição em conjunto
a ser adotada, para que o relatório que saísse
da Subcomissão não fosse sendo enfraquecido,
na continuação dos debates. É preferível, nesse
plano menor onde nos encontramos, que homo
geneizássemos ao máximo nossa posição para
que saia da Subcomissão uma coisa muito con
sistente, muito forte.

Estou insistindo no sentido de termos menos
reuruões, mas muito mais no sentido de fazermos
pesquisas, mesmo que sejam individuais, para
que possamos avançar nesses quatro ou cinco
dias.

O SR PRESIDENTE(RobertoD'Avila) - Então
- quem sabe? - poderíamos marcar para quin
ta-feira, às 10 (dez) horas da manhã, nossa pri
meira reunião com vistas à discussão. Depois de
todos tomarem conhecimento do relatório - te
riamos o dia de amanhã - na quinta-feira às
10 (dez) horas da manhã nos reuniríamos para
fazerjá uma discussão préviadentro desse espírito
que o nobre Relator colocou.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Infelizmente, na quinta-feira, na parte da manhã,
tenho um encontro com o Governador do Estado
da Bahia, que convocou a bancada para uma
reunião às 9 (nove) horas. Não sei se terei toda
manhã para participar desse debate, pois será
útil para mim ouvir a opinião dos colegas.

O SR.PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) -Apre
sença de V. EX" é importante pelo seu conheci
mento da matéria. Poderíamos marcá-Ia para as
10h. e 30 mino - assim V Ex" teria uma hora
e meia - porque na quinta-feira na parte da tarde
muitos Constituintes vão para seus Estados. Po
diamos marcar, quem sabe, para às 14 (quatorze)
horas.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Para amanhã à tarde..

O SR.PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) -Ama
nhã à tarde às 17 h. e 30 mino Se V. Ex's estão
de acordo, está marcada para amanhã.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR RELATOR (João Herrmann Neto) - Fiz
uma explanação, Sr. Presidente, e pediria à Secre
tária que passasse essas notas taquigráficas para
cada um. Se fosse possível que estivessem cedo
no gabinete de cada um dos Constituintes.

A SRA. SECRETÁRIA - Só vamos receber as
notas taquigráficas da reunião de hoje na segun
da-feira que vem.
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o SR. CONSTITUINTE GERALDO BULHÕES
- Qual o objetivo dessa reuruáo?

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - É
o seguinte: partimos desde o art. l' até o 37,
com exceção de 14 ou 15 artigos que não são
polêmicos, porque são praticamente coletâneas
de responsabilidades. Temos, pelo menos, vinte
artigos que modificam por completo o exercício
da soberania neste País, a partir do art. 1o e, princr
palrnente, do art 2° Doravante, casa-se em nome
do povo, julga-se em nome do povo, condena-se
em nome do povo. Eu me coloco favorável à
existência de um Chefe de Estado e de um Chefe
de Governo Portanto, há uma posição clara de
quemrepresenta a União e de como a representa.
E criado um comitê de acompanhamento e fisca
lização das atividades da política internacional
deste País. E não é segredo de Estado, mas fomos
convidados para estar no ltarnarati. Coisas come
zinhas do dia-a-dia das nossas relações interna
cíonarsnos eram totalmente desconhecidas.

Eu, por exemplo, ficava extremamente preocu
pado por que motivo os jornais noticiavam 
e com razão - que dois avróes brasileiros esta
vam seguindo uma missão cubana na Amazônia,
enquanto um milionário americano saía do Ama
zonas e, em mangas de camisa, ia falar com o
Presidente da República. O que é isto? Um milio
nário pode, uma expedição científica não pode?
N. vem a explicação: os espanhóis há 500 (qui
nhentos) anos descobriram a América; Mário Soa
res propôs que se comemorassem os 500 (qui
nhentos) anos de descoberta do Brasil e há 500
(quinhentos) anos uma expedição dos índios saiu
do Equador e chegou no Canbe. Mas não deram
o nome de quem vai participar do comitê. Então
são fatos que no dia-a-dia passam pelo Congresso
Nacional como se fôssemos um cinto hermético
ou pudéssemos fertilizar de alguma forma a polí
tica externa do País. Assim, colocamos que a polí
tica externa será feita em conjunto com o Con
gresso Nacional e existirá um comitê permanente
de acompanhamento e investigação das ativida
des referentes às relações internacionais.

São atribuições novas, desde a nacionalidade
brasileira. Uma coisa que poderá ser polêmica
é que sempre nos comportamos em relação a
Portugal como irmãos, e queremos que continue
assim, mas porque apenas com os portugueses
e não com aqueles que foram colonizados como
nós? E a nossa solidariedade aos africanos? Os
Bulhões, os Vianae os Herrmann vieram de onde?
E os negros? Eles são todos da África. Por quê?
Solidariedade é isso; os irmãos de língua portu
guesa devem ter o mesmo tratamento. Precisa
mos ir ao encontro de nossas raízes afncanas.
Hoje temos no Brasil 5 a 6 milhões - dados
da Polícia Federal- de estrangeiros participando
conosco da economia subterrânea, clandestina,
não pagando impostos, não podendo abrir as em
presas, tendo que fugir e pagar propinas, esbulha
dos por camorras que existem. Como ficam esses
brasileiros: no mesmo espírito da Constituinte de
1891, que transformou esse povo novo? Aceita
remos isso? Quem pode ser Deputado Federal,
quem pode ser Senador? A releitura pasteunzada
dISSO acaba não revelando os confrontos que,
na verdade, o assunto encerra em profundidade.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)-Areu
mão seria para dirimirmos essas dúvidas.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO BULHÕES
- Apenas com o espírito de colaborar, pelo que
eu depreendi, teremos CInCO dias para discutir
mos o relatório. Então, parece-me que essas reu
ruões devenam ser diárias. Vamos admitir que,
amanhã, o Deputado Antonio Ferreira pretenda...

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Mas
o prazo não se esgota amanhã.

O SR CONSTlTaINTE GERALDO BULHÕES
- Não se esgota amanhã, mas no domingo. Veja
minha colocação. Temos cinco dias para emen
dar e discutir esse documento que hoje foi publi
cado. Então, ele foi dado à luz hoje, fOI dado
à publicidade hoje. O prazo de cinco dias passa
a ser contado a partir de amanhã. Então, ele pode
ser emendado amanhã, no dia 13, no dia 14 etc.
e discutido também nesses dias. Então, por que
uma reunião quinta-feira e não amanhã, se temos
essa prerrogativa?

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Esta
mos marcando a reumão para amanhã, às 17
horas e 30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO BULHÕES
- Estou fazendo uma colocação para que eu
também me insira nesse processo e compreenda
o que se vai passar Por exemplo: se ninguém
apresentar emenda, o relatóno já estará tacita
mente aprovado Esses quinze artigos que o Rela
tor João Herrmann Neto considera pacíficos po
dem ser os mais polêmicos. Então, parece-me
que estaremos praticamente em sessão perma
nente e diariamente vamos discutir as emendas
apresentadas. Amanhã, o Sr. Presidente abrirá a
sessão, e se não houver nenhuma emenda, não
haverá o que discutir. Esse é o meu conceito.
Não sei se estou equivocado. Se não estiver, deixo
como colaboração esse meu juízo. MUito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Então
está marcada a sessão para amanhã, às 17 horas
e 30 minutos; provavelmente marcaremos tam
bém para sexta-feira e para os outros dias.

O SR. CONSmUINTE ANTONIO FERREIRA
- Não sei se V. Ex"recebeu o convite do Presi
dente Ulysses GUimarães para uma reunião ama
nhã, às 17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Há
realmente um convite, mas, na verdade, essa reu
nião se destina à inauguração de um Centro de
Memória. Não acredito que tenha a dizer com
os nossos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE ANTONIO FERREIRA
- Não sei se V. Ex" quer atender ao Presidente
Ulysses Guimarães amanhã ou se quer que o
representem

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávda) - Não
o vejo como um convite de fundamental impor
tância, tanto que é apenas uma inauguração, mas
o nosso 2°-Vice-Presidente, se desejar, poderá
comparecer, representando-nos nessa solenida
de.

O nosso Relator pondera que, se V.Ex's quise
rem, ele poderá fazer uma pequena análise já
de cada artigo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO FERREIRA
- A votação para a presidência do IPC vai reali
zar-se e devemos estar presentes.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - O
nobre 2°-Vlce·Presidente lembra que há uma vota
ção em plenário daqui a pouco e deveremos estar
presentes, é verdade. Então, se não há mais nada
para discutirmos, encerro asessão, deixando mar
cada para amanhã, às 17 horas e 30 rmnutos,
uma reunião para a discussão do anteprojeto ela
borado pelo nosso nobre Relator.

Está encerrada a sessão

ATADA 13' REUNIÃO, REALIZADA
EM 13 DE MAIO DE 1987

Aos treze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e OItenta e sete, às dezessete horas
e trinta minutos, na Sala "D1" do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são da Nacionalidade, da Soberania e das Rela
ções Internacionais, sob a Presídêncra do Consti
tuinte Roberto D'Ávila, com a presença dos se
guintes Constituintes: Antonio Ferreira - Vice
Presidente, Sarney Filho, Milton Lima, José Carlos
Grecco, Milton Barbosa, Francisco Rollemberg,
Cleonâncio Fonseca, Luiz Viana Neto e Siqrna
ringa Seixas Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ata:Por solicitação do Senhor Constítumte Sarney
Filho, for dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior e a mesma considerada aprovada. Expe
diente: O Presidente comunica o recebimento do
seguinte expediente: "GP-O/218/B7-ANC - Bra
sília, 13 de maio de 1987. Senhor Presidente: O
nobre Constituinte Oscar Corrêa, Presidente da
Comissão dos Poderes e Sistema de Govemo ofi
cia a esta Presidência Indagando quanto à aplica
ção do § 1°, art. 17, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte. No mesmo
sentido levantaram questões de ordem os nobres
Constitumtes José Genoino e Brandão Monteiro.
O citado § 1°,do art. 17, estabelece que: "O ante
projeto será distribuído em Avulsos, aos demais
membros da Subcomissão para no prazo de 5
(cinco) dias seguintes, destinados à sua discus
são, receber emendas". Perguntam os Constituin
tes se a norma regimental, como está redigida,
permitirá a apresentação de emendas por parte
daqueles que não integram as Subcomissões. O
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aplicado subsidiariamente em casos omissos do
Regimento da Assembléia, somente permite a
apresentação de emendas nas Comissões Técní-,
cas dos seus integrantes. Contudo, o dispositivo
objeto de exame não veda expressamente tal pro
cedimento, isto é, que Constituintes não integran
tes de determmada Subcomissão possam nela
oferecer emendas aos anteprojetos oferecidos pe
los Relatores. Assim, tal entendimento deverá ser
considerado pelos Presidentes das Subcomissões
em funcionamento. Interpretação benigna, por
tanto, admite semelhante entendimento. (Assina
do) Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte". Ordem do
Dia: Discussão do Anteprojeto de Constituição,
na parte relativa à Nacionalidade, à Soberania e
às Relações Internacionais. Estando ausente, por
motivo de doença, o Relator, o Senhor Presidente
consultou os seus Pares sobre a conveniência
de se ouvir os Assessores que trabalharam com
o Relator na preparação do Anteprojeto, bem co
mo o Professor Carlos Roberto Siqueira Castro,
Assessor da Presidência desta Subcomissão. Ten
do os Constituintes presentes concordado, o Se-
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nhor Presidente deu a palavra ao seu Assessor,
que passou a fazer uma análise crítica do Antepro
jeto, sendo, em alguns pontos, elucidado pelos
Assessores do Relator, Ana Maria Vilella e José
Rui Carneiro, bem como argiJido pelos Consti
tuintes Sarney Filho, Luiz Viana Neto e Roberto
to em que participou da discussão, sido substi
tuído na Presidência dos trabalhos pelo Vice-Pre
sidente, Constituinte Antonio Ferreira. Ao final, so
licitou a palavra o Constituinte Sarney Filho, que
lamentou a ausência do Relator, parabenizou o
Presidente pela sua atuação e defendeu sugestão
que havia apresentado em época oportuna sobre
a posição de neutralidade que deveria ser adotada
pelo nosso País quanto aos conflitos lntemacro
nais. Nada mais havendo a tratar, às dezenove
horas e vinte minutos, o Senhor Presidente convo
cou nova reunião, para amanhã, dia quatorze, às
dez horas e trinta minutos, e encerrou a reunião,
cujo inteiro teor será publicado, após a tradução
das notas taquigráficas e o respectivo registro dati
lográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, e, para constar, eu, Regina Beatriz
Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo S':!
nhor Presidente. - Constituinte Roberto D'A
vUa, Presidente.

Data da Reunião: 13-5-87

O SR PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - S~

e Srs. Constituintes, havendo número regimental,
declaro aberta a 13' Reunião da Subcomissão
da Nacionalidade, da Soberania e das Relações
Internacionais.

A SI'" Secretária vai proceder à leitura da Ata
da reunião anterior. Por solicitação do Sr. Consti
tuinte Sarney Filho fica dispensada a leitura da
Ata, sendo a mesma considerada aprovada.

Informo aos Senhores que recebi ofício do Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte. De
termina S. Ex"o dra 19 próximo como o último
do período das discussões e que, até 72 horas
após este prazo, seja feita a entrega do relatório
pelo Relator. Portanto, o prazo para as discussões
termina dia 19. Fica ainda estabelecido que qual
quer constitumte, em qualquer comissão ou sub
comissão, poderá apresentar emendas até o dia
19, também.

Infelizmente, nosso Relator não pôde aqui com
parecer. Por motivo de doença, S. Ex' teve que
voar a São Paulo. Consulto, então, o Plenário so
bre a oportunidade de ouvirmos, neste momento,
o Procurador-Geral da República do Estado do
Rio de Janeiro, Prof. Carlos Robertos Siqueira Cas
tro, que aqui já esteve em audiência pública, que
poderá fazer comentários críticos sobre o nosso
primeiro relatório, bem como os assessores que
auxiliaram o Relator em seu trabalho, abrindo,
assim, o período de discussões.

Com a concordância do Plenário passo a pala
vra ao Procurador Carlos Roberto Siqueira Castro,
a quem agradeço a presença, para fazer comen
tários sobre o nosso primeiro relatório.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Sr. Presidente, eminentes Constituintes, é com
muita honra que mais uma vez retomo a esta
egrégia Subcomissão da Nacionalidade, da Sobe
rania e das Relações Internacionais.

Devo dizer que somente nas poucas horas que
antecederam esta reunião é que pude fazer um

breve exame do relatório produzido pelo eminente
Constituinte João Herrmann. De sorte que minhas
observações tocam apenas a superfície. Mas, de
algum modo, trarei à colação as idéais que me
ocorreram ao longo desse exame, quejulgo mere
cerem a reflexão e o aperfeiçoamento por parte
de todos os constituintes presentes.

O que me pareceu é que o relatório, como
SÓI acontecer com os relatórios de uma comissão
legislativa, prima pelo excesso. O texto confirma
que o Relator manteve lealdade a seus colegas
de Subcomissão, desde logo, aproveitando o
maior número possível das sugestões que lhe fo
ram submetidas. Assim, é muito comum que o
relatório exiba um ou outro excesso, uma ou outra
disposição despicienda ou até mesmo contradi
tória. São pecadilhos, que, longe de desmerecer,
enaltecem o trabalho e a lealdade do errunente
Constituinte João Herrmann. De um modo geral,
o relatório é bastante judicioso e satisfatório, a
despeito do exíguo prazo para sua preparação.

O relatório, a rigor, divide-se em títulos e capítu
los, e isto nos ajuda porque dá uma certa clareza
à exposição e atende a uma divisão temática.

O título primeiro respeita à Soberania. Sena,
por assim dizer, o capítulo inaugural da Consti
tuição, atinente ao princípio da Soberania, o que
é uma novidade no Direito Constitucional brasi
leiro, conforme já se expôs em outra ocasião,
mas que guarda absoluta sintonia com as consti
tuições contemporâneas, sobretudo aquelas mais
festejadas da Europa.

O art. I" dispõe que "o Brasil é uma Repú
blica democrática, representativa, constituída pela
vontade popular numa Federação indissolúvel
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios".

Com todo o respeito, permito-me introduzir al
gumas sugestões neste art. l' Escreve-se que o
Brasil é uma República democrática, represen
tativa. Ora, a idéia de "representativa" diz respeito
ao princípio da representação política. É um predi
cativo que, a meu ver, não deve figurar de uma
forma isolada, entre virgulas. Ou diz-se que o Bra
sil se constitui sobre um regime representativo,
ou então diz-se representativo de quê. Ter-se-ia,
em prol da clareza, de dizer que esta representa
tividade se faz por alguma coisa ou em face de
algum valor. Escreve-se também que ela é consti
tuída pela vontade popular. Mas ocorre que esta
norma é absolutamente repetitiva do princípio da
soberania popular, que se contém na proposta
do art. 2°: "A soberania popular pertence ao povo
e dele emana os poderes do Estado".

Por tudo isso, sou inclinado a manter a suges
tão, de que tive conhecimento, da lavra do Consti
tuinte Roberto D'Avila: "O Brasil é uma República
Federativa livre e independente". A idéia de "livre
e independente" é uma afirmação da nossa inde
pendência política, já agasalhada na nossa pri
meira Constituição Imperial, de 1824. Mas, de
uma forma inexplicável, ela ficou esquecida nas
Constituições supervenientes da era republicana.
E mais: República Federativa livree independente,
constituída no regime representativo, no estado
social e democrático de direito e não união indis
solúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. A idéia de um estado social e demo
crático de direito é, sem sombra de dúvida, o
que há de mais moderno em termos de predica
ção dos Estados do mundo contemporâneo. A
Constituição espanhola faz essa menção, imitan-

do, neste ponto, a Constituição portuguesa. E,
de um modo geral, as constituições européias
sublinham o aspecto social e democrático do Es
tado de Direito. Todavia, a locução Estado de
Direito pura e simplesmente já soa um tanto con
servadora, um tanto obsoleta, quiçá reacionária,
porque o Estado autoritário, as ditaduras, o abso
m, em certa medida, pelo menos tecnicamente,
estados de direitos na medida em que erram e
se subordinam a uma ordem jurídica, embora
autoritária e absolutista. Daí por que se procura
associar a legalidade estatal a um compromisso
com o avanço social e democrático da SOCiedade,
preferindo-se utilizar a expressão Estado Social
e Democrático de Direito.

Sinto falta, também, neste título relativo à sobe
rania da enunciação de princípios da organização
nacional. É muito comum os textos constitucio
nais contemporâneos aludirem aos princípios
fundamentais da comunidade política. Esses prin
cípios, já se sabe, a teoria do Estado clássica do
século XIX procurava tratá-los como fins dos Esta
dos ou fins da associação política Hoje, prefere-se
falar em princípios fundamentais da organização
nacional.

Na proposta a que há pouco aludi, esses princí
pios seriam a organização nacional, a supremacia
da Constituição - este é uma novidade entre
nós, porque nunca se explicitou a supremacia
da Constituição, mas em boa hora poder-se-á
fazê-lo - a liberdade, a igualdade, o trabalho,
a justiça social, a dignidade da pessoa humana,
o pluralismo político, a legitimidade do poder, a
legalidade democrática, a probidade administra
tiva e a descentralização governamental. A enun
ciação é exemplificativa, e, assim, todo princípio
que os Constituintes entenderem como capital
e para a nossa organização nacional, como de
superlativa importãncia e de absoluta nec-ssídade
de figurar no novo texto constitucional, também
pode ser incluído nesta enunciação, na forma de
um parágrafo único ao artigo 1°.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Sr.
Procurador, se bem entendi, o Senhor acha que
há uma redundância nos artigos 1°e 2°. Deveriam
ser um artigo só?

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Não. Ao art. 1°, eu daria uma nova redação,
aproveitando a proposição de V. Ex' Talvez in
cluindo a união indissolúvel dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios, como é da tradição
brasileira. Já tenho aqui a redação pronta, que
passo às mãos de V. Ex" Eu acrescentaria um
parágrafo único ao art. i-, que seria a enunciação
dos princípios da organização nacional. Tiraria,
como consta no caput desse art. 1°, a expressão
"constituída pela vontade popular", porque isso
já está dito no art. 2°. Daí a redundância. Eu man
teria o art. 2° no seu aspecto de valor. Mas pare
ce-me que, quando se diz que "a soberania per
tence ao povo e dele emanam os poderes do
Estado", nós nos afastamos por inteiro daquela
locução clássica, conhecida e cantada no Brasil,
como em todos os foros da CIdadania: "Todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Lembro-me agora de que assisti, naquele admi
rável comício das diretas-já, ao advogado Sobral
Pinto recitar esta locução constitucional: 'Todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Isto é tão tradicional, tão caro às nossas tradições,
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que não vejo maior razão para que esta expressão
seja alterada. Compreendo que o Constituinte
João Herrmann alterou a redação, segundo a sua
justificativa, de modo a abranger não apenas o
princípio da representatividade, mas também as
formas de democracia direta ou semidireta, como
o referendum, a iniciativa popular das leis etc
Mas isso não briga com essa formulação clássica
do nosso Direito Constitucional. Em resumo, Sr
Presidente, inclino-me pela mantença da fórmula
tradicional- "Todo poder emana do povo e em
seu nome é exercido" - em substituição à propo
sição do art. 2°.

Passemos ao art. 3°, que assim dispõe:

"Art. 3° O Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, harmônicos e independentes, são
poderes do Estado e órgãos da soberania
popular"

Não vai aí qualquer glosa de redação, porque
todos sabemos quanto é difícilo português, mas,
de todo modo, sou de parecer...

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Peço
lícenca apenas para dizer ao Constituinte LuizVia
na Neto, que acaba de chegar, que o Procurador
Carlos Roberto Siqueira Castro, especialista em
Direito Constitucional, está fazendo um pequeno
comentário sobre o parecer do Relator.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRA CASTRO
- Considero de boa conveniência que a Consti
tuição seja sempre a mais clara possível, adotando
a ordem direta da sintaxe. Por que não dizer, em
ordem direta, que são poderes do Estado e órgãos
da soberania, harmônicos e independentes, o Le
gislatIvo,o Executivo e o .Judícíáno,aproveitando,
em toda a linha, a proposição?

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Quer
dizer que a expressão "o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário, harmônicos e independentes, são
Poderes do Estado" está na forma indireta, sendo
preferível a direta?

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRA CASTRO
- É como faz a Constituição brasileira em vigor,
o que é da nossa tradição.

Parece-me muito bom o art. 4°, e quanto a
ele não tenho qualquer sugestão. O art. 5° é uma
novidade em capítulos que tratam da soberania.
Abem dizer, ele refere-se ao princípio da isonomia
ou da igualdade Jurídica.

Na justificativa do prezado Constituinte João
Herrmann, colhi a tese de que a sua inclusão
neste capítulo se deve a um empréstimo da Cons
títuição Italiana de 1947, cujo art. 3° realmente
guarda perfeita sintonia com essa disposição. Mas
acontece que a Constituição italiana, em seu capí
tulo inaugural, trata de prmcípios fundamentais,
incluindo também alguns princípios que são pró
prios da declaração de direitos. Eu considero 
isto é um argumento mais topográfico - que
o princípio da isonomia seja trata~o .realf!le~t~
no capítulo próprio, atinente aos direitos indíví
duais muito embora a proposição por emprés
timo do art 3°, pareça-me excelente. Tenho notí
cia de que vários Constituintes propuseram, na
Subcomissão respectiva, a adoção do princípio
da isonomia conforme o modelo italiano, que é
considerado realmente o mais festejado, o mais
eloquente na atualidade. Eu suprimiria, portanto,
o art. 5°, sugerindo que ele seja reproduzido no
capítulo respectivo.

Passo agora ao art 8°, que cogita da defesa
da soberania e do território nacional, estabele
cendo que é dever de todo o brasileiro e missão
precípua das Forças Armadas. Vejoque é também
uma questão de localização, de topografia consti
tucional. Sabemos que existe uma Subcomissão
especifica, e por certo, haverá um capítulo consti
tucional atinente à defesa do Estado, que melhor
tratará dessa matéria. Não obstante, penso que
a expressão "é missão precípua das Forças Arma
das a defesa da soberania", embora muito bem
intencionada, pode permitir a interpretação com
batida por alguns setores do pensamento político
brasileiro - e por mim próprio, devo dizer 
que preferem não atribuir às Forças Armadas a
missão de segurança da ordem interna, porque
a soberania tem um duplo aspecto, o externo
ou internacional e o interno ou nacional. E isto
poderá dar aquela idéia de que os cidadãos seriam
passageiros de classe turista no avião da naciona
lidade e que as Forças Armadas teriam realmente
um escalão ou uma investidura superior no trato
da defesa da soberania nacional, o que não me
parece adequado, positivamente. Falemos agora
de algumas omissões, que me parecem dignas
de nota. Não verifiquei, como já disse, os princí
pios da organização nacional, que, a meu juízo,
devem ser incluídos. Lembro também que a pro
posta, à qual me referi há pouco, patrocmada
pelo Constituinte Roberto D'Ávila, exibe alguns
princípios muito interessantes. Por exemplo, por
empréstimo da Constituição francesa da Quinta
República, de 1958, estabelece-se que nenhum
indivíduo, grupo ou sua soberania democrática.

Há também uma omissão que me parece séria,
nesse título 1°,que é a questão da língua nacional.
O português é a língua nacional. Isto tem sido
tradição entre nós. E não vejo essa menção nesse
título.

O art. 10 do relatório talvez mereça melhor
exame dos Srs. Constituintes:

"Art. 10. A representação externa da Re
pública Federativa do Brasil compete privati
vamente à União, que a exerce através do
Chefe de Estado."

Em pnrneírolugar, em boa técnica, a represen
tação externa do Brasil não compete rigorosa
mente à União. Tanto é assim que o art. 26 do
relatório, agora sim, em muito boa técnica, esta
belece:

"Art. 26. Compete privativamente ao
Chefe de Estado representar externamente
a União,"

O ato de representação é sempre ato de um
órgão unipessoal, e não ato de uma das entidades
que compõem a Federação. E ao Chefe de Estado
que compete a representação externa da Nação.
Portanto, eu suprimiria o art. 10, porque entendo
que o objetivo vísado já se acha satisfeito pela
competência presidencial que se contém no art.
26.

Passo ao título relativo à Nacionalidade - art.
11 e seguintes. Parece-me bastante correta, bas
tante feliza proposta do relatório. Lembraria ape
nas que houve uma omissão de princípio tradi
cional do Direito Constitucional brasileiro quanto
à nacionalidade de nascença. Diz o art. 11:

"Art. 11. São brasileiros natos os nasci
dos no Brasil, embora de país estrangeiros,

desde que não estejam a serviço de seu país,
e os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe
brasileiros, que fizerem aquela opção tradi
cional"

Esqueceu-se aqui aquela norma que se contém
no art 145, inciso I, b, da atual Constituição. Não
sei se houve uma omissão ou uma exclusão deli
berada. De todo modo, parece-me que se poderia
pelos menos pensar melhor sobre a procedência
dessa exclusão. Dizo seguinte a atual Constituição
brasileira, que reproduz as Constituições anterio
res, inclusive a de 1946:

"Art. 145. São brasileiros:

l-Natos

b) os nascidos fora do território nacional,
de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço do Brasil":

Vejam que se trata do filho do diplomata brasi
leiro nascido no exterior. Se se mantiver essa ex
clusão, o que vai acontecer é que o filho do diplo
mata, nascido no extenor, terá que fazer também
a opção a que alude o item 11 do relatório. A rigor,
esse art. 11 deveria ter três incisos: os dois aqui
contidos mais a norma tradicional com relação
ao filho ou filha de diplomata brasileiro ou de
pessoa em missão do Govemo brasileiro no exte
rior. É a norma do art. 145, inciso I, alínea b,
da Constituição em vigor.

Confesso que fiquei também um pouco preo
cupado com a proposta que se contém no art,
16, que trata da perda dos direitos políticos, cuja
decretação incumbe ao Presidente da República.
Sabemos que a questão relativa aos direitos políti
cos comporta o tratamento em capítulo autôno
mo, como têm feito as Constituições brasileiras.
Aqui se misturou ou se confundiu nacionalidade
com cidadania. Direito político é a capacidade
eleitoral ativa e passiva. Evidentemente, há casos
em que a perda da nacionalidade induz à perda
dos direitos políticos, mas não necessariamente.
Por exemplo, há o caso de opção por naciona
lidade estrangeira, que o relatório diz que nem
sempre importa em perda da nacionalidade brasi
leira, e muito avançadamente, como o fazem as
constituições contemporâneas. Quando não
ocorrer a perda da nacionalidade brasileira, pode
não ocorrer a perda dos direitos políticos, não
é verdade? Como também existe perda do direito
político que não induz à perda de nacionalidade.
É o caso do detento ou da suspensão dos direitos
políticos por um dos motivos catalogados na
Constituição.

De sorte que, sinteticamente, sou inclinado a
deixar a questáo de perdas de direitos políticos
para o capítulo respectivo - e há uma Subco
missão sobre direito político e eleitoral - como
o fízerarn a rigor, as nossas Constituições ante
riores.

Relações internacionais - art. 17 e seguintes.
O art. 17 estabelece que o "Brasil manterá rela
ções com Estados estrangeiros, organismos inter
nacionais e outras entidades dotadas de persona
lidade jurídica". Considero que a expressão "ou
tras entidades dotadas de personalidade jurídica"
não tem razão de ser, porque estão aí as socie
dades limitadas, as sociedades anônimas, as pes
soas mercantis de direito público e privado.Enfim,
é uma indicação tão sobremodo genérica que
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não qualifica a investidura internacional da entida
de para figurar no capítulo relativo às relações
internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)-AAs
sessora Ana Maria Vilella gostaria de esclarecer
este ponto?

A SRA.ANAMARIA VILElA- Houve um equí
voco na impressão. A idéia do relator é ...outras
entidades de personalidade internacional".

O SR. CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
-Imaginei que fosse isso. Havena uma omissão.
Sinto que a reserva mental do eminente Relator
foi exatamente esta, mas, a manter-se a redação,
teremos então de qualificar personalidade de di
reito...

A SRA.ANAMARIAVILELA (Fora do microfone
- inaudível.)

O SR. CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
- Então submeto à sua douta apreciação, se
não seria o caso de optarmos pela forma simplis
ta, como faz a Constituição portuguesa. Por exem
plo: "O Brasil manterá relações internacionais".
Assim não é preciso indicar quais as entidades
que seriam nossas interlocutoras nas relações in
ternacionais, porque a idéia de que o Brasil man
terá relações internacionais já compreende o tipo
de tratativa, de contrato, de acordos, de tratados,
enfim, com todas essas entidades que figuram
nessa constelação do Direito Internacional. A
Constituição portuguesa não menciona as entida
des. Diz apenas que manterá relações.

A SRA. ANA MARIA VILELA - O Deputado
João Herrmann insistiu muito em que constasse
que o Brasil manterá relações com todos os Esta
dos, mas fizemos ver a S. Ex"que manter relações
com todos depende da vontade das outras partes.
Então não se pode colocar isso no texto. S. Ex"
então aceitou a idéia de redigir assim: "...com
os Estados que assim o queiram, as organizações
internacionais e outras entidades dotadas de per
sonalidade internacional."

O SR. CARLOSROBERTO SIOOElRACASTRO
- Permita-me pegar uma carona no seu aparte
para dizer que, no art. 17, o bem juridicamente
protegido é o núcleo do artigo, é a expressão
de que a manutenção, o exercício da atividade
internacional será feita em nome e no interesse
do povo brasileiro. Esta a finalidade da norma.
Isso ficaria sob o permanente controle do povo.
Então, o que se procura realmente enfatizar é
o fim, o objetivo e a circunstância em que deva
ser exercida a nossa atividade internacional. A
questão da figuração das entidades é de somenos
importância, porque o que se sobreleva aqui são
os princípios fundamentais.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Gostaria de fazer uma adução à sugestão de V.
Ex", que acho muito importante.

O SR. CARLOSROBERTO SIOOElAA. CASTRO
- A intenção do Constituinte João Herrmann é
magnífica.

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO- Co
mo a Constituição portuguesa, acrescentando-se:
"em nome do seu povo, no respeito aos seus
interesses, sob o seu permanente controle", as
sunto largamente discutido aqui, no que diz res
peito até mesmo a contratos bilaterais, que atín-

gem, de certa forma, os interesses do povo e
a soberania da Nação.

Acho que isso abriria a possibilidade de a legis
lação complementar...

O SR PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Gos
taria de ouvir o nosso especialista no assunto. '

O SR CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
- O art. 18, proposto pelo relatório é, a meu
ver, muito interessante, muito democrátrco e mui
to bem inspirado. É uma novidade, que, sem dúvi
da, esta Subcomissão irá apresentar ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte,

Eu fana uma observação quanto ao art 19,
que me parece um tanto detalhista e não apenas
analítrco, Mencionar o número de uma resolução
da Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas parece-me por demais detalhista para um
documento de foro constitucional. Eu preferia,
realmente, que se dissesse que, nas relações inter
nacionais, o Brasil adotará, se se mantiver a pro
posição, a atitude de coexistência pacífica e se
regerá pelo princípio constante da Carta da Orga
nização das Nações Unidas Essas resoluções são
alteráveis e sujeitas a um direito constituendo.
O Brasil mesmo poderá ser signatário, amanhã,
de uma resolução inteiramente substitutiva dessa
que ora se indica na proposição.

Amda sobre esse tema, ocorreu-me a idéia con
tida no anteprojeto da Comissão Afonso Arinos,
de quem tive a honra de ser assessor naquele
trabalho extremamente árduo. O Anteprojeto Ari
nos, no art. 5°, indica, desde logo, alguns princí
pios constderados de maior relevância para as
relações Internacionais. São eles: o princípio de
sujeição obrigatória do Estado brasileiro aos prin
cíptos de respeito à autodeterminação dos povos,
a uma ordem econômica justa e equitativa, enfim,
todos aqueles que devem ser Incorporados, for
malmente, no nosso texto constitucional. Daí o
porquê da mmhaintuição ser a de se prever, nesse
dispositivo, esses princípios, de capital importân
cia, além daqueles contidos na Carta da Organi
zação das Nações Unidas. Com isso, conjugamos,
destacadamente, aqueles de superior importância
para nós, brasileiros, e, por simples indicação,
todos aqueles, cerca de trinta princípios, contidos
na Carta da ONU, para, também, não reprodu
zi-los todos no documento constitucional.

Recomendaria aqui a enumeração feita no An
teprojeto Arinos, que me parece de muito boa
inspiração.

Não sei se fui claro ao expor meu ponto de
VIsta.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Qual
seria o artigo?

O SR. CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
-O art. 19.

Eu trabalharia com o art. 5° do Anteprojeto Ari
nos e com os princípios da Organização das Na
ções Unidas, por simples indicação.

A SRA.ANAMARIA VlLElA- Eu poderia com
plementar?

A Resolução n° 2 625, da ONU, não é uma
resolução de tipo qualquer. Isso ocorreu quando
a ONU comemorou seu 25° aniversário. Depois
de muitas tentativas, seus membros reuniram-se
para explicitar melhor aqueles princípios, que já
estavam contidos na sua Carta. Então, os princí
pios dessa resolução são, mais ou menos, os mes-

mos da Carta da ONU, porém, bastante aumen
tados, alargados, explicitados, em função, sobre
tudo, da luta contra o colonialismo etc. Eles são
citados como uma verdadeira Carta de princípios
da ONU. É claro que fazer referência a ela no
texto constitucronal pode parecer um tanto exage
rado. Todavia, acho que, mesmo que a ONU se
extinga ou o Brasil deixe de fazer parte dela, esses
pnncípios são Imperecíveis, de boa convivência
internacional e deveriam ser mantidos

O SR. CARLOSROBERTO SIOOElRACASTRO
- Compreendo. A inspiração de V. S" é muito
sadia. Apenas agregaria a seguinte consideração:
o Brasil, sendo signatário da Carta de São Fran
cisco, como o é, efetivamente, todas as resoluções
aprovadas. pela Organização das Nações Unidas
estão, automaticamente, incorporadas aos princí
pios regentes daquele órgão internacional e das
nações que o compõem; não somente a Carta
de São Francisco, mas todas essas resoluções.

A SR"ANAMARIA VILELA - Exatamente. São
inúmeros princípios. Então, seria uma Carta, com
muitos pontos de vista, com uma diplomacia de
retórica, de grandes princípios que, talvez, não
fossem muito cogentes no texto constitucional.

O SR. CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
- V. Ex" decidirão da maneira que acharem me
lhor.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - De
pois, gostaria que examinássemos isso. Concordo
com o nosso conselheiro. Devemos detalhar mais
o art. 19, que considero de fundamental impor
tância.

O SR. CARLOSROBERTO SIOOEIRACASTRO
- O art. 5° do Anteprojeto Arinos diz o seguinte:

"O Brasil rege-se, nas relações internacio
nais - menciona apenas a atividade interna
cional - pelos seguintes princípios: defesa
e promoção dos direitos humanos; conde
nação da tortura e de todas as formas de
discriminação e de colonialismo; defesa da
paz; repúdio à guerra, à competição arma
mentista e ao terrorismo; apoio às conquistas
da independência nacional de todos os po
vos, em obediência aos princípios de autode
terminação e do respeito às minorias; inter
câmbio das conquistas tecnológicas e do pa
trimônio científico e cultural da humanida
de."

Então, o caput diria, além dos princípios da
Carta da Organização das Nações Unidas, o se
guinte: "esses e outros mais".

A SR"ANA MARIA VILELA - Esses princípios
tecnológicos não se chocariam com o problema
da reserva de mercado, como no caso da Informá
tica e de tantos outros?

O SR. CARLOSROBERTO SIOOElRACASTRO
-Isso, para mim, comporta uma profunda refle
xão. Por isso, não me sinto em condições de dar
a V.S" uma resposta conclusiva.

A SRA ANA MARIA VILELA - Por isso, acho
difícil elencar princípios, pois eles poderiam ficar
duplamente obrigatórios, por já constarem em
documentos internacionais e, mais ainda, na Car
ta constitucional, quando, na realidade, às vezes,
eles não podem ser cumpridos, em função das
nossas necessidades de desenvolvimento.



Junho de 1987 DIA~IO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 25 11

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRA CASTRO
- Aí seria a questão de saber que princípios iría
mos indicar.

Eu faria uma observação, também, com rela
ção ao art. 23, que, praticamente, é repetido no
art. 24. Ele estabelece que: "a condução das rela
ções internacionais é da competência privativa
da União, que a realizar de forma democrática,
através dos poderes públicos federais". O art. 24,
que é o atual art. 8' da Constituição em vigor,
diz a mesma coisa, praticamente:

"Compete à União manter relações com
os Estados estrangeiros, organizações inter
nacionais e outras entidades"

Sese quer incluir a novidade de que "a condu
ção das relações internacionais" se fará de forma
a realizar a democracia, inclua-se isso dentro dos
princípios das relações internacionais e não na
competência da União, porque essa norma é prin
cipiológica.

Compreendem o que quero dizer?
Inclua-se esta norma dentre os princípios e não

na competência da União.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Gostaria, também, de dizer que o art. 20 é uma
forma detalhada da norma genérica constante do
art. 19 e que não caberia aí.

O SR. CARLOSROBERTOSIQUEIRA CASTRO
- V.Ex' tem razão. Ele é quase despiciendo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Pro
fessora, gostaria de saber sua opinião sobre a
questão agora levantada pelo nobre Procurador,
no sentido da competência da União, na parte
relativa às relações internacionais.

O SR. CARLOSROBERTOSIQUEIRA CASTRO
- Não, manteria o art. 24, da competência da
União.

A SRA. ANA MARIA VILELA - V. E' retiraria
a parte que se refere à soberania?

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRA CASTRO
- Eu manteria a competência da União - art.
24 - e a norma do art. 23, porque o que importa
aqui é a norma do princípio, a forma democrática,
enfim, eu a incluiria na enunciação dos princípios.

A SR' ANAMARIA VILELA - No art 8'?
Foi o Constituinte João Herrmann que insistiu

nessa idéia de forma democrática. Eu insisti no
artigo, porque, sendo o Brasil um Estado Federa
tivo, cabe à União, e não aos Estados, relacio
nar-se com outros. Tanto que naquela formulação
que V. S' criticou, art. 10, em que foi colocada
a representação externa da República, talvez fosse
melhor dito: o relacionamento externo da Repú
blica compete à União, para mostrar que é exata
mente por isso que os Estados se unem em fede
rações - muito mais para fins externos do que
internos. Então, sendo o Brasil um Estado Fede
ral, acho que isso deveria ficar no princípio da
soberania.

O SR. CONSTITUINTESARNEY FILHO - O
que o nobre Constituinte João Herrmann queria
frisar era a forma democrática, mas isso, no art.
17, relativo à condução das relações internacio
nais. Lá está dito que: "o Brasil manterá relações
com Estados, conforme tínhamos dito, em nome
do povo, no respeito a seus interesses, sob seu
controle". Está mais explícito. Acho que S. Ex'

queria resguardar a situação. Aqui, é a forma de
mocrática das relações internacionais, que já está
contida nos arts 17 e 19

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRA CASTRO
- Prossigo, Sr. Presidente Meu exame sobre a
competência da União, de um modo geral, repito,
foi de superfície, pela premência do tempo, mas
me pareceu muito bom pois reverencia a tradição
constitucional brasileira na matéria. É muito cria
trvo em alguns aspectos: competência da União,
apurações de câmbio, determinados impostos
com reflexos internacionais. Isso, a meu ver, está
muito bem posto, realmente. Eu lembraria ape
nas, com relação às atribuições do Chefe de Esta
do, também me parecem bastante interessantes,
e elas seguem a linha da maior parte das suges
tões que chegaram a esta Subcomissão. No cam
po das atnbuiçôes do Congresso Nacional, gosta
ria de chamar a atenção de V. Ex" para alguns
aspectos. O art 30, § 1', é, sem dúvida, de dispo
sição relevantíssíma,Inclusive, ISSO foi trazido por
empréstimo da Constituição francesa Essa su
gestão, parece, foi feita aqui por vários conferen
cistas: "Compete ao Congresso Nacional, resolver
aprovar, enfim, sobre todas os acordos do Execu
tivo'' Portanto não tratados mtemactonaís stricto
sensu, que onerem o Tesouro Nacional, que ge
rem compromissos financeiros para o Estado, por
via direta ou indireta, como é o caso do aval,
que é uma obrigação subsidiária de segundo
grau. Mas a norma diz o seguinte: "só terão valida
de após a promulgação do respectivo decreto
legislativo de aprovação". Quer dizer, utiliza-se co
mo referencial o ato legislatIvo que aprova. Por
que não dizer, numa linha mais direta, mais clara,
mais cristalina, de que só terão validade, como
faz a Constituição francesa, após a aprovação pelo
Congresso Nacional? Sabemos que, pela Consti
tuição em vigor, o decreto legislativo é o ato legis
lativo que se utiliza para as competências exclu
sivas do Congresso Nacional. Poderá não sê-lo
no processo legislativo, daqui para frente. Não
o sabemos. É uma questão de nomenclatura, em
processo legislativo. Mas o que é que se quer
assegurar aqut? Não é que isso vá produzir efeito
após a promulgação do decreto legislativo. Não
é isso. Quer dizer que vai produzir efeito após
a aprovação pelo Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ RUI CARNEIRO - Como insisti,
junto ao Deputado João Herrmann, a aprovação
se faz através de decreto legislativo. Se ele vai
ou não ser mudado, isso é outro problema. O
que não podemos é nos exírrur ... (fora do micro
fone, ínaudível)

O SR. CARLOSROBERTOSIQUEIRA CASTRO
- Acho que o que se quer tutelar aí é a prerro
gativa do Congresso Nacional. O decreto legisla
tivo já é uma tipicidade legislativa que poderá
ser ou não mantida.

O SR. JOSÉ RUI CARNEIRO - Acho que não
deve ser mantida.

O SR. CONSTITUINTESARNEYALHO - Te
nho uma observação a fazer. Era, inclusive, nran
do das palestras aqui proferidas, minha intenção
fazer uma proposta de artigo à Constituição que,
justamente, desse ao Congresso as condições de
legislar sobre o assunto. Já a tinha até redigido.
Coloquei-a no papel, mas não a apresentei: que
nenhum acordo ou contrato que, de uma forma

ou de outra onere a Nação, dentro desse espírito
da coisa, poderia ser feito, sem que houvesse
aprovação prévia do Congresso DepOIS disso, li
o artigo do deputado Roberto D'Ávila. Era minha
intenção colocar um item na proposta do meu
artigo, proibmdo o Brasil de manter relações com
países que tivessem qualquer trpo de discrimi
nação racial. Ouvi alguns setores, conservadores
e, também de esquerda, e o que se notou foi
que a maioria, pessoas bem intencionados, acha
que isso é um assunto altamente ultrapassado,
não resolve nada, porque o Brasil, hoje é a oitava
potência econômica do mundo Se a Petrobrás,
a Vale do RIO Doce, qualquer dessas empresas
tiver que fazer qualquer contrato no estrangeiro,
e esse tenha que passar, previamente, pela apro
vação do Congresso, elas não vão fazer nunca
esse contrato. Duas coisas podem acontecer: ou
atrasamos, segundo o que foi argumentado, por
inúmeros setores, o desenvolvimento da Nação,
principalmente nos acordos como o da dívida
externa, nos contratos bilaterais entre empresas,
ou então, isso vai constar na ConstItuição, vai

depender de lei complementar e nunca será vota
do. Trata-se de assunto que precisa ser estudado
com mais afinco. Acho que deveriamos ouvir se
tores interessados. O objetivo deles é fazer com
que o Brasil saia do endividamento externo que
aí está. Quer dizer, um endividamento como esse
não vamos fazer nunca mais, é lógico, evidente.
Não podemos tomar uma atitude que vai entrar
na Constiturção,partindo de um erro, de um pro
blema específico É aquele negócio: não vamos
colocar tranca na porta depois de roubados. En
tão, eu que tinha essa intenção de fazer essa pro
posta, não a fiz, depois de ouvir argumentos de
inúmeras pessoas. Parece-me que a única Consti
tuição que faz isso é a ...

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - A
Constínnção do Irã, se não me engano.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO - ..,
a Constituição francesa, que não abrange tudo;
nem as constituições de países socialistas, porque
o Estado mesmo toma conta disso. Quer dizer,
no meu entender, isso deveria ser melhor estuda
do, para que o Congresso, em casos que, real
mente onerassem a Nação, como um todo, se
pronunciasse previamente. Se for passar pelo
Congresso todos os acordos comerciais que im
pliquem aval do Banco Central, que impliquem
isso ou aquilo, não vai funcionar.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) A não
ser que se tenha uma comissão especifica para
esse tipo de trabalho.

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO-Inú
meras dessas nossas empresas estatais, como
a Valedo RIO Doce, a Petrobrás, firmam contratos
que na realidade, se forem passar pelo crivo da
aprovação do Congresso, vai se tomar dificil a
agilização do seu funcionamento. Só estou fazen
do esta observação, a título de reflexão. Concordo
com o espírito da coisa. Era minha intenção fazer
isso, como era minha intenção, também, levantar
uma questão sobre a segregação racial. Fui desa
conselhado, inclusive, pelos próprios grupos de
negros ligados à luta pelo apartheid, na África
do Sul, dizendo que o Brasil precisava era tomar
atitudes punitivas, isto é, não fazer contratos, acor
dos, mas jamais romper relações diplomáticas,
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porque, em casos extremos de guerra civil, eles
usariam as embaixadas de países amigos para
se asilarem. Então, dentro deste espírito, quena
lembrar que a coisa não é simples Isso cabena
aqui, a título de reflexão. Concordo com o espírito
da coisa, mas acho que é assunto muito mais
grave do que se pretende mostrar

O SR. JOSÉ RUI CARNEIRO - Deputado Sar
ney Filho, Sr. Presidente, levei a seguinte proposta,
ao Relator: que fosse constituída uma Comissão
Mista Permanente, formada por Parlamentares,
Deputados e Senadores, a qual analisaria, previa
mente, antes de assinatura e após as negociações,
todo e qualquer ato internacional por um prazo
exíguo. Isso apenas para que se estabelecessem
algumas preliminares. Haveria ou não o problema
da soberania nacional? Se emperraria ou não o
mecanismo ou ato intemacional, eu não sei, mas
acho que o Regimento Interno dessa Comissão
Mista é que poderia estabelecer quais os atos in
temacionais que seriam necessários à apreciação
do Congresso Nacional. Não podemos deixar ao
Congresso Nacional a última palavra, ou seja, o
ato de homologação de um ato internacional já
praticado, já assinado. t.'Io cenário internacional,
ficaremos numa situação muito difícil, se ele, de
pois de assinado o ato internacional, desaprová-lo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁVIla) - Ele
não tem, juridicamente, meios depois de reparar.

O SR. JOSÉ RUI CARNEIRO - Exato. Então,
a minha sugestão ao Deputado João Herrmann
está aqui no art. 31. É maios ou menos essa.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Então, apresentando a sua sugestão, que está
proposta no art. 31, "o Congresso, no seu Regi
mento Interno, estabelecerá normas e criará esta
Comissão". Com toda vênia, entendo que comis
~o congressual é matéria de Regimento Interno.
E uma verdadeira extravagância constitucional e
figuração em texto constitucional de Comissão
parlamentar. Isso nunca existiu em nenhuma
Constituição brasileira. O art. 30, da Constituição
em vigor, diz: "O Congresso, cada uma de suas
Casas, orgapizará os próprios serviços, regimen
talmente". E devemos manter isso. O Congresso
- e é de confiar que assim seja - saberá organi
zar-se, estabelecer as suas comissões permanen
tes, transitórias etc. O que é importante figurar,
no texto constitucional, é a competência do Con
gresso. Se se entender que esses acordos do Exe
cutivo que gerem compromissos financeiros só
produzir efeitos mediante o nihil obstat do Con
gresso Nacional, inclua-se esse princípio na Cons
títuição. Se se entender que esse principio, posto
de uma forma ortodoxa, pode comprometer a
agilidade da vida internacional, o espaço de atua
ção que o Chefe do Executivo, necessariamente,
deve ter na condução das nossas relações mterna
cionais, então, ou se inclua um princípio menos
ortodoxo, mais maleável, que conjugue essa parti
lha de responsabihdade entre o Executivo e o
Congresso, ou, simplesmente, se suprima o Exe
cutivo. E uma decisão do Constituinte. Mas prever
uma comissão permanente para esse fim a nível
constitucional não me agrada.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Va
mos ouvir a opinião do nosso Constitumte, Depu
tado LuizViana.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - Sr. Presi
dente, quero fazer uma retificação pelo que enten
do, penso estar S. S' totalmente certo. É matéria
descabida no Texto Constitucional reportar-se a
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Uma Constituição limita-se a traçar princípios e
definir normas fundamentais. Então, se se consi
dera que a norma deve ser incluída, tudo bem.
Agora, se reportarmos a Regimento Interno, pare
ce-me completamente pertinente.

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO- Nu
ma norma mais genérIca, seria o caso de constar,
se fosse para resguardar isso, qualquer ato inter
nacional, qualquer tipo de acordo ou ato que pos
sa afetar ou onerar a Nação, o seu desenvolvi
mento, um problema mais amplo, no caso das
negociações das dívidas, por exemplo Concordo
com o professor. Em primeiro lugar, concordo
em que se deve detalhar; segundo a 8' potência
econômica do mundo não pode ficar a mercê
de problemas de menor importância.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁVIla) - Peço
vênia ao Deputado Sarney, mas esse neqócto de
8' potência econômica do mundo não quer dizer
muita coisa em nosso País

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO - O
que quero dizer é o seguinte: somos um país
capitalista, mas nem os comunistas, adotam esse
tipo de restrição constitucional. Nenhum país, ho
je em dia, mantém esse tipo de relação - e o
mundo é um grande mercado - esse trpo de
restrição. É inviável Não existe. Então, se corre
mos o risco de colocar uma coisa dessas, deta
lhísta, ortodoxa, dentro da Constituição, jamais
irá ser curnpnda, Nem o Congresso tem estrutura
para analisar isso.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Há uma proposição aqui sobre a qual também
gostaria de fazer um comentário. Este mesmo
art. 30, que trata das atríburções do Congresso,
exibe, no § 3", o prmcípío de que a imunidade
jurisdicional só pdoe ser objeto de renúncia me
diante autorização do Congresso Nacional Estou
de pleno acordo, em termos axíolóqicos. Acho
que a norma é muito bem posta, rmnto bem mspi
rada. Mas ela está profundamente mal colocada,
porque ela se interpõe entre o § 2" e 4°, que tratam
da mesma COisa, que são os tais acordos do Exe
cutivo que geram compromissos financeiros. Es
sa imunidade jurisdicional não vale apenas para
os acordos do Executivo, mas para qualquer ato
internacional o § lodo art. 30, trata dos contratos
aqui comentados pelo eminente Constituinte Sar
ney Filho. O § 2°, fala do prazo do Congresso
para aprovar ou não esses contratos. Depois, co
mo Pilatos no Credo, entra a imunidade jurisdi
cional, que se refere a qualquer ato internacional.

A SRA.ANAMARIA VILELA - Há outros dados
de um outro problema Estávamos discutindo o
problema quanto à cláusula. Era apenas como
efeito de contrato.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Mas a norma não diz isso. Ficou na Idéia, por
que é a imunidade juridicional de que gozam os
órgãos da Administração Pública direta e indireta.

ASRA.ANAMARIA VILELA - Quando realizam
contratos.

O SR CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Eu lhe pergunto: e quando não realizam acor
dos de Executivo, a imunidade de jurisdição pode
ser renunciada sem a aprovação do Congresso?

A SRA.ANAMARIA VILELA - Aí eu estou pro
curando demonstrar o problema do Direito Inter
nacional Público Agora, esse caso que vem agra
vado ,. São feitos de maneira inconsiderada, mui
tas vezes, e determinam o aval da União. Em
todo caso, há uma 2' cláusula de lei aplicável...
(inaudíveI)

O SR CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Permita-me uma ponderação: o móvel dessa
preocupação, realmente, foi a cláusula - conhe
ço a posição do Prof. Celso Melo - que se conti
nha nos acordos de reescalonamento da divida
externa, celebrados entre o Banco Central e os
bancos internacionais, que indicavam a Justiça
de Nova Iorque para dirimir quaisquer questões
oriundas daqueles "acordos" do Executivo Isso
causou realmente uma repulsa muito grande e
até mesmo feriu o orgulho patnótíco de todos
nós. A Ordem dos Advogados fez uma grande
representação, na época, ao chefe do MinistérIO
Público. Eu mesmo participei daquela Comissão
que elaborou aquela representação para a decre
tação da inconstitucionalidade de uma cláusula
daqueles acordos. Mas o que é substantivo notar
é que é necessário que a Constituição adventícia
cogite de uma norma ampla de imunidade de
jurisdição, que servirá não apenas aos acordos
executivos, mas a todas as relações internacio
nais. Assim penso eu, pelo menos Acho que essa
norma deve figurar no capítulo relativo às relações
internacionais. Tenho lembrança de que a pro
posta de autoria do Presidente Roberto D'Avila
diz exatamente isso: que o Estado brasileiro e
suas agências, enfim, seus órgãos, devem subme
ter-se apenas à jurisdição de se~ próprios juízes
e arbitragem e jurisdição de cortes internacionais,
reconhecidas pelo Brasil e pelo Direito Interna
cional. Pode-se acrescentar isso à proposta do
professor Celso Albuquerque Melo, quando diz
que a renúncia à imunidade de jurisdição depen
derá de autorização do Congresso NaclOnal Há
casos que podem interessar ao Brasil. Sabemos
que a VIda internacional, às vezes, leva-nos a ele
ger um foro que não o do nosso contratante.
O Brasil, contratando com os Estados Unidos,
pode eleger o foro de Bruxelas. É perfeitamente
factivel essa hipótese

A SRA. ANA MARIA VILELA - Por isso é que
achei um pouco ousada a proposta do Sr. Presi
dente, quando admitia isso

De modo algum, o Brasil se submeterá a algu
ma arbitragem, a algum foro

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Por que então, conjugarmos?

A SRA.ANAMARIA VILELA - ... que me parece
mais ponderada.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Conjugamos. Veja bem, eu não considero, da
ta venia, que se deva apenas estabelecer uma
cláusula de condição para renúncia de imunidade
de jurisdição. Colocaria, como principio, a imuni
dade de jurisdição. Acho muito saudável que
conste isso na Constituição.
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A SRA ANAMARIA VILELA - Mas V. S' disse
que não se submeterá. Depois, refenndo-se à re
núncia, dIZ que não sbmeterá.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Aí, a senhora abranda; coloca uma norma de
príncípro e estabelece a exceção à regra: " que
dependerá de aprovação do Congresso NaCIO
nal''.

Terminando minha muito modesta exposição,
faria um cornentáno, apenas redacional, ao art
34.

O SR CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Quanto às atnburções do Senado, V.S' concorda
com elas?

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Num exame perfunctório, não vi nada que me
chamasse a atenção.

O art. 34, na competência do Supremo Tribunal
Federal, estabelece: "Compete ao Presidente do
Supremo Tnbunal Federal conceder o exequa
tur a cartas rogatórias e à homologação de sen
tenças estrangeiras". Aqui deve ter havido erro
redacional, porque não há exequatur para !1O
mologação de sentença estrangeira. A norma de
ve ser lida assim "Conceder o exequatur a cartas
rogatórias e homologar sentenças estrangeiras".

A SRA.ANAMARIA VILELA - A homologação
em outros países é chamada também reconhe
cimento ou exequatur, cabendo à Justiça locla,
eventualmente, cumprir.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- No Brasil, não.

A SR' ANA MARIA VILELA - Isso consta da
Constituição, art 119. Essa fórmula foi copiada.
A única alteração é que ela está sob a forma
de parágrafo, e o Deputado João Herrmann Neto
não gosta de parágrafos, porque ele diz que pará
grafo dá idéia de exceção. Então, S. Ex' colocou
essa matéria como um artigo à parte.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
-A norma diz o seguinte: "O Supremo Tribunal
Federal funciona, em plenáno, dividido em tur
mas".

O Regimento Interno estabelecerá:
"d) a competência de seu Presidente para con

ceder o exequatur a cartas rogatórias e para
homologar sentenças estrangeiras."

Não se cogita de exequatur para homologa
ção de sentenças estrangeiras.

A SR' ANA MARIA VILELA - Mas, em outro
artigo, no geral, caso pleno, item I. diz isso, V.
Ex!' tem razão. Pensei que tivesse copiado exata
mente o texto. Homologar significa...

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
-Não há.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Srs.
Constituintes, será que uma Constituição não de
veria, principalmente a nova Constituição, ser ob
jeto de estudo nas escolas? Que as crianças pu
dessem conhecê-Ia? Acho que teríamos de escre
vê-la com palavras mais simples, não palavras
jurídicas. Não sei o que significa exequatur.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Exequatur é meto difícil, realmente, pra uma
criança.

A SRA. ANA MARIA VILELA - A nossa lingua
gem já facilita. Em outros países, seria exequa
tur, nós, porém, dizemos homologação.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Concordo plenamente. Poder-se-ia fazer isso de
maneira mais genérica, mais fácil, dentro do espí
rito da coia Não cabe à Constituição auto-apli
car-se.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- Conceder exequatur significa determinar o
cumprimento a cartas roqatónas. Compete a ele
a homologação de setenças estrangeiras. Acho
que se poderia imaginar um vocábulo para subs
tituir esse termo exequatur.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Em
nome das cnanças, que têm pedido sempre para
que olhemos por elas na Constituinte, quem sabe,
também, é uma forma de modificarmos o voca
bulário? Professora, quem sabe, a senhora acha
uma fórmula.

A SRA. ANA MARIA VILELA - Tenho impres
são de que ouvi IStoem algum lugar. Realmente,
as três denominações são: o exequatur, homolo
gação, e uma, que é bem mais pernóstica, a denh
bação, que é a italiana. A mais consagrada é ho
mologação.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- A nossa primeira Constituição republicana, a
de 1891, é muito simples na exposição dessa
norma

A SRA.ANAMARIA VILELA -Inclusive consul
taria o senhor, como Procurador, homem da Jus
tiça, se acha que esta competência deve ser man
tida para o Supremo Tribunal Federal, porque
não vejo isso em nenhum país. Não coloquei isso
como competência do Supremo, porque sei que
traria grande problema. Mas, em todos os países,
isso é missão, ou próprio do Ministério da Justiça,
ou de Justiça de Primeira Instância. Inclusive, acho
que a Constíturção de 1891, no Brasil, talvez tenha
sido uma espécie de má tradução do sistema
- Corte De ll'Apelazzione-c-achararn que era Corte
de massa e colocaram isso para o Supremo. Por
conseguinte não vejo por que ficar na compe
tência de tão alta Corte de Justiça.

O SR. CARLOSROBERTO SIQUEIRACASTRO
- É a nossa tradição.

A SRA. ANA MARIA VILELA - É a tradição,
mas eu a acho um pouco exagerada.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO 
Acho que esta é uma questão técnica, de menor
valia.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Nun
ca tinha OUVIdo falar nesta palavra. Confesso que
é muito jurídica.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Mas em Direito é muito corrente. Aceito perfeita
mente os argumentos de V. Ex' Não houve ne
nhum pernosticismo, porque a expressão, em Di
reito, é até vulgar, de uso frequente

O SR CONSTITUINTE SARNEY FILHO - Sr.
Presidente, gostaria de lembrar aos companhei
ros, inclusive a V. Ex", que, hoje, na sessão do
Congresso, teremos a votação do aumento dos
aposentados, matéria sobre a qual não tem havido
quorum. A sessão está começando agora.

Também gostaria de registrar, com pesar, a
ausência do nosso Relator. Tenho certeza de que,
se aqui estivesse, hoje S Ex' nos abrilhantaria
com seu conhecimento, mesmo nas discussões
sobre este parecer.

Parabenizo V.Ex' pela maneira como conduziu
os trabalhos na parte preliminar deste relatório,
convocando para as audiêncías públicas persona
lidades, pessoas que, com seu conhecimento, pu
deram dar grande ajuda, que foram aproveitadas
no relatório do Deputado João Herrmann.

Por esta discussão, um pouco superfícial, mas
que já nos permitiu avançar alguns pontos, a idéia
geral do relatórto é muito boa. Ela vai ao encontro
daquilo que todos desejamos, que é fazer uma
Constituição moderna, atual, que responda às as
pirações de nosso povo, de nosso País, nessa
nova fase de afirmação nacional, de sua capaci
dade de se desenvolver e, até mesmo, como uma
opção nova no contexto internacional. Dentro dis
to, gostaria de lembrar outra sugestão minha, que
poderia ser objeto de estudo maior, porque está
de acordo com o espírito de neutralidade do País.
Gostaria de pedir aos companheiros Constituintes
que examinássemos este aspecto. Até agora, as
argumentações são no sentido de tornar o Pais
neutro. Isso se vê claramente nas argumentações
de V.Ex". Já foi demonstrado que isso implicaria
alguns embaraços para o Brasil nos tratados e
acordos internacionais, porque alguns deles, co
mo sabemos, exigem até, nas suas claúsulas, a
nossa particípação. Mas acho que poucos são
os países, com a dimensão do Brasil, que estão
tendo esta oportunidade histórica, no contexto
moderno, de fazer uma nova Constituição.

O papel do Brasil poderia firmar-se como uma
Nação líder, não pela força, pela pujança econô
mica, mas uma Nação líder pelo apoio aos oprimi
dos, por uma nova visão da realidade mundial,
por uma nova opção de desenvolvimento da co
munidade internacional. Que nós nos utilizásse
mos, realmente, disso, fazendo uma grande Na
ção de dimensões continentais, com fronteiras
com quase todos os países da América do Sul.
Seria realmente um avanço e uma prova de que
os tempos são outros.

Poderíamos começar a dar esse exemplo. Po
deríamos proibir também a fabricação de artefa
tos bélicos nucleares Juntarmo-nos aos movi
mentos de ponta da Europa e dos Estados Uni
dos, que, hoje em dia, têm com grande apoio,
lutado pela preservação ampla do sistema ecoló
gico E dentro, evidentemente, dessa preservação
está o espírito pacifista, o espírito não belicista
das comunidades que, na maioria das vezes, co
mo sempre ocorre, nunca participam das deci
sões que dizem respeito ao exercício da sua sobe
rania, em caso de guerra, de agressões externas
no seu posicionamento como nação etc.

Acho que deveríamos pensar de uma maneira
não preconceituosa, inovadora, no sentido de tra
tarmos as relações internacionais. Esse sena o
caminho que afírmana o Brasil como Nação, que
teria um leque de opções a nível mundial

Então, gostaria de deixar aqui a minha suges
tão, para que ela fosse analisada. Evidentemente
que, como democrata que sou, concordo com
a maioria. Não irei, de maneira alguma, criar qual
quer tipo de embaraço. Aquí fica a mínha suges
tão. Sobre ela deveríamos aprofundar-nos. Até
mesmo a nossa Comissão poderia assumir essa
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bandeira. Não é uma atitude personahsta, eviden
temente a sugen, mas posso até retirá-Ia. Acho
que, se a Comissão tomasse uma atitude como
esta, como um todo, estaríamos, realmente, le
vantando uma COIsa nova, moderna, dentro do
espírito das propostas do Relator, aperfeiçoadas
aqui pelo Presidente da Comissão.

Era, Sr Presidente, o que tinha a sugenr para
discussão

O SR PRESIDENTE (Roberto D'Ãvila) - Agra
deço a V.Ex' as suas palavras, que são colocadas
sempre com espírito de contribuição a esta Co
missão.

Conforme declarei, no primeiro dia dos nossos
trabalhos, realmente procuraríamos fazer com
que esta Subcomissão tivesse a característica
mais democrática possível. Acho que consegui
mos isso. E estamos continuando nessa mesma
direção.

Encerro a sessão de hoje e marco uma nova
sessão para amanhã, às 10 horas e 30 minutos
quando poderemos continuar, já com mais subsí
dios, as discussões.

Espero que, amanhã, nosso Relator já esteja,
quem sabe, de volta. Rogo a Deus que ele melhore
rapidamente.

Está encerrada a sessão. Muito obrigado.

ATADA 14' REUNIÃO, REALIZADA
EM 19 DE MAIO DE 1987.

Aos dezenove dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e OItenta e sete, às dez horas
e trinta minutos, na Sala "D'l " do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcorrus
são da Nacionalidade, da Soberania e das Rela
ções Internacional, sob a Presidência do Consti
tuinte Roberto D'ÁvIla, com a presença dos se
guintes Constituintes: AluízioBezerra - Vice-Pre
sidente, João Herrmann Neto - Relator, MIlton
Uma, Sarney FIlho,MiltonBarbosa, Manuel Viana,
José Carlos Grecco, Francisco Rollemberg, Cleo
nâncio Fonseca e Luiz Viana Neto. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos. Ata: por solicitação do Se
nhor Constrtuinte Milton Lima, foi dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior e a mesma consi
derada aprovada Expediente: o Senhor Presiden
te comunica que, até o momento, foram apresen
tadas 116 Emendas ao Anteprojeto do Relator,
cura relação é a seguinte (número e autor): 001
- Constituinte Jutahy Magalhães; 002 - Consti
tuinte Arnaldo Martins; 003 a 005 - Constituinte
Antonio Ferreira; 006 e 007 - Constituinte Nilson
Gibson; 008 - Constituinte Leopoldo Peres; 009
a 014 - Constituinte José Genoíno Neto; 01~
- Constituinte Geraldo Campos; 016 - Consti
tumte Alfredo Campos; 017 e 018- Constituinte
Jairo Carneiro; 019- Constituinte Aluízio Bezer
ra; 020 a 038 - Constituinte Maurício Nasser;
039 - Constituinte Israel Pinheiro Filho; 040 e
041 - Constituinte Farabulini Júnior; 042 a 048
- Constituinte Haroldo Lima; 049 a 051 - Cons
tituinte Mario Maia;052 a 057 - Constituinte Ro
berto Freire; 058 a 069 - Constitumte Milton
Uma; 070 a 073 - Constituinte Vasco Alves;074
- Constituinte José Genoíno Neto; 075 - Consti
tuinte Vicente Bogo; 076 e 077 - Constituinte
Jamil Haddad; 078 - Constituinte Francisco Car
neiro; 079 - Constituinte César Cals Neto; 080
e 081 - Constituinte Antonio Ueno; 082 a 086

- Constituinte Paulo Macarim; 087 - Consti
tumte Amaury Múller; 088 a 107 - Constituinte
Luiz VIana Neto; 108 - Constituinte Pompeu de
Souza; 109 a 110 - Constitumte Sadie Hauache:
111 e 112 - Constitumte Olavo Pires; 113 
Constrtumte José Genoíno Neto; 114 - Consti
tumte Ismael Wanderley; 115 - Constituinte An
tonio Carlos Mendes Thame; e 116- Constituinte
José Richa Ordem do Dia:Discussão do Antepro
jeto de texto constitucional - Títulos: da Sobe
rania, da Nacionalidade, e das Relações Interna
cionals. Anunciada a Ordem do Dia, concordaram
os Constituintes presentes em que, ao invés de
discutir publicarnente o Anteprojeto, deveriam fa
zê-lo em reunião informal, buscando, assim, o
consenso. Foi, de imediato, dispensado o serviço
de gravação da reunião, e o Senhor Presidente
encerrou a reunião às dez horas e quarenta e
cinco minutos E, para constar, eu Regina Beatriz
Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e publicada no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. Constituinte Roberto
D'Ávila, Presidente.

ATADA 15' REUNIÃO, REALIZADA
EM 22 DE MAIO DE 1987.

Aos vmte e dois dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e quarenta minutos, na Sala "DI" do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão da Nacionalidade, da Soberania e das Re
lações Internacionais, sob a Presidência do Cons
tituinte Roberto D'Ávila, com a presença dos se
guintes Constituintes: Aluízio Bezerra e Antonio
Ferreira, Vice-Presidentes, João Herrmann Neto
- Relator, Aécio Neves, Cleonâncio Fonseca, Ge
raldo Bulhões, Manuel Viana, Francisco Rollem
berg, Sarney Filho, Luiz Viana Neto, João Macha
do Rollemberg e Hélio Duque. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos Ata:por solicitação do Senhor Cons
tituinte Sarney Filho foi dispensada a leitura da
Ata da reunião antenor e a mesma considerada
aprovada. Expediente: o Senhor Presidente comu
ruca que foram apresentadas mais cinquenta e
seis emendas ao Anteprojeto, cuja relação é a
segumte (número e autor): 117 - Constituinte
Nelson Friedrich; 118 - Constituinte Antonio Ue
no; 119 - Constituinte Vilson Sousa; 120 
Constituinte Nelson Friedrich; 121 e 122 -Cons
tituinte Nelson Wedekin; 123 - Constituinte Nil
son Gibson; 124 - Constituinte Ismael Wander
ley; 125 e 126 - Constituinte Dého Braz; 127
- Constituinte Pnsco Viana; 128 - Constituinte
ZizaValadares; 129 - Constituinte Nilson Gibson;
130 - Constituinte Francisco Amaral; 131 a 133
- Constituinte João da Mata; 134 - Constituinte
Stélio Dias; 135 - Constituinte Carlos Alberto
Caó; 136 e 137 - Constituinte Fernando Henri
que Cardoso; 138 e 139 - Constituinte Cassio
Cunha Lima; 140 - Constituinte Cid Sabóia de
Carvalho; 141 a 146 - Constituinte Iram Saraiva;
147 a 150 - Constituinte Sigmannga Seixas; 151
a 158 - Constituinte Alfredo Campos; 159 a 161
- Constituinte Uldurico Pinto; 162 - Constituinte
Sandra Cavalcanti; 163 - Constituinte Brandão
Monteiro; 164 - Constituinte José Moura; 165
- ConstItumte José Ignacio Ferreira; 166 e 167
- Constituinte Aécio Neves; 168 a 172 - Consti-
tuinte Geraldo Bulhões. Ordem do Dia: leitura do

parecer do Relator às Emendas apresentadas ao
Anteprojeto de texto constitucional - Títulos: da
Soberania, Da Nacionalidade, e Das Relações In
ternacionais. O Presidente concedeu a palavra ao
Relator, Constituinte João Herrmann Neto, que,
após breve introdução, fez a leitura da relação
das emendas apresentadas bem como a síntese
do parecer que ofereceu a cada uma. A seguir,
leu o texto do novo Anteprojeto, caso aceito o
seu parecer. Finalmente, fez um agradecimento
a todos que com ele colaboraram na execução
de seu trabalho, os quais citou nominalmente.
O Senhor Presidente cumprimentou o Relator e
todos os mtegrantes desta Subcomissão pela se
riedade e eficácia dos trabalhos deste órgão. O
Constituinte Luiz Viana Neto solrcítou a palavra
para mdagar sobre a distribuição de cópias do
novo anteprojeto. O Presidente informou que as
cópias estavam sendo providenciadas e que se
riam distribuídas antes do início da próxima reu
nião destinada à votação da matéria, e que seria
realizada a seguir. O Relator levantou uma questão
de ordem sobre o processo de votação, que foi
de imediato respondida pelo Presidente. Antes de
ncerrar, o Senhor Presidente convocou nova reu
mão a realizar-se dentro de quinze minutos, desti
nada à votação do Anteprojeto e das Emendas
a ele apresentadas, e mformou que, nesse inter
valo, a Mesa estana recebendo os requerimentos
de destaque de Emendas para votação em sepa
rado. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente encerrou
a reunião, cujo inteiro teor será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o respectivo
registro datIlográfico, no Diário da Assembléia Na
cronal Constituinte E, para constar, eu Regina
Beatriz Ribas Manz, Secretária, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. Constituinte Roberto
D'Ávila.

Data da Reunião: 22-5-87
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Há

número regimental. Declaro aberta a 15' reunião
desta Subcomissão da Nacionalidade da Sobe
rania e das Relações Internacionais

Por sohcítação do Constituinte Sarney Filho,
a ata será considerada lida e aprovada

Ao Anteprojeto foram apresentadas mais 56
emendas, totalízando 172

Vamos passar à leitura do Parecer às Emendas
apresentadas, enquanto aguardamos as cópias
xerox, que chegarão dentro de dez a quinze rnmu
tos Enquanto isto, o nosso Relator, o nobre Cons
tituinte João Herrmann Neto, fará a leitura do seu
parecer.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - Sr.
Presidente, companheiros Constituintes, faço
uma proposta a V.Ex": como estamos amda sem
o relatório, que estará sendo distribuído em mo
mentos a todos os companheiros, e temos 172
emendas apresentadas e comentadas, ofereço à
Subcomissão a leitura da relação das emendas
e do parecer do Relator, e em seguida apresentarei
a todos a redação final do Anteprojeto como a
relatoria havia se proposto a fazer, em se conside
rando que as emendas se apresentassem de tal
forma Se isto puder ser feito, Sr Presidente, no
bres companheiros, começarei a ler, então, a rela
ção das emendas, objetivando o que esta Subco
missão até hoje conseguiu fazer, ou seja, cumprir
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todos os prazos que nos foram determmados pelo
Regimento e tendo sido, Inclusive, a primeira a
cumpri-lo no prazo anterior de apresentação do
relatório, e também hoje, nesta sexta-feira, 22 de
maio de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Está
aprovada a sugestão.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) - Co
meçaremos pela Emenda n° 1: aprovada parcial
mente, Emenda n° 2: rejeitada; Emenda rr 3: rejei
tada; Emenda n° 4' rejeitada; Emenda n° 5: apro
vada; Emenda n° 6: rejeitada; Emenda n° 7: rejeita
da; Emenda n°8: rejeitada; Emenda rr 9. rejeitada;
Emenda n° 10: prejudicada, Emenda rr 11 rejeita
da; Emenda n° 12: rejeitada; Emenda n° 13: rejei
tada; Emenda n° 14: aprovada; Emenda n" 15:
rejeitada; Emenda n° 16: rejeitada, Emenda n
17: rejeitada; Emenda n° 18: rejeitada; Emenda
n° 19: rejeitada; Emenda n° 20: rejeitada; Emenda
n° 21. rejeitada; Emenda n° 22: rejeitada; Emenda
n° 23: rejeitada; Emenda n° 24: rejeitada; Emenda
n°25: rejeitada; Emenda n°26. aprovada; Emenda
n° 27: rejeitada; Emenda n° 28. rejeitada; Emenda
n- 29: rejeitada; Emenda n° 30: prejudicada;
Emenda n° 31: rejeitada; Emenda n" 32: rejeitada;
Emenda n° 33. rejeitada; Emenda n' 34: rejeitada;
Emenda n° 35: prejudicada; Emenda n' 36: preju
dicada; Emenda n° 37: rejeitada; Emenda n" 38:
prejudicada; Emenda n° 39: rejeitada; Emenda
n° 40: rejeitada; Emenda n° 41: rejeitada; Emenda
n° 42: rejeitada; Emenda n"43: rejeitada; Emenda
n° 44: rejeitada; Emenda n° 45: rejeitada; Emenda
n° 46: rejeitada; Emenda n° 47: rejeitada; Emenda
n" 48: rejeitada; Emenda n° 49: prejudicada;
Emenda n- 50: prejudicada; Emenda n°51. rejeita
da; Emenda n° 52: rejeitada; Emenda n° 53. rejei
tada, Emenda rr 54: rejeitada; Emenda n° 55:
aprovada parcialmente; Emenda n° 56: rejeitada;
Emenda n" 57: rejeitada; Emenda n6 58: aprovada
parcialmente; Emenda n° 59: aprovada; Emenda
rr 60: aprovada; Emenda n° 61: aprovada; Emen
da n° 62: rejeitada; Emenda n- 63: aprovada;
Emenda n° 64: rejeitada; Emenda n° 65: rejeitada;
Emenda n° 66: aprovada; Emenda n° 67: apro
vada; Emenda n- 68: aprovada; Emenda n° 69:
aprovada; Emenda n° 70 rejeitada; Emenda n°
71: rejeitada; Emenda rr 72: rejeitada; Emenda
n° 73: rejeitada; Emenda n° 74: rejeitada; Emenda
rr 75: rejeitada; Emenda n° 76: rejeitada; Emenda
n° 77: rejeitada; Emenda n° 78: prejudicada;
Emenda n' 79: rejeitada; Emenda n° 80' rejeitada;
Emenda n° 81: rejeitada; Emenda n° 82: prejudi
cada; Emenda n° 83: aprovada parcialmente;
Emenda n° 84: rejeitada; Emenda no85: rejeitada;
Emenda n° 86: rejeitada; Emenda n° 87: rejeitada;
Emenda n° 88: rejeitada; Emenda n° 89: rejeitada;
Emenda n° 90: rejeitada; Emenda n° 91: rejeitada;
Emenda n° 92: rejeitada; Emenda n° 93: aprovada
parcialmente; Emenda n° 94: rejeitada; Emenda
no95: aprovada; Emenda n°96: rejeitada; Emenda
n' 97: rejeitada; Emenda n° 98: aprovada parcial
mente; Emenda n° 99: rejeitada; Emenda n° 100.
rejeitada; Emenda n° 101: aprovada parcialmente;
Emenda n° 102: rejeitada; Emenda rr 103: apro
vada; Emenda n" 104: rejeitada; Emenda rr' 105:
rejeitada; Emenda rr 106: rejeitada; Emenda n°
107: rejeitada; Emenda rr 108: rejeitada; Emenda
n° 109: rejeitada; Emenda rr' 110 rejeitada; Emen
da n° 111. rejeitada; Emenda n° 112: rejeitada;
Emenda n° 113: rejeitada; Emenda rr 114: apro-

vada; Emenda n° 115: rejeitada; Emenda n" 116:
rejeitada; Emenda n° 117' prejudicada; Emenda
n" 118: rejeitada; Emenda rr 119: rejeitada; Emen
da n° 120: rejeitada; Emenda rr 121: rejeitada;
Emenda n° 122: rejeitada; Emenda n° 123: rejeita
da; Emenda n° 124: rejeitada; Emenda na 125:
rejeitada; Emenda n° 126: aprovada parcialmente;
Emenda n" 127' rejeitada; Emenda n° 128: rejeita
da; Emenda n° 129: rejeitada; Emenda n- 130:
rejeitada; Emenda n° 131. rejeitada; Emenda rr
132: rejeitada; Emenda n° 133: rejeitada; Emenda
n° 134: rejeitada; Emenda n° 135. rejeitada; Emen
da rr 136. rejeitada; Emenda n° 137: rejeitada;
Emenda n- 138: rejeitada; Emenda n° 139: preju
dicada; Emenda n° 140. prejudicada; Emenda n°
141: rejeitada; Emenda rr' 142' rejeitada; Emenda
n° 143: rejeitada; Emenda n' 144: rejeitada; Emen
da n° 145: rejeitada; Emenda n° 146: rejeitada;
Emenda n° 147: aprovada; Emenda rr 148: rejei
tada; Emenda n° 149. rejeitada; Emenda n° 150:
rejeitada; Emenda n° 151: rejeitada; Emenda n°
152: rejeitada; Emenda n° 153: aprovada parcial
mente; Emenda n° 154: rejeitada; Emenda n° 155:
rejeitada; Emenda n9 156. rejeitada; Emenda n°
157: rejeitada; Emenda n° 158: rejeitada; Emenda
n° 159: rejeitada; Emenda n° 160' rejeitada; Emen
da n" 161: prejudicada; Emenda rr 162: prejudi
cada; Emenda n° 163: rejeitada; Emenda n° 164:
tada; Emenda n° 165: rejeitada; Emenda n° 166:
rejeitada; Emenda n° 167: rejeitada; Emenda n°
168: rejeitada; Emenda n° 169: rejeitada; Emenda
n° 170: rejeitada, Emenda no171: rejeitada; Emen
da n° 172: rejeitada.

Deverá haver uma mudança no que consta da
cópia que será distribuida aos Senhores, tanto
na Emenda rr 5, que deve constar do relatório
como rejeitada, transforme-se em aprovada; e na
Emenda n° 139, onde deve estar escrito rejeitada,
transforme-se em prejudicada. Se estas emendas
forem assim consideradas, o Anteprojeto passaria
a ter o seguinte teor, já cornqído:

I- COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS
DIREITOS E GARANTIAS DO

HOMEM E DA MULHER

l-a) Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais

ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TÍTULO I
Da Soberania

Art. 1° O Brasil é uma República democrá
tica, representativa, constituída pela vontade po
pular numa Federação indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 2° A soberania pertence ao povo e dele
emanam os poderes do Estado.

Art. 3° São poderes do Estado e órgãos da
soberama popular, harmônicos e Interdependen
tes, o Legislativo, o Executivo e o .Judíciárío,

Art. 4° Os poderes do Estado são exercidos
pelo povo através de represetantes ou, diretamen
te, pelos meios previstos nesta Constituição.

Art. 5° Cumpre ao Estado promover de fato
a liberdade e igualdade dos cidadãos, removendo
os obstáculos de ordem política, econômica, so
cial e cultural para viabilizar a efetiva participação
popular na Administração Pública e no controle
da atividade de seus órgãos.

Art. 6° A soberania exerce-se sobre todo o
Território Nacional, que compreende o domínio
terreste, hídrico e aéreo, conforme definidos nas
convenções internacionais e na legislação federal.

Art. 7° O Estado brasileiro exercerá soberama
política e econômica permanente sobre todos os
recursos naturais que se encontram no seu terrító
no e sobre os bens criados pelo empenho e pelo
trabalho de seu povo.

Art. 8° A defesa da soberania e do Território
Nacional é dever de todo brasileiro e missão precí
pua das Forças Armadas.

Art. 9° O português é a língua nacional do
Brasil e os seus símbolos a bandeira, o hino, o
escudo e as armas da República, adotados à data
da promulgação desta Constituição.

Art. 10. A representação externa da Repúbli
ca Federativa do Brasil compete privativamente
à União, que a exerce através do Presidente da
Repúblíca.

TÍTULO II
Da Nacionalidade

Art. 11 São brasileiros natos:
1 - os nascidos no Brasil, embora de pais es

trangeiros, desde que estes não estejam a serviço
de seu país;

2 - os nascidos no estrangeiro, de pai brasi
leiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço do Brasil; e

3 - os nascidos no estrangeiro, de pai brasi
leiro ou mãe brasileira, desde que registrados em
repartição brasileira competente no exterior, ou
desde que venham a residir no Brasil antes da
maioridade e, alcançada esta, optem pela nacio
nalidade brasileira em qualquer tempo.

Art. 12 São brasileiros naturalizados os que,
na forma da lei, adquirirem nacionalidade brasi
leira, exigidas aos originários dos países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininter
rupto e idoneidade moral.

Art. 13 A aquisição voluntária de nacionah
dade estrangeira não implicará em perda da na
cionalidade brasileira, a não ser nos seguintes ca
sos:

1-quando houver expressa manifestação de
renúncia do interessado à nacionahdade brasileira
de origem;

II - quando a renúncia à nacionalidade de ori
gem for requisito prévio à obtenção da naciona
lidade estrangeira.

Art 14 A lei não poderá estabelecer distin
ções entre brasileiros natos e naturalizados, além
das previstas nesta Constituição.

Parágrafo único São privativos de brasileiros
natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, Primeiro-Ministro, Ministro de Esta
do, Deputado Federal, Senador, Ministro dos Tri
bunais Superiores, Procurador-Geral da Repúbli
ca, Governador do Distrito Federal, Governador
dos Estados, Governador de Terntórío, Embai
xador e os da carreira de Diplomata, Oficial da
Aeronáutica, Exército e Marinha.

Art. 15 A condição jurídica do estrangeiro se
rá definida em lei, conforme o disposto nesta
Constituição e nos tratados internacionais.

Art. 16 O Presidente da República decretará
a perda dos direitos políticos nos casos de:

I- aquisição voluntária de nacionalidade es
trangeira, nas hipóteses previstas nos itens I e
11 do artigo 13 da Constituição;
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11 - aceitação de governo estrangeiro, sem a
devida autorização, de comissão, emprego ou
função incompatível com os deveres do nacional
para com o Estado brasileiro;

11I - aquisição de nacionahdade brasileira obtr
da em fraude contra a lei.

TITULO 11I

Das Relações Internacionais

Art 17. O Brasil manterá relações com esta
dos estrangeiros, organizações internacionais e
outras entidades dotadas de personalidade inter
nacional, em nome de seu povo, no respeito aos
seus interesses e sob seu permanente controle.

Art. 18 O Brasil não permitirá que conflitos
internacionais em que não é parte, atinjam seu
território nacional e nele se transformem em fato
res de desagregação de sua gente.

Art. 19 Nas relações internacionais, o Brasil
adotará atitude de coexistência pacífica e se rege
rá pelos princípios constantes da Carta da Organi
zação das Nações Unidas, tal como explicitados
na Resolução 2625 (XXV) da Assembléia Geral.

Art. 20 Nas relações interamericanas, o Bra
sil respeitará os princípios da carta da Organi
zação dos Estados Americanos.

Art. 21 Na convivência com Estados estran
geiros e participando de organismos multilaterais,
o Brasil favorecerá a obras de codificação pro
gressiva do direito internacional, os movimentos
de promoção dos direitos humanos e a instau
ração de uma ordem econômicajusta e eqüitativa.

Art 22 O Direito Internacional faz parte do
Direito Interno. O tratado revoga a lei e não é
por ela revogado.

Art. 23 A condução das relações internacio
nais é da competência privativa da União que
a realizará de forma democrática, através dos Po
deres Públicos Federais.

CAPITULO I

Da Competência da União

Art. 24 Compete à União:
1-estabelecer, manter e romper relações com

Estados estrangeiros, organizações internacionais
e outras entidades dotadas de personalidade inter
nacional e com eles celebrar tratados e conven
ções;

11 - declarar guerra e fazer a paz;
IlI-perrmtír,nos casos previstos em lei com

plemantar, que forças estrangeiras transitem pelo
Território Nacional ou nele permaneçam tempo
rariamente;

IV - permitir que forças brasileiras sejam colo
cadas à disposição de organizações internacio
nais;

V- legislar sobre:
a) comércio exterior, câmbio e transferência

de valores para fora do País;
b) nacionalidade, cidadania, naturalização,

incorporação dos silvícolas à comunhão nacional;
c) emigração, imigração, entrada e expulsão

de estrangeiros.
VI- instituir imposto sobre:
a) importação de produtos, insumos e serviços

estrangeiros;
b) exportação, para o estrangeiro, de produ

tos nacionais ou nacionalizados, insumos e ser
viços;

c) sobre operações de câmbio.
Parágrafo único. A lei poderá destinar a recei

ta dos impostos enumerados nas letras
b e c deste artigo à formação de reservas mone
tárias ou de capital para finaciamento do progra
ma de desenvolvimento econômico.

Art. 25. Compete à União, na iminência ou
no caso de guerra externa, instituir, temporaria
mente, impostos extraordinários compreendidos,
ou não, em sua competência tributária, os quais
serão suprimidos gradativamente, cessadas as
causas de sua criação.

Parágrafo único. A abertura de crédito ex
traordinário somente será admitida para atender
despesas imprevisíveis e urgentes como as decor
rentes de guerra externa.

CAPITULO 11

Das Atribuições do Presidente da RepúbHca

Art. 26. Compete privativamente ao Presi
dente da República:

1-representar externamente a União;
11 - manter relações com Estados estrangei

ros, organizações internacionais e outras entida
des dotadas de personalidade internacional;

IlI- estabelecer, ouvindo o Congresso Nacio-
nal, as diretrizes da politica externa;

IV- nomear, mediante aprovação prévia do
Congresso Nacional, e destituir chefes de missão
diplomática de caráter permanente;

V- receber credenciais de representantes di
plomáticos estrangeiros;

VI- negociar a celebração de tratados e outros
compromissos internacíonars quando autoriza
dos por lei ou por tratado anterior, submenten
do-os, nos demais casos, à aprovação do Con
gresso Nacional, antes de ratificá-los;

VII- ratificar e denunciar tratados e providen
ciar o depósito de instrumentos de ratificação ou
de denúncia junto aos órgãos competentes;

VIII - comunicar ao Congresso Nacional o teor
de todos os tratados e compromissos negociados
sem necessidade de autorização prévia do Poder
Legislativo;

IX- declarar guerra ou permitir a participação
do País em conflitos armados internacionais, de
pois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou,
sem prévia autorização, no caso de agressão es
trangeira ocorrida no intervalo das sessões legis
lativas;

X- fazer a paz, com autorização ou ad refe
rendum do Congresso Nacional;

XI- permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente;

XII- permitir, depois de autorizado pelo Con
gresso Nacional, que forças brasileiras sejam co
locadas à disposição de organizações internacio
nais;

XIII- autorizar brasileiros a aceitar pensão, em
prego ou comissão de governo estrangeiro.

Art. 27. Os tratados e conveções sobre direi
tos do homem, direito humanitário e as conve
ções internacionais de trabalho serão submetidos
pelo Presidente da República ao Congresso Na
cional no prazo máximo de três meses de sua
conclusão e, se aprovados pelo Poder Legislativo,
serão obrigatoriamente ratificados pelo Presiden
te da República no prazo máximo de nove meses.

Parágrafo único. Os tratados e convenções
mencionados no caput deste artigo não poderão
ser denunciados sem aprovação prévia do Con
gresso Nacional.

Art. 28. Os tratados e compromissos interna
cionais que, nos termos do artigo 26, inciso VI,
dispensam aprovação pelo Poder Legislativo, se
rão comunicados ao Congresso Nacional num
prazo de até três meses de sua conclusão.

Parágrafo único. Se se tratar de matéria con
cernente à segurança nacional, ou de segredo
de Estado, só será levada ao conhecimento das
Comissões de Relações Exteriores do Senado Fe
deral e da Câmara dos Deputados, em sessão
secreta, a critério do Presidente da República.

Art. 29. O tratado declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal terá a sua execu
ção suspensa pelo Senado Federal e será denun
ciado pelo Presidente da República.

CAPITULO 11I
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 30. Compete privativamente ao Con
gresso Nacional:

1-aprovar, previamente, por voto secreto, a
escolha dos Chefes de missão diplomática, de
caráter permanente;

11 - resolver sobre os tratados e compromissos
internacionais negociados pelo Presidente da Re
pública, salvo quando previamente autorizados
por lei ou tratado;

IlI-autorizar o Presidente da República a:
a) denunciar os tratados e convenções sobre

direitos do homem, direito hurnarutárío e as con
venções internacionais do trabalho;

b) ausentar-se do País;
c) declarar guerra ou permitir a participação

do País em conflitos armados internacionais;
d) fazer a paz;
e) permitir que forças estrangeiras transitem

pelo território nacional ou nele permaneçam tem
porariamente nos casos previstos em lei comple
mentar;

f) permitir que forças brasileiras sejam colo
cadas à díspostção de organizações mtemacio
nais.

IV- informar-se de todos os tratados e com
promissos internacionais negociados pelo Presi
dente da República e que independam de aprova
ção prévia do Poder Legislativo para fins de ratifi
cação.

V- formular conjuntamente com o Presidente
da República as diretrizes da política externa;

VI- resolver prévia e definitivamente sobre os
contratos de captação de recursos financeiros,
no mercado internacional, celebrados pelos ór
gãos da Administração direta e indireta, federal,
estadual ou municipal.

§ 1° Os contratos mencionados no inciso VI
do presente artigo, quando onerem financeira
mente a União ou estipulem garantias pelo Tesou
ro Nacional, só terão validade após a promul
gação do respectivo decreto-Iegislativo de apro
vação.

§ 2° O Congresso Nacional terá o prazo de
30 dias para aprová-los ou não.

§ 3° A imunidade jurisdicional de que gozam
os órgãos da Administração Pública direta e indi
reta só poderá ser objeto de renúncia mediante
autorização do Congresso Nacional.
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§ 4° Os referidos contratos de empréstimos
só se beneficiarão do aval do Tesouro Nacional,
nos limites a serem fíxados, anualmente, na lei
orçamentária da União.

§ 5° É vedado ao Congresso Nacional conce
der antecipada e genérica aprovação a quaisquer
contratos de empréstimos ou autorização para
futuros compromissos a serem assumidos pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública.

Art. 31. O Congresso Nacional, no seu Regi
mento Interno, estabelecerá normas e procedi
mentos para a instalação de um Comitê de Acom
panhamento e FiscalIzação das Relações Intema
cionais que o capacitem a exercer de forma efi
ciente, permanente e ágil a competência que lhe
é conferida pelo artigo 30 desta Constituição.

CAPíTULO IV
Das Atribuições do Senado Federal

Art. 32. Compete privativamente ao Senado
Federal:

I- autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos de qualquer natureza, de interesses
dos Estados, do DistritoFederal, e dos Municípios,
ouvido o Poder Executivo Federal, e desde que
não estipulem garantias do Tesouro Nacional ou
onerem financeiramente a União.

11-suspender a execução de todo ou em parte,
de tratado declarado mconstitucional por decisão
defmitiva do Supremo Tribunal Federal.

CAPíTULO V
Das Atribuições do Tribunal Constitucional

Art. 33. Compete ao Tribunal constitucional:
I- processar e julgar originariamente os Che

fes de missão diplomática de caráter permanente,
nos crimes comuns e nos de responsabilidade;
os litígios entre Estados estrangeiros, organiza
ções intemacionais e outras entidades dotadas
de personalidade intemacional e a União,os Esta
dos, o DistritoFederal e os Territórios.

11-julgar, mediante recurso extraordinário, as
causas decididas em
única ou última instância por outros tribunais,
quando a decisão recorrida declarar a inconstitu
cionalidade do tratado.

CAPífULOVI
Das Atribuições do Superior Tribunal de Jus

tiça

Art. 34. Compete ao Superior Tribunal de
JustIça:

1-processar e julgar ordinariamente a extra
dição requisitada por Estado estrangeiro e a ho
mologação das sentenças estrangeiras;

11-julgar em recurso ordínáno as causas em
que forem partes Estado estrangeiro, organização
internacional ou entidade dotada de personali
dade internacional, de um lado, e, de outro, Mum
cípio ou pessoa domiciliada ou residente no País;

Jl\- julgar, em grau de recurso extraordináno,
as causas decididas em única ou última instância
por outros tribunais, quando a decisão recorrida
der ao Tratado interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro tribunal ou o próprio Supe
rior Tribunal de Justiça.

CAPíTULO VII
Das Atribuições da Justiça Federal

Art. 35. Compete aos juízes federais proces
sar e julgar, em primeiro grau:

I- as causas entre Estados estrangeiros, orga
nizações mternacionais ou outras entidades dota
das de personalidade mternacional e MunicípIOS
ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil,

11-as causas fundadas em tratado ou contrato
da Umão com Estado estrangeiro, orgamzação
ínternacronal ou entidades dotadas de persona
lidade internacional;

III - os crimes previstos em tratado ou conven
ção internacioal em que, iniciada a execução no
País,seu resultado ocorreu ou deveriater ocorndo
no estrangeiro, ou, reciprocamente, imciada no
estrangeiro, seu resultado ocorreu ou deveria ter
ocorrido no Brasil;

IV - os crimes de mgresso ou permanência
irregular de estrangeiro,

V- as causas referentes à nacionalidade, in
clusive a respectiva opção, e a naturalização;

VI - a execução de carta rogatória, após exe
quatur, e de sentença estrangeira, após a homo
logação.

TITULO IV
Das Disposições Transitórias

Art. 36. FIca atribuída a nacionalidade brast
leira a todos os estrangeiros que se encontrem
irregularmente em terrítóno nacional e que re
queiram a naturalização junto ao Departamento
de Justiça Federal, no prazo de 100 (cem) dias
a partir da data da promulgação desta Consti
tuição.

Art 37 Fica preservada a nacionalidade bra
sileira dos beneficiários da Constituição de 24 de
fevereiro de 1891, nos termos dos itens IV e V
do art. 69

Sala das Sessões da Subcomissão da Naciona
lidade, da Soberania e das Relações Internacio
nais, em 22 de maio de 1987. - Constituinte
João Herrmann Neto, Relator.

Gostaria de agradecer, em especial, a todos
aqueles que direta ou indiretamente possibihta
ram a execução deste anteprojeto à Subcomissão
da Nacionalidade, Soberania e Relações Interna
cionais.

Aos Srs. Deputados Constituintes:
Roberto D'Avila, PDT/RJ, seu Presidente,
Senador Aluizio Bezerra, PMDB/AC, Vice-Pre-

sidente,
Deputado Antonio Ferreira, PFUAL, Vice-Pre

sidente,
e aos demais componentes da Comissão pelo

PMDB:
Deputados Aécio Neves,Geraldo Bulhões, José

Carlos Grecco, Luís Viana Neto, Manuel Viana,
Maurício Nasser, Milton Barbosa, Milton Lima,
Paulo Macarini, Senador Francisco Rollemberg,
Borges da Silveira, CristinaTavares, Hého Duque,
Jorge Uequed, Luis Roberto Ponte, MárIO Lima,
Matheus Iensen. Sérgio Spada, Stgmerínqa Seixas
e SilvioAbreu,

aos Constituintes do PFL:
Cleonâncio Fonseca. Odacir Soares, Sarney Fi

lho, VictorTrovão, Jairo Cameiro, Flávio Rocha,
Jesualdo Cavalcanti, João Machado Rollemberg
e José Teixeira,

ao Constituinte do PDT, Chico Umberto,
à Constituinte do PT, BenedIta da Silva,
aos funcionários da Subcomissão:
Regina BeatrizRibas Mariz, secretária; José Rui

Carneiro, Anna MariaVillela, Lana de Alencar Ara-

ripe Díniz, Teresinha de Jesus Versiani Pitangui,
Andrea Maura Versiaru de Miranda,Alvaro Cabral,
Denise Moreirade Moraes, Neide Reisde Andrade,
Maria das Graças Fernandes de Ohveíra, Glaura
VIlela Freire Naves e Fidelís Damião;

aos Srs. Médicos'
Dr. Alberto Líbberrnann, or Rachei Herrmann

Dellamain e Dr. Luis Fernando Camargo,
aos meus pais,João Guilherme e América, pelo

apoio decisivo,
à companheira Jussara Bressan Neptune.
à D. Olga Bertola,
a Gráfica do Senado e aos companheiros do

Prodasen,
aos companheiros dos meus gabinetes em Bra

sília,São Paulo e Piracicaba,
a todos, enfim, que me ajudaram a viabilizar

esta proposta, meus sinceros agradecimentos
nesta Sala das Sessões. Era o que tinha a dizer.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Que
ro cumprimentar, em nome da Presidência, os
Srs. Constitumtes e o Relator Constituinte João
Herrmann Neto,pela seriedade e efícácrados seus
trabalhos. Vou encerrar esta reunião e aguarda
remos algum tempo, para que sejam encami
nhados os pedidos de destaque para votação em
separado de alguma emenda, abrindo, logo a se
guir, nova reunião, destinada à votação da ma
téria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Viana Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Indago de V. Ex" se a Mesa vai distribuir a cópia
do novo anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Já
temos aqui as emendas e o parecer sobre as
mesmas. Precisamos esperar a cópia da nova re
dação do anteprojeto, que ainda não ficou pronto
Em seguida, realizaremos outra sessão.

O SR.RELATOR (João Herrmann Neto)- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'ÁVlla) - Com
a palavra V. Ex'

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) 
Companheiros, há uma explicação que está sen
do dada à Mesa neste instante, e gostaria de sub
meter uma questão de ordem à Presidência. Este
novo anteprojeto foi entregue para que fosse drs
tribuído a todos os Srs. ConstItuintes Todavia,
o Regimento Interno prevê que ele só poderá ser
oferecido à Comissão-mãe depoís de aprovadas
ou não as emendas incorporadas ao anteprojeto
micial. Portanto, o que existe agora, única e exclu
sivamente, é o parecer às emendas entregues por
este Relator à assessoria técnica, para que ela
assim providenciasse a datilografia;depois have
ria a rejeição, ou aprovação, ou prejudicialIdade
das emendas. Fica esta questão de ordem, Sr.
Presidente, para ver se votamos ou não essa reda
ção final, para assim poder ser entendida.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁVlla) - De
acordo com as normas regimentais, votaremos,
em primeiro lugar, o anteprojeto inicialoferecido
pelo Relator, ressalvadas as emendas e os desta
ques concedidos para votação em separado. A
seguir, votaremos as emendas com parecer favo
rável, em bloco, ressalvados os destaques conce-
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didos para votação em separado, adotando o
mesmo procedimento em relação às emendas
com parecer contrário. Encerro, então, a presente
reuruão, convocando outra para daqui a quinze
minutos, destinada à votação do anteprojeto e
das emendas a ele apresentadas. No intervalo,
estaremos recebendo os requerimentos de desta
que para votação em separado, esclarecendo que,
de acordo com as normas regimentais, iniciada
a reunião destinada à votação desta matéria, não
mais serão concedidos destaques. Está encerrada
a reunião.

ATADA 16' REUNIÃO, REALIZADA
EM 22 DE MAIO DE 1987

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e OItenta e sete, às dezenove
horas, na Sala "D1" do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcomissão da Nacio
nalidade, da Soberania e das Relações Interna
cionais, sob a Presidência do Constituinte Roberto
D'Ávila, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: AluizioBezerra e Antonio Ferreira - Vice
Presidentes, João Herrmann Neto - Relator, Aé
cio Neves, Cleonâncio Fonseca, Geraldo Bulhões,
Francisco Rollemberg, Manuel Viana, Sarney FI
lho, LUIZ Viana Neto, João Machado Rollemberg
e Hélio Duque. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ata: Por solicitação do Senhor Constituinte Fran
CISCO Rollemberg, fOI dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior e a mesma considerada apro
vada. Ordem do Dia: Votação do Anteprojeto de
texto constitucional - Títulos: Da Soberania, Da
Nacionalidade e Das Relações Internacionais, e
das Emendas a ele apresentadas. O Senhor Presi
dente esclareceu os presentes sobre o processo
de votação, informou que não havia requerimen
tos de destaque para votação em separado, e
passou a palavra ao Relator que, por ter feito alte
ração em seu parecer, procedeu a nova leitura
da relação das emendas apresentadas, seguidas,
cada uma, da síntese do parecer definitivo. Colo
cando em votação o Anteprojeto, ressalvadas as
emendas com parecer favorável, foi ele aprovado
por unanimidade, com treze votos. Anunciada a
votação, em bloco, das emendas com parecer
favorável, solicitou a palavra para encaminhar a
votação o Constituinte Aluízio Bezerra, que justifi
cou a não-apresentação de requerimento de des
taque para votação em separado de emenda de
sua autoria. Submetidas a votos, foram aprovadas,
em bloco, as emendas com parecer favorável do
Relator, pela unanimidade dos doze Constituintes
presentes, uma vez que, por motivo de força
maior, teve que se ausentar o Constituinte Hélio
Duque. Em seguida foi procedida a votação, em
bloco, das emendas com parecer contrário, as
quais foram rejeitadas, também pela unarurnídade
dos doze Constituintes presentes. Novamente
usou da palavra o Constituinte Aluízio Bezerra,
seguido do Constituinte Sarney Filho. Por fim,
fez uso da palavra o Presidente, Constituinte Ro
berto D'Ávila, que agradeceu a participação de
todos, em particular do Relator, Constituinte João
Herrmann Neto e, a seguir, suspendeu a reunião
por dez minutos, para que fosse redigida a pre
sente Ata. Reaberta a reunião, foi a Ata lida e
aprovada por unanimidade. Às dezenove horas
e trmta e cinco minutos o Senhor Presidente en-

cerrou a reunião, cujo inteiro teor será publicado,
após a tradução das notas taqutgréfícas e o res
pectivo registro datilográfico, no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu,
Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que vai por mim assinada e pelo Senhor
Presrdente, Constituinte Roberto D'Ávila, Prest
dente.

Data da Reunião: 22-5-87

O SR PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)- Ha
vendo número regimental, declaro aberta a 16'
reunião desta Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações lnternacíonais. Por soli
citação do Senhor Constituinte Francisco Rollem
berg, fica dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, sendo a mesma considerada aprovada.

A presente reunião destina-se à votação do an
teprojeto de Constituição e das emendas a ele
apresentadas.

O processo de votação será feito na seguinte
ordem e sempre pelo processo nominal: 10 
o anteprojeto do Relator, ressalvadas as emendas;
2°- as emendas com parecer favorável, em blo
co; 39 - as emendas com parecer contrário, em
bloco. Não há requerimentos de destaque para
votação em separado. Os Srs. Constituintes dirão
"sim" pela aprovação e "não" pela não aprovação
do parecer do Relator.

Com a palavra o Relator João Herrmann Neto.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) 
Companheiros Constituintes, para que não haja
qualquer tipo de dúvida sobre a matéria que está
sendo votada - esta Subcomissão vai apresentar
um anteprojeto dentro do seu prazo, que será
votado em plenário e encaminhado à Comissão
Temática. Isso é fundamental para que esta Sub
comissão reafirme os propósitos pelos quais se
tem batido - vou ler a relação das emendas
que em segutda, serão colocadas em votação pelo
Presidente, da forma como serão definitivamente
colocadas. Gostaria que todos que já se encon
tram com a cópia em mãos acompanhássemos
a leitura. Tentarei fazê-lo o mais rápido possível.

N° CONSTIT{IlNTE (autor) Sigla PARECER
DO RELATOR

1 Jutahy Magalhães - PMDB - Aprovada
parcialmente

2 Arnaldo Martins - PMDB- Rejeitada
3 Antonio Ferreira - PFL - Rejeitada
4 AntOnIO Ferreira - PFL - Rejeitada
5 AntOnIO Ferreira - PFL - Aprovada
6 Nilson Gibson - PMDB- Rejeitada
7 Nilson Gibson - PMDB- Rejeitada
8 Leopoldo Peres - PMDB- - Rejeitada
9 José Genoino Neto - PT - Rejeitada
10 José Genoino Neto - PT - Prejudicada
11 José Genoino Neto - PT - Rejeitada
12 Jose Genoino Neto - PT - Rejeitada
13 José Genoino Neto - PT - Rejeitada
14 José Genoino Neto - PT - Aprovada
15 Geraldo Campos - PMDB- Rejeitada
16 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada
17 Jairo Carneiro - PFL - Rejeitada
18 Jairo Carneiro - PFL - Rejeitada
19 Aluizio Bezerra - PMDB- Rejeitada
20 Mauricio Nasser - PMDB- Rejeitada
21 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
22 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
23 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada

24 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
25 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
26 MauriCIO Nasser - PMDB- Aprovada
27 MauríCIO Nasser - PMDB- Rejeitada
28 MauríCIO Nasser - PMDB- Rejeitada
29 MauríCIO Nasser - PMDB- Rejeitada
30 .,MaurícIO Nasser - PMDB- Prejudicada
31 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
32 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
33 Maurício Nasser - PMDB- Rejeitada
34 Mauricio Nasser - PMDB- Rejeitada
35 Maurício Nasser - PMDB- Prejudicada
36 MauríciO Nasser - PMDB- Prejudicada
37 MauríCIO Nasser - PMDB- Rejeitada
38 Maurício Nasser - PMDB- Prejudicada
39 Israel Pmheiro Filho - PMDB- Rejeitada
40 Farabulini .Júruor - PTB - Rejeitada
41 Farabulini .Júruor- PTB - Rejeitada
42 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
43 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
44 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
45 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
46 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
47 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
48 Haroldo Lima - PC do B - Rejeitada
49 Mário Maia - PDT - Prejudicada
50 Mário Mala - PDT - Prejudicada
51 Mário Mala - PDT - Rejeitada
52 Roberto Freire - PCB - Rejeitada
53 Roberto Freire - PCB - Rejeitada
54 Roberto Freire - PCB - Rejeitada
55 Roberto Freire - PCB- Aprovada parcial-

mente
56 Roberto Freire - PCB - Rejeitada
57 Roberto Freire - PCB - Rejeitada
58 MIltonLima - PMDB- Aprovada parcial-

mente
59 Milton Lima - PMDB- Aprovada
60 MIlton Lima - PMDB- Aprovada
61 Milton Lima - PMDB- Aprovada
62 Milton Lima - PMDB- Rejeitada
63 Milton Lima - PMDB- Aprovada
64 Milton Lima - PMDB- Rejeitada
65 MIltonLima - PMDB- Rejeitada
66 Milton Lima - PMDB- Aprovada
67 MIltonLima - PMDB- Aprovada
68 Milton Lima - PMDB- Aprovada
69 MIltonLima - PMDB- Aprovada
70 Vasco Alves - PMDB- Rejeitada
71 Vasco Alves - PMDB- Rejeitada
72 Vasco Alves - PMDB- Rejeitada
73 Vasco Alves - PMDB- Rejeitada
74 José Genoino Neto - PT - Rejeitada
75 VIcente Bogo - PMDB- Rejeitada
76 Jamil Haddad - PSB - Rejeitada
77 Jamil Haddad - PSB - Rejeitada
78 Francisco Carneiro - PMDB - Prejudi-

cada

79 César Cals Neto - PDS - Rejeitada
80 AntÔnIO Ueno - PFL - Rejeitada
81 Antônio Ueno - PFL - Rejeitada
82 Paulo Macarini - PMDB- Prejudicada
83 Paulo Macarini - PMDB- Aprovada par-

cialmente
84 Paulo Macarini - PMDB- Rejeitada
85 Paulo MacarinI - PMDB- Rejeitada
86 Paulo Macarini - PMDB- Rejeitada
87 Amaury Muller - PDT - Rejeitada
88 Luiz Viana Neto - PMDB- Rejeitada
89 Luiz Viana Neto - PMDB- Aprovada
90 LuizViana Neto - PMDB- Rejeitada
91 LuizViana Neto - PMDB- Rejeitada
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92 LuizViana Neto - PMDB- Rejeitada
93 Luiz Viana Neto - PMDB - Aprovada

parcialmente
94 LuizViana Neto - PMDB - Rejeitada
95 LUIz Viana Neto - PMDB - Aprovada
96 LUIz Viana Neto - PMDB - Rejeitada
97 LUIZ Viana Neto - PMDB - Rejeitada
98 Luiz Viana Neto - PMDB - Aprovada

parcialmente
99 Luiz Viana Neto - PMDB- Rejeitada
100 LuizViana Neto - PMDB- Rejeitada
101 Luiz Viana Neto - PMDB - Aprovada

parcialmente
102 LuizViana Neto - PMDB - Rejeitada
103 LUIz Viana Neto - PMDB - Aprovada
1104 LuizViana Neto - PMDB - Rejeitada
105 LuizViana Neto - PMDB - Rejeitada
106 LUIZ Viana Neto - PMDB - Rejeitada
107 LuizViana Neto - PMDB - Rejeitada
108 Pompeu de Souza - PMDB- Rejeitada
109 Sadie Hauache - PFL - Rejeitada
110 Sadie Hauache PLF Rejeitada
111 Olavo Pires - PMDB - Rejeitada
112 Olavo Pires - PMDB- Rejeitada
113 José Genomo Neto - PT - Rejeitada
114 Ismael Wanderley - PMDB- Aprovada
115 Antônio Carlos Thame - PFL - Rejeitada
116 José Richa - PMDB- Rejeitada
117 Nelton Friedrich - PMDB- Prejudicada
118 Antôruo Ueno - PFL - Rejeitada
119 Vilson Sousa - PMDB- Rejeitada
120 Nelton Fnednch - PMDB- Rejeitada
121 Nelson Wedekin - PMDB- Rejeitada
122 Nelson Wedekm - PMDB- Rejeitada
123 Nelson Wedekin - PMDB - Rejeitada
124 Ismael Wanderley - PMDB - Rejeitada
125 Délio Braz - PMDB - Rejeitada
126 Délio Braz - PMDB - Aprovada parcial-

mente
127 Pnsco Viana - PMDB - Rejeitada
128 Ziza Valadares - PMDB- Rejeitada
129 Nilson Gibson - PMDB- Rejeitada
130 Francisco Amaral- PMDB- Rejeitada
131 João da Mata - PFL - Rejeitada
132 João da Mata - PFL - Rejeitada
133 João da Mata - PFL - Rejeitada
134 Stêho Dias - PFL - Rejeitada
135 Carlos Alberto Caó - PDT - Rejeitada
136 Fernando Henrique Cardoso - PMDB-

Rejeitada
137 Fernando Henrique Cardoso - PMDB

Rejeitada
138 Cassro Cunha Lima - PMDB- Rejeitada
139 Cassio Cunha Lima - PMDB - Preju

dicada
140 Cid Sabóia de Carvalho - PMDB- Preju-

dicada
141 lram Saraiva - PMDB- Rejeitada
142 lram Saraiva - PMDB - Rejeitada
143 Iram Saraiva - PMDB - Rejeitada
144 !ram Saraiva - PMDB- Rejeitada
145 íram Saraiva - PMDB- Rejeitada
146 !ram Saraiva - PMDB- Rejeitada
147 Sigmaringa Seixas - PMDB- Aprovada
148 Sigmaringa Seixas - PMDB- Rejeitada
149 Sigmaringa Seixas - PMDB- Rejeitada
150 Siqrnarlnqa Seixas- PMDB- Rejeitada
151 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada
152 Alfredo Campos - PMDB - Rejeitada
153 Alfredo Campos - PMDB - Aprovada

parcialmente
154 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada

155 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada
156 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada
157 Alfredo Campos - PMDB - Rejeitada
158 Alfredo Campos - PMDB- Rejeitada
159 Uldurico Pinto - PMDB- Rejeitada
160 Uldurico Pinto - PMDB- Rejeitada
161 Uldunco Pinto - PMDB - Prejudicada
162 Sandra CavalcantJ - PFL - Prejudicada
163 Brandão Monteiro - PDT - Rejeitada
164 José Moura - PFL - Rejeitada
165 José IqnácroFerreira -PMDB - Rejeitada
166 Aécio Neves - PMDB- Aprovada
167 Aécio Neves - PMDB- Rejeitada
168 Geraldo Bulhões - PMDB- Rejeitada
169 Geraldo Bulhões - PMDB - Rejeitada
170 Geraldo Bulhões - PMDB - Rejeitada
171 Geraldo Bulhões - PMDB - Rejeitada
172 Geraldo Bulhões - PMDB- Rejeitada

Este é o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Va
mos votar agora o anteprojeto do Relator, ressal
vadas as emendas com parecer favorável Vou
fazer a chamada pela ordem alfabética.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (ROBERTO D'Ávila) 
Aprovado o anteprojeto, por unanimidade: 13 vo
tos favoráveis (Palmas.),

Votaremos agora as emendas com parecer fa
vorável em bloco.

O SR CONSTITUINTE (Aluízio Bezerra) - Sr.
Presidente, pela ordem Deixei de apresentar re
querimento de destaque referente à Emenda n"
19.Antes, porém, gostaria de fazer uma referência
no que diz respeito à fundamentação. A proposta
que nos levou a preparar o destaque da Emenda
n' 19 diz respeito a uma preocupação hoje exis
tente em toda a América Latina, com relação à
paz mundial. Quero dizer que o estudo que desen
volvemos era mais ou menos um consenso de
todos os países Iatmo-arnerícanos, e dtz que ne
nhum orgamsmo regional pode dispor de força
para intervir em um dos países-membros. A nossa
preocupação acontece devido à intervenção em
São Domingos, em 1965, quando a Organização
das Nações Unidas aprovou, pressionada por um
dos países fortes, a intervenção em São Domin
gos, da qual fizemos parte, constítumdo uma pági
na negra na História do nosso País Agora, no
momento em que apresentamos propostas para
a nossa Constituição, no que diz respeito a esse
capítulo que representa uma proteção à paz mun
dial dentro do Continente, a nossa proposta era:
"em respeito aos pnncípíos de autodeterminação
dos povos de não intervenção em assuntos inter
nos e da igualdade soberana dos Estados, o Brasil
se oporá a que organismos regionais dos quais
faça parte utilizem a força contra qualquer de seus
membros". Claro que isso ficaria apenas atribuído
a que a Orgamzação das Nações Unidas pudesse
dispor de força para apoiar as medidas de paz.
Isso por que passa pelo Conselho de Segurança
da Orgamzação das Nações Unidas, onde cada
um dos países-membros dispõe do poder de veto.
Agora, a fundamentação apresentada pela asses
soria é absolutamente comprometedora, porque
demonstra absoluta falta de compreensão na área
de Direito, da hierarquia da norma. Veja bem o
que está colocado aqui para rejeição da emenda:
"O Constituinte justifica a Emenda relembrando
a intervenção da OEA em 1965, na República

Dominicana. Contudo, por mais reprovável que
tenha Sido aquela intervenção, que contou com
o apoio do Brasil, julgamos pouco cabível num
texto constitucional uma disposição de tal nature
za". Justifica: "Na verdade o Brasil tem compro
misso com a Organização dos Estados Ameri
canos e os tratados dela derivados". Ora, Sr Presi
dente, no momento em que estamos elaborando
uma Constituição, não vamos fazer uma Consti
tuição em função dos tratados a que estivéssemos
porventura Vinculados, se soberanamente o povo
define uma norma, Portanto, não estamos elabo
rando a Constituição em função de tratados, Isso
é de uma absoluta falta de compreensão do domí
mo da hierarquia da norma, e muito mais do res
peito à soberania do povo brasileiro, Ele continua
dizendo aqui: "Eventual repulsa a qualquer dos
dispositivos daqueles textos interamericanos terá
de ser feita pela denúncia do Chefe de Estado
àqueles atos Internacionaís, e nunca por texto
constitucional"

Quero dizer que absolutamente não poderia
aceitar que por esta Comissão, da qual fazemos
parte, depois de todo o esforço e estudo que te
mos feito, pudesse passar sem um devido esclare
cimento, como que dando recibo de incompe
tência desta Subcomissão. De maneira que quero
que fique bem claro que este texto do relatório
é absolutamente incompatível com a compreen
são e a formação jurídica dos Constituintes que
parncipam desta Comissão,

Era este o esclarecimento que eu gostana de
fazer, para que amanhã, quando este texto chegar
lá fora, não mereça a reprimenda dos juristas.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁvIla) - V.
Ex"terá oportunidade de apresentar a sua emenda
na Comissão temática, Passaremos à votação das
emendas com parecer favorável, em bloco

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Apro
vadas unanimemente por doze votos,

O Sr Constítumte Hélio Duque, por motivo de
força maior, teve que se retirar.

Agora vamos votar as emendas com parecer
contráno, em bloco.

(Votação)

O SR, PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Rejei
tadas, com doze votos, unanimemente.

O SR. CONSTITUINTEALUíZIO BEZERRA
Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de registrar
também, para não impedir o avanço dos trabalhos
desta Subcomissão, para que andem com rapi
dez, que entre os pontos pOSitiVOS e os negativos
desta Subcomissão somam mais os pontos posi
tiVOS. Entretanto, não poderia deixar de fazer tam
bém uma declaração, no que diz respeito ao artigo
20: "Nas relações Interamerícanas, o Brasil respei
tará os princípios da Carta da Organização dos
Estados Americanos". Sr. Presidente, é notória
a falta de autoridade regional da Carta da Organi
zação dos Estados Americanos. Sabemos que de
la se utilizam para uma série de medidas antide
mocráticas dentro do Continente. Então, não se
justifica que aqui, elaborando uma Carta com ba
se na integração latino-americana, na defesa de
outros pnncípíos, recorramos a um defunto, a
OEA, que não tem qualquer autoridade hoje, aliás,
desde o momento em que se deixou ser utilizada
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pelos Estados Umdos no caso de São Domingos
e de outras mtervenções dessa natureza. De ma
neira que basear a Intervenção do Brasil - que
tem um Direito avançado, que está na frente 
na OEA, um mstrumento ultrapassado... temos
o caso, por exemplo, da Guerra das Malvmas,
em que o TIAR que de certa maneira também
está vinculado à OEA, fOI totalmente desrespei
tado Nesse particular, existe outra situação De
maneira que os fatos que vêm acontecendo ao
longo desses anos tiram toda a autondade que
porventura a Carta da OEA tenha para hoje mere
cer ser referência a uma nova Carta Constítu
cionaL Não pode ser base para utihzar, com direi
to, o Direito Internacional, dentro da área da Amé
nca Latma e dos Estados Amencanos. De maneira
que aí fica registrado o nosso protesto com rela
ção a esse aspecto que está sendo votado aqui
hoje.

O SR. CONSTITUINTESARNEY FILHO- Sr.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de, aprovei
tando a oportunidade das ressalvas feitas pelo
ilustre Constituinte AluíZIO Bezerra, associar-me
aos seus protestos, embora reconheça que nem
sempre aquilo que se deseja é aquilo que se pode
fazer. Era também rrunha intenção que esta Sub
comissão acatasse a minha proposta de tomar
o País neutro nos conflitos internacionais, o que
sena uma ampliação, até, do que o nobre Consti
tuinte AluíZIO Bezerra falou aqui, fazendo a ressal
va, nos tratados que porventura tivéssemos assi
nado, de que não adenríamos na parte que Impli
casse interferências bélicas em qualquer país.

Gostaria também de dizer que o saldo desta
Comissão é altamente positivo Deveria registrar
os meus agradecimentos e o meu reconhecimen
to pelo excelente trabalho realizado pelo nosso
Presidente Constitumte Roberto D'Ávila, e pelo
nosso Relator, Constituinte João Herrmann Neto,
que embora doente, em nenhum momento dei
xou de acompanhar os trabalhos desta Comissão.
Fez S. Ex' um relatóno realmente dentro das suas
possibilidades, e da realidade da nossa Subco
missão, que certamente marcará um tento nessa
parte das relações internacionais e da soberania.

Gostaria de agradecer também aos Srs. Constí
tumtes e de fnsar os nomes de cada um: Aécio
Neves, Geraldo Bulhões, José Carlos Greco, Luiz
Viana Neto, Manuel Viana,Maurício Nasser, Milton
Barbosa, Milton Lima, Francisco Rollemberg, An
tônio Ferreira, Cleonáncio Fonseca, Odacir Soa
res e VictorTrovão

Acredito que os trabalhos nesta Subcomissão
foram um valioso ensmarnento para as nossas
futuras intervenções na consntuição da nova Car
ta. Acho que iremos dar uma valiosa colaboração
às outras Comissões para discussões futuras

Eram estas as palavras que eu gostaria de regis
trar

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'ÁvIla) -Agra
deço as palavras do eminente Constitumte Sarney
Filho e antes de encerrar a sessão gostana de
agradecer a todos os Constituintes que partici
param desta Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais. Disse,
na nossa primeira sessão, que esta Subcomissão
pautaria os seus trabalhos pelo espírito demo
crático E foi realmente o que aconteceu. Aqui
VIeram, em sessões públicas, vános Ministros, o
ex-Govemador Leonel Brízola e várias persona-

lidades do DIreito Internacional Portanto, tivemos
opimões de vános matizes e pudemos, com a
Inestimável ajuda do relator João Herrmann Neto,
aprovar o anteprojeto que, tenho certeza, além
de ter Sido um dos primeiros a ser aprovados,
será um dos poucos aprovados nas Subcorrus
sões.

Portanto, desejando a todos felicidades, sus
pendo por dez minutos a presente reunião, que
é a última desta Subcomissão, a fim de que seja
redigida a Ata a ela referente

Está reaberta a reunião. A Sra. Secretária vai
proceder à leitura da Ata

(Leitura da Ata)
Os Srs Constituintes que votarem pela aprova-

ção da Ata, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Está encerrada a reunião.

c - Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais

ATADA 25' REUNIÃO, REALIZADA
EM 19 DE MAIO DE 1987

Às dez horas do dia dezenove de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D-2, do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília - DF,
reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, sob a Presidência do Senhor Consti
tumte Antônio Mariz e presentes os Senhores
Constituintes Darcy Pozza, Délio Braz, José Men
donça de MoraiS, Narciso Mendes, José Carlos
Coutinho, Maguito Vilela, Costa Ferreira, LÚCia Vâ
nia, Ubiratan Spinelli, José Genoino Neto, Nyder
Barbosa, José Fernandes, Eliel Rodngues, José
Mendonça Bezerra e Mário Assad. Havendo nú
mero regimental o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensada a leitura da ata
da reunião anterior, tendo sido considerada apro
vada. Expediente: 1) Ofício na 247-ANC, enca
minha cópia da decisão da Presidência, sobre a
possibilidade da rejeição do Anteprojeto do Rela
tor pelo Plenário da Subcomissão, "o próprio Re
lator deverá redigir o parecer que represente a
decisão da Comissão, consignando, no mesmo,
pormenorizadamente a matéria vencedora na Co
missão." 2) Ofício s/nodo Constnumte Eliel Rodri
gues, solicitando retirada da pauta de votação,
da Emenda n° 28, de sua autoria Defendo: 3)
Recebimento das Emendas; Autor e número:
Brandão Monteiro n"; 100, 101, 102, 103, 104,
105; Borges da Silveira na 106; Lúcia Vânia na
107; José Fernandes, n" 108, 109; MauriCIO Nas
ser, n"; 11°e 111; Raquel Cândido, na 112; Nyder
Barbosa, n"; 113, 114, 115 e 116; Vasco Alves,
n"; 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133; Vicente
Bogo, n- 134; Eliel Rodrigues nOS 135, 140 e 157;
Jamil Haddad, n"; 136, 137 e 138; Carlos Alberto
Caó, na 139; Cristina Tavares, na 141; Adhemar
de Barros Filho, na 142; Geraldo Campos, na 143;
Florestan Femandes, na 144; Amaury Muller, na
145; Vladimir Palmeira, n"; 146, 147 e 148; Anna
Maria Rattes, na 149; Maguito Vilela nOS: 150, 151,
152,153 e 154; Antôruo Câmara, na 155; Amaral
Neto, n9 155;Halid~"_~'
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167;' 168, 169,
170 e 171; Lídice da Mata, na 172; Sadie Hauache,
nOS 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180;

Del Bosco Amaral, nOS 181 e 182; Firmo de Castro,
noS 183 e 184; Antônio Carlos Mendes Tharne,
na 185; Ismaél Wanderley, noS 186, 187 e 188;
Rita furtado, na 189; Eunrce Michilles, n- 190;
João Natal, nos 191 e 192; Vilson de Souza, nos
193,194,195 e 196; Iberê Ferreira, na 197; Nelton
Friedrich, nos: 198 e 199; e LuizAlfredo Salomão,
na200. 4) - Requenmento do Constituinte José
Fernandes, no sentido de que sejam interrom
pidas as reumões de discussão do anteprojeto
para que o Senhor Relator tenha tempo dispo
nível, segundo o Regimento, para elaboração de
seu parecer. Aprovado pelo Plenário. Ordem do
Dia; Discussão do Anteprojeto e apresentação de
Emendas pelos titulares da Subcomissão. Llsa
ram da palavra os Srs. Constituintes: José Men
donça de Morais, José Fernandes, José Genoino,
LÚCia Vânia, Ubiratan Spinelli. José Carlos Couti
nho, Nyder Barbosa, Narciso Mendes, Magulto
Vilela, Darcy Pozza e Eliel Rodngues Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às doze
horas e trinta minutos, cujo inteiro teor será publi
cado na íntegra no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. E para constar, eu, AlliaTobias,
Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constítumte Antônio Mariz, Presidente.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais.

(Éaprovado pedido de dispensa da leitura
da Ata.)

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Passa
mos ao expediente e, em seguida, à Ordem do
DIa.

Esta Presidência recebeu duas comunicações
da Presidência da Assembléia Nacional Consti
tumte, subscritas pelo Constituinte Ulysses Gui
marães. Esse ponto interessa aos Srs Constituin
tes, em virtude de envolver o problema da aprova
ção ou rejeição do parecer de anteprojeto da Sub
cormssâo e o que daí decorre.

O ofício da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte está vazado nos seguintes termos:
"Sr. Presidente, encaminho a V.Ex' cópia da deci
são desta Presidência à consulta do Presidente
da Comissão da Ordem Econômica, Constítuinte
José Lins,sobre os procedimentos a serem adota
dos quando da rejeição do anteprojeto apresen
tado pelo Relator e ainda sobre os prazos de dis
cussão da matéria. Aproveito a oportunidade para
renovar a V.Ex' protestos de apreço. Constituinte
Ulysses Guimarães, Presidente"

APresidência deu resposta à seguinte pergunta:
"Acuso o recebimento do ofício de V EX, datado
de 11 de maio, em que consulta, na hipótese
de anteprojeto apresentado pelo Relator ser rejei
tado integralmente pela Subcomissão, caberá ao
Presidente deSIgnar outro Relator, nos termos do
art 49, § 12, do Regimento da Câmara dos Depu
tados"

Esta foi a pergunta feita pelo Presidente da Co
missão: "qual o prazo que terá o novo Relator?
Haverá discussão do anteprojeto ou somente a
votação da matéria?"

Resposta: "Caso tal fato ocorra, o próprio Rela
tor deverá redigir o parecer que representa a deci
são da Comissão, consignando no mesmo, por-
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menonzadarnente, a rnaténa vencedora na Co
missão No dia imediato, esse parecer será objeto
de votação por parte da Comissão, não compor
tando maior discussão e emendas. Aproveito a
oporturudade para renovar a V Ex' protestos de
elevada estima e distinta consideração".

A Presidência coloca esse ofício e a comuni
cação do Presidente da Assembléia Nacional
Constitumte à disposição dos Srs. Constituintes
que desejarem aprofundar seu conhecimento a
respeito.

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

O SR. PRESIDENTE (AntÔnIO Mariz) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Entendo, data venia do Sr. Presi
dente Ulysses GUImarães, que a emenda fICOU
pior do que o soneto. A decisão do Sr. Presidente.
em resposta a esse ofício do Presidente da Corrus
são de Ordem Econômica, Violaa nossa liberdade
de emendar todo o relatóno, todo o parecer

Quero consignar, pnmeíro, meu protesto e rru
nha drscordància dessa resposta, da qual tive co
nhecimento ontem, numa outra Subcormssão.
Se, porventura, derrubarmos em um voto o pare
cer total do Sr. Relator e apresentarmos idéias
contrárias ao seu ponto de Vista, ele, em função
desta resposta, terá o dissabor de emitir um novo
parecer contráno às suas idéias e nós não teremos
a oportumdade nem de discutir este novo parecer.
Além do meu protesto, minha manifestação de
discordância a essa opinião do Sr. Presidente, res
peitando sua ausência; digo também, que seria
muito constrangedor para o Sr. Relator elaborar
um novo relatóno contrário às suas convicções,
só porque não é permitido colocar um outro Rela
tor, quando o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados estabelece que "uma vez derrotado
o parecer na sua totalidade, é substituído o Relator
e indicado um outro que tenha ponto de vista
contráno àquele que foi derrotado"

Deixo consignada esta minha observação na
Ata da nossa reunião porque, em princípio, estou
contra a opuuão do Sr. Presidente e vou provo
cá-lo hoje, na reunião da nossa bancada, para
que reconsidere essa reforma, que ficou pior do
que o que se deveria fazer, de acordo com o
Regimento da Câmara dos Deputados no plenário
da Constituinte

O SR. PRESIDENTE (Antônio Manz) - Esta
é a decisão da Presidência, respondendo à con
sulta da Presidência da Comissão da Ordem Eco
nômica Teremos que nos ater a ela. De fato,
a permanência do Relator para redigir novo pare
cer poderá criar constrangimentos, sem dúvida
alguma Mas é preciso registrar que, em qualquer
hipótese, o Relator há de relatar pontos de vista
contrários aos seus. Na medida em que as emen
das ao anteprojeto são aprovadas no plenário,
supõe-se que são contrárias ao ponto de Vista
do Relator. A questão se cinge à quantidade de
artigos modificados, que poderiam chegar à totali
dade do anteprojeto. Mas, do ponto de vista quali
tativo, parece que não há grande diferença entre
o Relator aceitar 10, 15 ou 20 emendas contrárias
ao seu ponto de vista, relatá-las e incorporá-Ias
ao seu parecer, ou relatar impessoalmente a decí-

são da Subcomissão, apresentando novo ante
projeto

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, não quero contestar
V.Ex', mas a impossibilidade de apresentar emen
das ao novo relatório é que acho antidemocrático.
Isso é terrível.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Mas
essa é a regra do Regimento em todos os procedi
mentos da Constituinte: quando o Relator, Inde
pendente de rejeição ou não do parecer, aprecia
as emendas, ele apresenta um anteprojeto que
não receberá novas emendas. Assim se fará, por
exemplo, na Comissão. É o que está no Reqr
mento. Entregue à Comissão Temática do ante
projeto das Subcorrussóes, ele ficará sujeito, du
rante CInCO dias, a emendas na Corrussáo. O Rela
tor dará parecer e apresentará anteprojeto que
será Imediatamente discutido e votado, sem no
vas emendas É o que está dito no Regimento
e é o que ocorrerá na próxima etapa da elaboração
constitucronal.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Se na hora da votação for rejeitado
novamente ficamos sem nada. Pode ser rejeitado,
também.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exata
mente. Este é o procedimento. De fato, à primeira
vista, a decisão pode suscitar dúvidas e contro
vérsras, mas me parece que se inscreve na linha
geral das diretrizes dos procedimentos da elabo
ração constrtucional, tal como foram deflmdas pe
la Assembléia Nacional Constituinte em seu Regi
mento. De qualquer modo, a Presídência está jun
glda a essa resposta da Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte e se deverá ater a ela. Como
disse, o documento está à disposição dos Srs
Constítumtes para apreciá-lo com maior profun
didade.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr Presidente, apenas para esclarecer melhor, tra
ta-se da situação da Subcomissão. Essa resposta
é sobre esta Subcomissão.

O SR PRESIDENTE (Antônio MarIZ) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Faremos a votação. O Relator incluirá o que for
derrotado e Incorporará o que foi votado a favor.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exato

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Até aí, tudo bem. Acho que, de qualquer maneira,
a redação final ainda será colocada para exame.
Não haverá problema. A única Situação realmente
constrangedora é a da Cormssão onde não tere
mos mais chance de fazer votação.

O SR. PRESIDENTE (AntÔnIO Mariz) - Exata
mente.

O segundo documento da Presidência está as
sim redigido. "o nobre Constituinte Cardoso Alves
levantou a questão de ordem sobre a interpre
tação do § 2°, do art. 23, Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte: "fica vedada
a apresentação de emendas que substitua Inte
gralmente o projeto ou que diga respeito a mais
de um dispositivo, a não ser que trate de modifi
cações correlatas, de maneira que a alteração,

relativamente a um dispositivo, envolva a neces
sidade de se alterarem outros".

E'do § lo, do art 21:
"Aplica-se às emendas apresentadas nas Co

missões e Subcomissões o disposto no § 20 do
art 23, deste Regimento.'

"O art. 23 faz parte do Capítulo II do Projeto
de Consntuíçâo, enquanto que o art. 2 I integra
a Sessão lI- da Elaboração do Projeto de Consti
unção, do Capítulo I, nas Comissões Constitu
cíonars, caractenzando-se, assim, tramitações di
ferentes Realmente, ao Projeto de Constíturção
fica vedada a apresentação de substitutivo, já que
é uma peça múltipla e não apenas se constitui
de uma única parte. As Subcomissões apresen
tam anteprojetos referentes a um certo ou deter
minado assunto ao tema, devidamente articulado.
O § 20

, do art 23 permite a apresentação de substi
tutivo, desde que se trate de rnodiflcaçôes corre
latas, de maneira que a alteração relativamente
a um dispositivo envolva necessidade de se altera
rem outros. Nessas condições poderão ser ofere
crdas emendas substitutivas, desde que haja, entre
os seus dlspositivos, articulações que tratem de
modificações correlatas. Aproveito a oporturuda
de para renovar a V.Ex' protestos de apreço. Ulys
ses Guimarães Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte."

Passamos, então, à Ordem do Dia, que consta
da discussão do anteprojeto e das emendas apre
sentadas e da apresentação de novas emendas.

Os Srs. Constituintes que desejarem manisfes
tar-se sobre o anteprojeto ou apresentar emendas
poderão fazê-Ias.

Concedo a palavra ao Constituinte José Men
donça de Morais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Mandei tirar agora uma cópia xerox
do item na 1 do anteprojeto. Gostaria de relatar
exatamente esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Manz) - Pois
não. V. Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Mandei tirar a xerox e gostaria de
apanhar a minha emenda que está no arquivo,
para repassar aos Srs. Constituintes, para dela
tomarem conhecimento.

Sr. Presidente, Sr Relator, tomei a liberdade
de acrescentar ao item 1, dos Direitos e Garantias
Individuais, "a vida". - acrescentei - "desde a
concepção até a morte natural" Por conseguinte,
a redação que apresentei foi: "a vida, desde a
concepção até a morte natural - corre em todo
o exposto no articulado - não haverá pena de
morte, prisão perpétua, trabalhos forçados, bani
mento ou confisco, ressalvado, quanto à pena
de morte, a legislação aplicada em caso de guerra
externa, e quanto à prisão perpétua, os crimes
de estupro". Acrescentei: "de assalto ou sequestro
seguidos de morte, serão punidos como homi
cídio os crimes consumados contra a vida".

Quero justificar minha proposta de emenda,
que é mais aditiva do que supressiva, com os
termos "desde a concepção até a morte natural"
e "de assalto ou sequestro seguidos de morte",
e mais: "os crimes serão punidos como homi
cídio", porque são contra a vida.
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Parto do seguinte princípio, Sr. Presidente;
compete ao Poder Público Estatal a defesa pri
meira da vida, como representação dos homens.
Se a vida é um direito a ser protegido, entendo
que é um direito maior a ser protegido no caso
daquele que não tem defesa, desde o instante
da concepção ao nascituro e do doente terminal.

A defesa da vida tem de partir daqueles que
respeitam o princípio existencial de que todos me
recem proteção para existir, desde o instante de
sua concepção. Concepção, na defimção cientí
fica. Entendi ser genérica e toda a Constituição
tem que ser genérica, não pode descer a detalhes
que são de competência exclusivada lei ordinária.
Os casos que vieram tentar contra a vida serão
previstos na lei ordinária, no Código Penal, nas
leis de execuções crrrmnaísetc.

Solrcitariaaos Ilustres companheiros de Subco
missões um exame muito sério para essa emenda
aditivaque tomei a liberdade de apresentar, tendo
antes conversado com o Sr. Relator, para que
votemos esse acréscimo ao texto apresentado pe
lo Sr. Relator, no primeiro item. Assim, estaremos
todos defendendo a vida do nascituro, do velho
ou do jovem doentes em fase final. Ás vezes, os
egoísmos pessoais de entidades médicas prorro
gam artificialmente os batimentos do coração de
alguém, quando sabemos que morte natural já
ocorreu. A minha emenda visa à proteção da vida
até a morte natural. A morte cerebral é a morte
natural. O batimento do coração e respiração arti
ficial não sIgnificam mais vida. O centro de co
mando da existência está no cérebro, todos sabe
mos disso. E, se ele, cientificamente, estiver mor
to, a vida já está terminada. Prevejo - acho que
deve constar da legislação ordinária, que devamos
ter caridade com aqueles terminais que já não
têm mais possibilidade de voltar a viver,deixá-los
entrar, tranqüilamente, o seu corpo à decompo
sição via crematória, via natural pelo sepultamen
te, não importa como. Esse será outro assunto.
Defender a vida da concepção até o último mstan
te não significa, de forma alguma, querer aumen
tar o sofrimento do paciente terminal

Solicitaria, encarecrdamente, aos meus nobres
Pares que atentassem que na minha fundamen
tação apelei para o sentimento humano e para
norma de todas as religiões no mandamento de
não matar. "Não matarás", é uma norma geral
Não matarás nunca, nem quando a perigo de
nascer monstro. Quem vai matar é quem dá a
vida Quam tem direito de tirar a vida é que tem
direito de dá-Ia. Nós, pais, homem e mulher, so
mos apenas os instrumentos da transmissão da
vida, mas não somos fonte de vida. A fonte de
vida vem de um ser superior. Somos transmis
sores de uma vida que recebemos, não somos
os mícradores de existência alguma.

Tomo a liberdade, pedindo escusas aos meus
companheiros pela insistência, de defender vee
mentemente, o direito à existência do nascituro
e do paciente terminal. Que a Constituição, que
é a LeIMaior,seja abrangente e genérica na defesa
da vida. Os detalhes e as exceções são.de compe
tência exclusivas da lei ordinária volto a repetir.
Não podemos querer colocar na constrtuiçáo as
exceções, por exemplo, que venham justificar o
aborto ou a eutanásia. Esse é o problema da lei
ordmána.

Dou-me por satisfeito com o tempo que usei,
Sr. Presidente. Gostaria que outros companheiros

também debatessem comigo este assunto, para
que possamos votar em defesa da vida.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Gostaria que me fosse permitido dar um aparte

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Pois não. Concedo o aparte ao Sr
Constituinte Costa Ferreira

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Não entendi muito bem o final de sua proposta.
O início entendi Inclusive também apresentei
uma proposta no sentido de que a Vida há de
ser protegida a partir da sua concepção. No final,
fiquei confuso, porque parece que o IlustreConsti
tuinte falou que não se deve prolongar a vida,
por exemplo, se o cerébro já morreu e o coração
continua batendo. Gostaria de conhecer direíto
o posicionamento de V Ex"nesta questão

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria de agradecer a V.Ex"o aparte
e de lhe explicar Dou um exemplo recente na
hístóna brasileira. Fizeram com meu querido Pre
sidente Tancredo de Almeida Neves uma verda
deira covardia médico-hospitalar, não deixando
que ele fosse declarado morto no momento em
que acabara de morrer. FIcaram segurando o coi
tado do Presidente no CTI com artifício e artima
nhas, sabendo que ele já estava morto há muito
tempo Isso é uma corvardia. Acho que enquanto
a possibilidade de vida existir, inclusive do centro
nervoso que é o nosso cerébro, todos louvores
à ciência por estar prolongando a vida na tentativa
de salvá-Ia, mas, uma vez constatada a morte
cerebral, não há mais vida, não éJusto ficar prorro
gando os batimentos do coração e a respiração
artífictalmente. Acho que devemos ver, pnrneíro,
a situação econômica e, segundo, é uma covardia
contra um ser.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Eu só queria este esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Manz) - Está
em discussão o anteprojeto do Relator e aberta
a oportumdade para a apresentação das novas
emendas. Os Srs. Constítumtes que desejarem
manifestar-se tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - O final da minha emenda seria o
seguinte. "serão punidos como homicídios os cri
mes consumados contra a vida", pela leiordinária

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
palavra o Constituinte José Genoíno, que Já estava
inscrito antenormente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, não sou membro desta Subco
missão, estou participando agora porque apre
sentei um conjunto de várias emendas ao ante
projeto do Relator, inclusive uma emenda no item
1 do artigo sobre direitos e garantias índivíduaís
e outras. Como essas emendas ainda não foram
publicadas nos avulsos, não sei se este seria o
momento de se discutir apenas o item 1 ou se
me poderia alongar em outros itens, no caso de
emendas para conhecimento da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Manz) - V. Ex"
poderia discutir cada uma das emendas Talvez,
por uma questão de método, fosse preferível ao
final de cada uma delas permitir que se estabele
cesse o debate, se fosse o caso. Na hipótese de

não haver discussão, V Ex' prosseguiria na enun
ciação de cada uma das suas emendas

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sobre o Item 1, tenho uma emenda que é supres
siva e aditiva. Tenho consciêncía de que este é
um problema polêmico e Importante - vou dei
xar mamfestada aos companheiros desta Subco
missão a natureza e o conteúdo da rrunha emen
da. Em primeiro lugar, acrescento no item 1,após
a palavra "a vida" a palavra "humana" A palavra
"humana", como uma determmação do conceito
de vida, precisa exatamente a vida no sentido em
que entendo, enquanto uma essência, enquanto
uma partículandade, enquanto uma diferenciação
radical entre a vida genericamente e a vida huma
na A vida vegetal, genericamente, é vida; a vida
ammal, genericamente, é vida;a vida humana tem
uma qualificação, tem uma precisão em termo
de defesa no texto constituicional. Retiro a parte
final do item 1, quando fala: "quanto à prisão
pérpetua, os crimes de estupro ou de sequestro
seguido de morte serão punidos como crime, e
o aborto diretamente provocado". As nobres e
os nobres Constituintes sabem que tenho uma
posição - e estou apresentando emenda nesse
sentido - em relação ao problema do aborto.

Nos tempos atuais, diante da realidade que não
podemos esconder, estabelecer uma penalização,
como está aqui, em relação à prática do aborto,
seria condenar e levar para a cadeia milhares e
milhares de mulheres que praticam aborto no
Brasil, milhões até. Aquelas que têm condições
de pagar as clínicas clandestinas não correm o
risco de Vida e sua saúde é preservada. Mas, entre
a maioria das mulheres de baixa renda, existe
um verdadeiro problema de saúde pública. Quan
to a estabelecer uma penalização, nos termos em
que está proposto aqur, no item 1, discordo. Não
condiz com a realidade dos tempos atuais, não
condiz com a Situação existente no Brasil, concre
tamente. Acho, Inclusive, que se deve eliminar
essa penalização e se deve estabelecer, inclusive
em determinadas situações, a obrigação do poder
público de atender às milhares até milhões de
mulheres no Brasil que necessitam, pelas diferen
tes razões, a interrupção da gravidez até um deter
minado mês

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permite um pequeno aparte, Depu
tado?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Um momento. Se a questão não for abordada,
aprovaremos uma lei nos termos em que está
escrito no art. 1°, convivendo com a hipocrisia,
o farisaísmo e o drama de saúde pública existente
hoje no Brasil-aí estão as estatísticas e os dados.
Em países com legislação moderna, como no
caso da Itália, país eminentemente católico, a
França, a Espanha e vários outros países da Euro
pa, tal questão não é mais tratada como crime.
Precisamos tratar essa questão não mais como
urn crime; isso fazparte de uma tradição medieval.
O aborto, colocado como crime, sempre fez parte
dos momentos mais trágicos da história da huma
nidade, principalmente na época da Inquisição.
Trazermos isso hoje para uma legislação moder
na, para uma Constituição democrática, é íncon
cebível.Tenho, portanto, uma emenda supressíva
em relação à parte final do item 1; acrescentando
a expresão "humana" à palavra "vida".
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oSR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Só para fazer algumas colocações
que, entendo, são necessárias Primeiro, afirmar
que a Itália é um país católico não é verdade.
O pais apenas está territoriamente próximo ao
Vaticano, onde se encontra o Chefe da Religião
Católica. A Itália,hoje, é um dos países mais mate
nalístas, Quem vai a Roma ou a qualquer cidade
da Itália vê monumentos chamados de Igreja,
abandonados, que não serve mais nem para mu
seu.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Vamos, então, chamá-lo de um pais pluralista,
que, felizmente, quebrou preconceitos VIolentos
que existiam sob a influência da Igreja, inclusive
nessa questão do aborto.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Ai concordo. Permita-me continuar
meu aparte. Quanto à extinção do texto final da
referência ao aborto, também concordo com V.
Ex' em que deva ser extinto, mas entendo que
deva ser punido como homicídio todos os crimes
contra a vida

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Contra a vida humana.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Contra a vida humana. Estamos tra
tando dos direitos e garantias individuais do ho
mem e da mulher. Não precisa, então, acrescentar
a questão humana, porque no título geral do capí
tulo já está inserido que se trata da pessoa huma
na, homem e mulher. Por isso, data venia, dma
a V. Ex' que a inclusão do adjetivo "humana"
é dispensável, porque o texto é genérico e no
título do capitulo já se está referindo à pessoa,
e pessoa é pessoa humana.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Respondo ao aparte de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Gostaria de terminar. Com referência
à sua posição de defensor do aborto

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Não sou defensor do aborto, sou defensor da
não criminalização do aborto.

O SR CONTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - V.Ex' fez a defesa do aborto protegido
pelo Estado, pago pelo Estado, em clínicas para
defender a mulher pobre. A colocação de V. Ex"
foi esta. Eu defendo a vida de pobre ou de nco,
porque todos nascem pobres, tão pobres que
nem roupas têm, nascem nus. A pessoa humana
é igual no momento em que nasce. Todos nasce
mos da mesma maneira; não se sabe a origem;
quase sempre, nascemos cheio de vida, vitalidade
total, apesar de, às vezes, cairmos na inanição
logo no dia segumte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
V. EX" terminou o aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Não, vou terminar logo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Solicito brevidade, se não V.Ex' transforma minha
intervenção...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Se V.Ex' me permitir raciocinar livre
mente, vamos chegar a um bom termo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO -
V.Ex' usou seu tempo na defesa de sua emenda,
agora estou usando outro tempo na defesa da
minha, que é contraditóna. Então, seja breve no
seu aparte, para que eu possa expor à Subco
missão o meu pensamento

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Retornando ao aparte, concordo com
a exclusão da referência eo aborto, mas gostaria
que freasse firme e categórico na ConstJtuição
que todo crime contra a VIdaserá punido como
homicídio.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, retomando à minha Intervenção,
quero reafirmar que não sou favorável ao aborto.
DeIXO bem claro que sou favorável à legalização
do aborto e não ao aborto. Quero também deixar
bem claro às Sr" e Srs. Constituintes e aos presen
tes que este Constitumte é tão radicalmente contra
o aborto, que teve a coragem, tendo dOIS filhos,
um casal, de não colocar sob a responsebihdade
de sua companheira - minha mulher, minha es
posa - a decisão de não ter mais filhos. Eu assu
mi esta responsabilidade. Não sou, então, a favor
do aborto Sou favorável, isto sim, a que o aborto
seja uma questão de foro íntnno. Não cabe ao
Estado estabelecer uma penalização rigorosa
Este é o problema

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Nem é horrucídío?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO
Não considero crime a interrupção da graVIdez
por razões extremas - por razões extremas, ve
jam só - até 90 dias. Ao mesmo tempo, não
podemos conviver com esse farisaísmo de bradar
aos quatro cantos deste País uma legislação rigo
rosa contra o aborto, quando vemos em qualquer
grande cidade que a indústria que mais lucra é
a da prática do aborto

O SR. JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS - So
mos contra essa indústria também.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Constituinte José Mendonça de Morais, ouvi V
Ex", concedi-lhe um aparte, se V. Ex" quiser mais
um, dou. Quero deixar bem claro meu ponto de
vista nesta questão polêmica importante, para que
não haja dúvida. Vejam bem, não sou favorável
ao aborto. Acho que ele se realiza em condições
especiais e é algo violento para a mulher. Entre
tanto, o Estado não pode tratar o aborto com
uma penalização criminal de maneira como trata
hoje no Código Penal e como está registrado no
item 1. O Estado tem de tratar a questão por
um outro enfoque: despenalIzar, discnminalizar
e, em certas situações, assumir a responsabili
dade de orientação e de entendimento. Isso é
o que condiz com a legislação moderna, hoje,
da maior parte dos países. Já citei alguns países,
inclusive o assunto já foi objeto de plebiscito e
de discussão. Há um drama nessa questão. Hoje,
no BraSil,400 mil mulheres têm sequelas de abor
tos provocados em condições de saúde precárias.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Há 5 milhões de pessoas indefesas
assassinadas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Ao mesmo tempo, aqueles que bradam em torno
de uma legislação rigorosa para o aborto não

levam em conta, por exemplo, outros aspectos
que devem compor a legislação modema em rela
ção aos direitos da mulher, em relação à paterni
dade e à maternidade responsávets, em relação
à proteção do Estado a isso. Portanto, deveria
ser retirada a parte final - e tenho uma emenda
supressiva nesse sentido.

E por que incluí o termo "humana"?
Ora, Sr. Presidente, Srs, Constituintes, esse arti

go vai ser incluído na Constituição não como se
apresenta, como direito do homem e da mulher;
ele vai ser msendo como direitos e garantias indivi
duais. A palavra "humana", no artigo, precisa um
conceito de VIda no sentido da liberdade, da auto
nomia e da socíabthdade. Na história da humani
dade, desde os tempos da Grécia, desde os tem
pos da socialização do pensamento e do conceito
de VIda, isso foi incorporado como uma precisão
desse conceito. Portanto, trago essas duas emen
das. Tenho consciência de que o assunto é polê
mICO e por isso estou aproveitando a oportuni
dade de discuti-lo, como membro dessa Subco
missão, para deixar clara a minha opinião.

Os Srs. Constituintes verão no avulso a minha
emenda e a fundamentação, acrescentando uma
palavra e retirando a parte final do art. 1D. É uma
questão polêmica, vamos travar outros debates
por ocasião da votação da emenda, ocasião em
que pretendo estar presente para sustentá-la.

Tenho outras emendas a outros artigos que
não serão tão polêmicos como este e que passarei
a citar.

Aqui existem artigos muito avançados, muito
bons, no que diz respeito à conceituação dos direi
tos individuais. Por exemplo, o item 7 diz o se
guinte:

"A integridade física e mental e a existência
dtqna: a tortura e o tráfico de tóxicos constituem
crimes Inafiançáveis e insusceptiveis de anistia,
sul1stltuição e suspensão da pena ou livramento
condicional ou prescrição". Corretíssimo. Minha
proposta é que seja retirada a expressão final "na
forma da lei", porque se trata de valores supremos
e essenciais dos direitos individuais. Não pode
mos deixar, amanhã, que uma lei ordinária elimi
ne, por exemplo, valores essenciais como a inte
gridade física e mental, a existência digna. Minha
emenda, portanto, é no sentido de suprimir a ex
pressão "na forma da lei".

No Item 10, acho que também se parte de
uma posição correta e avançada sobre a livre ma
mfestação de pensamento, vedado, na forma da
lei,o anonimato. "É livrea manifestação de crença
religiosa ou de convicções políticas e filosóficas."
Trata-se de uma questão maior em termos de
polêmica

"As diversões e os espetáculos ficam sujeitos
às leis de proteção da sociedade". Defendo que
os espetáculos e as diversões públicas tenham
serviços classificatórios não vinculados nem à Po
lícia Federal nem ao Ministério da Justiça, mas,
Sim, ao Ministério da Cultura ou da Educação,
enquanto serviço classificatório. Minha proposta
era retirar essa parte final.

No item 11: "A publicação de livros e jornais..." ,
tudo o que está aqui está correto. Entretanto, há
uma expressão que, na nossa tradição política,
no periodo mais recente que o Brasil viveu, foi
usada com subjetividade para proibir livros, fazer
censura prévia e uma série de coisas; é exata
mente "da subversão da ordem". Essa expressão
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"da subversão da ordem" levou a censurar o Chi
co Buarque, a censurar livros no período MédIci,
colocou receitas de bolo no Estado de S. Paulo,
no Jomal da Tarde, figurinhas na revista Veja.
Acho que seria necessário retirar esta expressão
"da subversão da ordem". Em outras Subcomis
sões que estão tratando especificamente de as
suntos que têm uma íncrdêricia maior nesta ques
tão não estão usando esta expressão, como, por
exemplo, a Subcomissão da Defesa do Estado
e da Sociedade e a das Forças Armadas, que
não estão usando a expressão "da subversão da
ordem", que tem uma conotação histórica e uma
precisão muito grande. Minha proposta é no sen
trdo de suprírm-Ia.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Nobre Constitumte, outro dia apresentei uma
emenda nesse sentido, retirando a expressão 'da
subversão da ordem".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Então, temos duas emendas semelhantes.

Sr. Presidente, tenho uma emenda apresenta
da, já está entregue - não tenho o avulso em
mãos - idêntica a outra apresentada por várias
entidades da categoria dos artistas, técnicos em
espetáculos, entregue, ínclusive, ao Presidente
Ulysses Guimarães. Ela VIsa a deixar bem claro
que "é livrea manifestação do pensamento, veda
do, na forma da lei,o anonimato; é livrea manifes
tação de crença religiosa e de convicções político
filosóficas", precisando que não podemos manter
um conceito de censura e de proibição. Isso já
foi usado muitas vezes na Históriado Brasil como
uma proibição política prévia, e está colocado aí.

Em relação ao item 15, também tenho uma
emenda supressiva:

"Areunião pacífica, não intervindo a autoridade,
senão para manter a ordem e assegurar os direitos
e as garantias". acho que deve ser a reunião pací
fica, não intervindo a autoridade. Para assegurar
os direitos, esse "senão para manter a ordem"
está certo. Mas, para "manter a ordem" ., Qual
é a nossa experiência concreta? Em reumões nor
mais, chega um delegado ou uma autoridade que,
para manter a ordem naquele lugar, vai estabe
lecer a desordem. Aí baixa o pau e prende. "Para
manter a ordem" é um critério absolutamente
subjetivo, que deveria ser retirado. A autoridade
tem que estar num determinado lugar para garan
tir os direitos e as garantias individuais.Por exem
plo, se há manifestação ou uma ameaça, cha
ma-se o delegado, ou a PM e se conversa. Mas
deixar a critério da autoridade o julgamento da
manutenção da ordem ... É um critério absoluta
mente subjetivo que, acho, tem de ser suprimido.

Sr. Presidente, vou tocar numa outra questão
- o Constituinte José Mendonça de Morais não
está aqui, mas sei que é um ponto sério de diver
gêncía entre nós. Acho que é um retrocesso 
e digo isso com toda a franqueza, mesmo desta
cando o avanço do anteprojeto do Relator - esta
belecer como direito Individuala propriedade, nos
termos em que está proposto aqui. Acho que o
direito à propriedade deverá ser tratado na Subco
missão da Ordem Econômica. O direito à proprie
dade, tratado enquanto direito individual, Igua
la-se ao direito à vida, à manifestação, à inviolabi
lidade do domicílio e a não ser preso. O dtrerto
à propriedade tem de ser tratado na Subcomissão
da Ordem Econômica. O anteprojeto do nosso

Relator avança inclusive em estabelecer condi
ções de indenização no caso da propriedade. Essa
parte, acho que deveria ser tratada - e está sendo
- na Subcomissão de Princípios Gerais, Interven
ção do Estado, Regime da Propriedade do Sub
solo e da AtividadeEconômica e na Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária Minhaproposta é para que seja suprimido
o item que trata aqui do direito à propnedade.

Ainda há algumas expressões que estou supri
mindo, quando o anteprojeto trata do direito de
greve e de sindicalização. É uma tradição das
Constituições brasileiras, sempre que tratam do
direito, elas dizerem, em seguida, "na forma da
lei", e, depois, surge uma lei que elimina o direito.
Acho que o direíto não pode ser regulamentado
dessa maneira e deve estar redigido da seguinte
maneira: direito de greve, ponto; direito de SIndica
lização, ponto. Se colocar a expressão "na forma
da lei", é como ter na Constituição "é livrea sindi
calização, salvo a lei ordinária", porque depois
surge a CLT e acaba com a liberdade de sindicah
zação. Até o Governo se está dando conta de
que isso é uma barbaridade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Nobre ConstItuinte, concede-me V. Ex'
um parte?

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Concedo a V.Ex' o aparte.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Entendemos que o direito à propriedade
é um direito natural do indivíduo. Ele Já nasce
com esse direito. Por que tirá-lo? Acho que deve
ríamos até ampliá-lo dentro do direIto individual;
é uma garantia do individuo. O Estado deveria
garantir isso individualmente, porque, na Subco
missão da Ordem Econômica e Social, pode-se
alterar, como se vem fazendo neste Pais, até o
direito à vida. Este seria um direito natural do
cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) - Conti
nua com a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Tenho uma opinião divergente, que quero deixar
bem clara aqui Acho que a propriedade não é
um direito natural. Direito natural é à vida, à inVIO
labilidade do lar, a não ser preso, torturado, perse
guido e a não ter serviço de informação investi
gando a vida das pessoas. Isso faz parte da condi
ção intrínseca da vida. Quanto à propriedade 
tenho uma posição muito clara a respeito dela
que vou defender na Subcomissão da Ordem
Econômica - ela serve àquele que vivedela, aten
de às necessidades daqueles que sobrevivem dela
e tem de ser mantida na ordem econômica, tanto
nos princípios gerais quanto nos da ordem da
reforma agrária, que tratam especificamente dis
so. Acho que o direito natural é um instituto que
não abrange a propriedade, até porque é possivel
ao ser humano viverbem e realizar-se plenamente
em suas satisfações materiais e humanas, sem
necessanamente ter esse direito assegurado, o
direito à propriedade, nesse sentido. Sei que existe
o direito de o cidadão ter uma casa. Mas não
é a propriedade nesse sentido que me refiro, mas
sim a muitas terras, indústrias ou bancos. É neces
sário estabelecer aqui, nos direitos individuais, de
terminadas condições estabelecidas, por exem
plo, o direito à moradia, à saúde e à educação,
que têm um grau de naturalidade. Mas o direito

à propriedade deve ser tratado em outra seção,
porque não é direito natural no sentido dado a
outros direitos especificados aqui

A SRA.CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Con
cede-me V. ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Concedo a V Ex' o aparte.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Acho
que essa questão do direito à propriedade como
um direito individual é uma discussão doutrinária.
Torna-se muito difícil discutirmos se deve ou não
ser colocado nesta Subcomissão. Acredito que,
dentro do pensamento da maioria dos que aqui
estão, devemos colocar o direito à propriedade
como um direito fundamental do ser humano.
Não podemos entender que estejamos aqui advo
gando os direitos individuais sem assegurar o di
reito à propriedade, sem dúvrdaalguma, o maior
clamor da sociedade brasileira É bem verdade
que estaremos aqui para interpretar o que fOI esta
belecido na Comissão da Ordem Econômica.
Concordo com V. Ex', quando diz que não nos
compete estabelecer as indenizações. Isso Já foi
objeto de discussão aqui, mas reafirmo nosso
pensamento de que deva ser tratado como direito
individual.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para informar à Subcomissão, temos aí uma posi
ção divergente sobre essa questão. Acho que é
melhor tratar esse problema nas Subcomissões
a que já me referi aqui. Infehzmente, acho que
é menos mal ou menos equivocado manter do
jeito que está; que pelo menos se retirem todos
esses condidicionamentos de indenização, por
que, desse modo, entraremos numa esfera que
não caberia ser tratada nos direitos individuais.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Concede-me V. Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Concedo a V. Ex' o aparte

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- No nosso entender, o direito à propriedade
é inerente inclusive por herança. Logicamente,
seria um retrocesso tirá-lo da nossa Subcormssão,
porque aqui tratamos dos direitos e das garantIas
individuais.Não sei por que iríamos tirar da nossa
Subcomissão o item direito à propriedade. Ontem
mesmo, estive na Subcomissão da Política Agrí
cola e Fundiária e da Reforma Agrária, e lá, pelo
que estou vendo, a reforma agrária está restnn
gindo ao máximo o direito à propriedade. Se aqui
pelo menos não propusermos uma fórmula para
o direito à propriedade, certamente nossa Subco
missão ficará sem validade alguma Perguntana:
para que regime partiríamos, se o direitoà proprie
dade é inerente ao regime em que vivermos?!
Qual é o regime que V.Ex' propõe? Vamos mudar
tudo? Não teremos mais um regime capitalista?
Vamos partir para o socialismo ou para o comu
nismo? Se V.Ex' quer tirar o direito à propriedade,
de herança, de tudo, fica difícil se chegar a uma
conclusão. Daqui a pouco, não teremos dtreíto
a nada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Só para responder à questão levantada pelo nobre
colega, não estou propondo abolir o direito à pro
priedade. Defendo o socialismo, sou socialista e
assumo minhas posições. Defendo a socialização
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o SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- V. Ex" propõe até a abolição do direito à he
rança?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Não citei herança, aqui.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- V.Ex' falou em herança.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Refen-me ao fato de que defendo a socialização
da propriedade pnvada dos meios de produção.
Coerente com essa visão.... Não estou propondo
isso nesta Constituição, até porque, para que se
realize...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- No INCRA praticamente se cerceou a liberdade
de direito à propriedade. Dimímnu-se o módulo,
não se vai ter direito à indenização e, Sim,a títulos
das dívidas agrárias, e não se tem direito a recorrer
à.Justiça Modificou-se completamente a sistemá
tica. Do que adianta dar ao individuo a terra, se
a ele não se dá condições para nela trabalhar,
se não há uma política agrícola? Fala-se muito
em desapropriação, reforma agrária. Temos mi
lhões e milhões de hectares de terra espalhados
às margens das rodovias, todos de propriedade
do INCRA. O Sr. Ministro Dante de Oliveira nada
faz. Há milhões de hectares de terra para assenta
mento e não se assenta ninguém. Em Mato Gros
so, por exemplo, há mais de cinco rmlhões de
hectares prontos para assentamento. Sou favorá
vel à reforma agrária nas regiões de conflito, mas
não da maneira como se está colocando aqui.
O sujeito não tem mais direito a nada. Então,
será grave a situação do País.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Vou responder a esta questão. Já disse que defen
do a socialização da propriedade pnvada nos
meios de produção. Não estou propondo isso
nesta Constituição, conforme se poderá ver das
minhas propostas apresentadas na Subcomissão
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regi
me da Propriedade do Subsolo e da Atividade
Econômica, que tratam do assunto. Na Subco
missão da Política Agrária e Fundiária e da Refor
ma Agrária, a questão do direito à propriedade
está sendo tratada exatamente com este conceito,
subordinada à função social. Acho, inclusive, que,
quando o interesse coletivo estiver em jogo, é
necessária a desapropriação, com ou sem con
flito.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Vamos supor o caso de uma propriedade de
quarenta mil hectares de terras altamente produ
tivas, como há casos em Mato Grosso. Há que
se falar em desapropriação? É impossível.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Não estou analisando as regiões especificamente.
Estou citando um princípio.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Estamos colocando as coisas de maneira ex
trermsta, Então, o grande proprietário não tem
direito a produzir sua terra, tem de deixá-Ia para
os pequenos? É sabido que aqueles proprietários
de cem, duzentos hectares estão aos milhares
vendendo suas terras porque o Governo não sus
tenta a política econômica no campo.

O SR.JOSÉ CARLOSCOUTINHO- No nosso
entendimento, quando falamos em direito à pro-

pnedade é no sentido individual. Não discutiria
mos aqui, por exemplo, a questão fundiária. Seria
o direito ao teto como um direito natural do indiví
duo. Entendo que o Brasil tem essa propriedade
para todos os brasileiros que venham a nascer.
A questão não deve ser levada mais adiante. Se
o Governo garantisse, hoje, o direito a essa pro
priedade, não teríamos a situação que temos no
País, de absoluta favelização e margínalização de
todos. Talvez tivéssemos uma situação um pouco
diferente, se isso viesse a ser garantido pelo Esta
do e viesse a ser cumprido. Este o nosso enten
dimento,

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, no
meu entendimento, esta Subcomissão deve man
ter no texto do art. 23 o direito à propriedade
O ilustre Constituinte José Genoino está propon
do aqui sua supressão, sob a alegação de que
o assunto deve ser tratado na Comissão da Ordem
Econômica, na Subcomissão da Política Agrária
e Fundiária e da Reforma Agrária. Gostaria de
alertar aos ilustres colegas desta Subcomissão
para o fato de que naqueloutra este assunto não
vem sendo tratado com a seriedade que, por ser
da mais alta relevância, merece. Isso porque o
ilustre Relator daquela Subcomissão apresentou
seu relatório extinguíndo o direito à propriedade
produtiva, inclusive, dois dias antes de encerrado
o prazo para a apresentação de propostas à Cons
tituição. Isso significa que ele simplesmente igno
rou a posição dos Srs Constituintes em relação
ao problema agrário brasileiro, externando, no re
latório apresentado, seu pensamento, sua convic
ção, extinguindo o direito à propriedade produtiva,
lamentavelmente, sem ouvir a opinião dos Srs
Constituintes O pior é que os Constituintes liga
dos à esquerda hoje defendem a reforma agrária
baseados no Decreto-lei na 55.469, editado no
tempo da ditadura de Costa e Silva, que não dá
aos proprietários de terras, inclusive produtivas,
sequer o direito de se defender perante a Justiça.
Foi aquele "jeitinho brasileiro" de se fazer a refor
ma agrária sem dinheiro. Não sou contra a refor
ma agrária nas regiões onde há os grandes latifún
dios improdutivos, nas áreas de especulação imo
biliáría. Ali, a meu ver, deve ocorrer a reforma
agrária. Não a concebo, porém, sobre as propne
dades produtivas, quando o Poder Executivo nega
ao atual proprietário condições para a exploração
do seu imóvel. Não temos assistência técnica,
não temos crédito agrícola, não temos armazena
mento, não temos política de comercialização,
de garantia de preços mínimos, enfim, nada le
mos. Não temos uma política agrícola definida
e vivemos falando em tomar a terra dos outros
para dar a quem não tem. Ora, se o Governo
não consegue manter no campo sequer os atuais
proprietários, como o Sr. Dante de Oliveira e de
mais companheiros de ideologia querem levar
para lá mais dez milhões de famílias? Para favelar
o campo? Não, ilustre Constituinte José Gonoino,
acho que alguém tem de ter bom senso nesta
Constituinte. Faço um apelo aos nobres colegas
desta Subcomissão para que meditem profunda
mente sobre o que propõe o ilustre Constituinte
José Genoíno, que não pode prosperar nesta Sub
cormssáo. E na Comissão da Ordem Econômica
essa matéria já foi derrubada muito antes do tem
po previsto para a apresentação de propostas,
por obra do eminente Relator, infelizmente um

companheiro do PMDB,Constituinte Oswaldo li
ma Filho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, vou concluir. Considero importan
tes - com algumas exceções - os apartes feitos.
Refiro-me basrcamente às mterpretaçôes de apar
tes em relação aos problemas do indivíduo, da
moradia, da favela, da casa própria, do terreno
para viver etc. Mas os outros, que entraram na
discussão da reforma agrária, do Mmistério do
Desenvolvimento e Reforma Agrária, apenas me
convencem de que essa discussão não se deve
dar aqui e, sim, na Comissão da Ordem Econô
mica, na Subcomissão da Política Agrária e Fun
diária e da Reforma Agrária. Por isso me convenci
da necessidade da emenda. Mas há uma série
de mendas que poderão ser reapresentadas em
plenário e rediscutidas em outra oportunidade.
Não vamos criar aqui uma situação de celeuma.
Minha emenda é pela supressão. Defendo o direi
to à propriedade quando subordinada à função
social tanto na Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do Subsolo e da Atividade Econômica como na
Subcomissão da Política Agrária e Fundiária e
da Reforma Agrária.

Sr. Presidente, há aqui uma emenda que acho
correto acrescentar ao art. 10É um assunto que
tem sempre surgido na Casa e que diz respeito
a critérios a serem adotados para a regulamen
tação de profissão. É necessário estabelecer um
principio constitucional em sentido geral e, não,
especificando essa ou aquela profissão.

Minha emenda dispõe sobre o seguinte: ".. o
exercício de qualquer trabalho, ofícro ou profissão,
observadas as condições de capacidades que a
lei estabelecer para a proteção da segurança, da
saúde ou da liberdade pública". Estabelecendo-se
um princípio geral, enquanto direito Individual as
segurado na Constituição, estar-se-á abrangendo
tudo, e amanhã não se precisará discutir, por
exemplo, segurança em acidente no trabalho

Sr. Presidente peço desculpa por ter tomado
tanto tempo da Subcomissão sem ser seu mem
bro efetivo, mas acho que os direitos referentes
à família, à habitação condigna, à utilização cria
dora do tempo disponível, à livre smdicalízação,
à greve, à educação e à saúde deveriam ser abor
dados em termos gerais. No caso da educação,
por exemplo, deveria Simplesmente constar o se
guinte: "A educação é um direito e um dever
do Estado". Porque vai haver toda uma discussão,
na Comissão que trata do assunto, sobre qual
a relação do Poder Público com a execução do
direito em relação à educação, assim como em
relação à saúde. Existem posições intermediárias
entre a iniciativaprivada e a iniciativaestatal: umas
simplesmente defendem a iniciativaestatal; outras
que acham que deve conviver a iniciativa privada
com a estatal. Por isso acho correto estabelecer
só o seguinte: "A educação é um direito e um
dever do Estado" "A saúde é um direito e um
dever do Estado".

É o que me lembro agora, porque não tenho
as cópias das emendas aqui, mas as companhei
ras e os companheiros receberão os avulsos com
um conjunto das emendas que apresentei.

Sr. Presidente e membros desta Subcomissão,
estou usando o tempo dos companheiros.

Muito obrigado pela paciência.
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o SR. PRESiDENTE (Antônio Mariz) - V.Ex'
exerce a sua função de Constituinte, nos termos
do Regimento, que assegura aos não membros
das Subcomissões o direito àe usarem da palavra
e de participarem dos debates, embora não pos
sam participar das votações. V.Ex'está no estrito
exercício de um direito regimental.

Concedo a palavra ao Constítumte Nyder Bar
bosa.

o SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs Constituintes, apre
sentei emenda ao item 7, excluindo o crime de
tráfico de tóxicos, que está, no meu modo de
entender, indevidamente colocado junto ao crime
de tortura, este sim, nefando - ninguém tem
dúvida disso nem o contesta. Misturar crime de
tortura com crime de tráfico de tóxicos não acho
correto, mesmo porque existem outros crimes
contra a dignidade humana mais VIolentosdo que
o de tré.fico de tóxicos, como são os crimes de
estupro, de sequestro etc. Até porque o crime
de tráfico de tóxicos já é regulamentado pela Lei
n9 6.368, de 21 de outubro de 1976, juntamente
com o uso de drogas São os famosos artigos
12 e 16 Quando a autoridade policial alcança
o traficante, este logo começa a gntar: "Não sou
12, sou 16", porque não quer ser enquadrado
como traficante, mas como viciado. Por quê? Por
que a pena para o viciado é muito mais branda
do que a prevista para o traficante, que é violenta:
reciusâo de três a quinze anos e pagamento de
multa. O que ocorre, porém, é que ninguém vai
preso, ninguém cumpre pena. Mas o problema
está na lei penal; está na lei processual penal.

O SR. CONST[T(HNTE JOSÉ GENOINO 
Nesta questão acho que o Relator está correto.

O tráfico de drogas fere a vida humana e atenta
contra ela, enquanto o seu uso mdívíduaí não.
O tráfico é uma coisa planejada. É exatamente
por causa da atual legislação - todo mundo o
sabe - que as quadnlhas de tráfico de drogas
são as mais ricas. Tráficos de entorpecentes é
o neg6cio mais rendoso do mundo, que envolve
grandes interesses de grupqs econômicos. Veja
se o escândalo da Pan Aro! É algo fabuloso! Mes
mo que a lei penal estabeleça três a quinze anos,
a processual oferece uma série de vantagens e
acaba facilitando.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
O problema, Sr. Presidente, é processual e não
penal. O crime está mais do que regulamentado
na lei penal. Este é um assunto que gostamos
de debater. Entendo, Sr. Presidente, que o proble
ma está na lei processual penal, porque a lei penal
já estabelece pena das mais severas para aqueles
que praticam o tráfito de drogas e de entorpe
centes. Acho que não caberia a mistura de um
crime nefando como o de tortura, que todos con
denamos, com o de tráfico de tóxicos e de entor
pecentes. Estamos propondo a sua exclusão. Se
fosse o caso de se o manter, então irtcluíríamos
também o de estupro e o de seqüestro seguidos
de morte. Mas no texto constitucional não caberia
essa mistura, que considero indevida. Para isso
estamos apresentando emenda supressívae con-

-clamando os Srs. Constituintes a que examinem
o texto da legislação específica, que trata do crime
de tráfico de tóxicos e de entorpecentes. A lei
é muito bem feita; a parte processual é que é
completamente falha. Além de tudo, temos o pro-

blema da autoridade policial, da autoridade judi
cral que se corrompe. No meu entender, constítu
cionelrnente, não deveríamos vincular tortura
tom tráfico de tóxicos. Parece-me incorreta esta
posição.

Sr Presidente, outra emenda que quero trazer
à colação dos companheiros estabelece o cabi
mento do habeas corpus para as transgressões
disciplinares. Estaproposta fOI minha e eu mesmo
a estou emendando, porque quando a fiz tinha
f!m mente os problemas do funcionalismo civil.
E o caso, por exemplo, do subordinado a uma
Secretaria de Estado, a um Ministério, sobre o
qual se levanta suspeita da prática de algum cri
me. O próprio diretor da repartição pode decretar
sua prisão adrrnnfstrattva, e ele não tem a quem
recorrer. Então, acho que cabe o habeas corpus
para as transgressões disciphnares dos servidores
ciVJs. Não seria o caso dos servidores militares,
se fôssemos estabelecer habeas corpus para os
militares, estaríamos SImplesmente desmorali
zando e "bagunçando" as Forças Armadas e as
forças auxiliares. Como a proposta e a emenda
são minhas gostaria que o ilustre Relator exami
nasse com a maior atenção esse problema.

Outra emenda, Sr. Presidente, é das altamente
polêmicas, pOIS diz respeito ao planejamento fa
miliar. Estamos entre aqueles que se colocam
totalmente contrários ao aborto, desde a sua con
cepção. O argumento de noventa dias é boba
gem. Um feto com uma semana de vida, com
trinta ou com nove meses de vida, para mim,
deve ser tratado da mesma forma. Mas isto não
Impede que o Poder Público ou as famílias te
nham o direito de planejar a sua prole.

Gostana de contar com o apoio dos ilustres
Companheiros de Subcomissão, principalmente
do nosso querido Relator, que tem sido sensível
a todos os problemas aqui trazidos, para a aprova
ção desta nossa emenda que inclui entre os direi
tos e garantias individuais o planejamento familiar.
Com isso, evitaríamos chegar ao problema do
aborto. Se as famílias pudessem fazerseu planeja
mento, tivessem orientação do Estado e condi
ções psicológícas e instrução para planejar, não
seriam levadas a praticar o aborto, que considero
um crime. De antemão quero declarar o meu
voto pela manutenção do aborto entre os crimes
previstos na Constituição.

Finalmente, Sr. Presidente, para não tomar mui
to tempo dos caros colegas, estamos apresen
tando emenda que diz respeito ao direito do cida
dão de alegar imperativo de consciência para exi
mir-se da obrigação de prestação de serviço rmlí
tar. Já tive oportunidade de me manifestar aqui
a este respeito há alguns dias. Se cada um de
nós, na hora da prestação do serviço militar, ale
gam Imperativo de consciência para não fazê-lo,
a Nação teria de partir para as Forças Armadas
mercenárias, isso seria prejudícíel à Nação por
fatores econômicos e por todos os outros, noci
vos, que isso implicaria. Todavia, Sr. Presidente,
estamos propondo a prestação de serviço alterna
tivo, a ser atribuído pelas Forças Armadas na for
ma de lei. O cidadão, o jovem que não quisesse,
por motivo de consciência, prestar serviço às for
ças Armadas, teria de prestar um serviço alterna
tivo, que seria orientado pelas Forças Armadas.
Esta matéria é da mais alta relevância até para
a segurança nacional, para a qual pediria especia
líssima atenção do Sr. Relator, do Sr. Presidente

e de todos os ilustres Memvros desta douta Sub
comissão

Era o que tmha a dizer,Sr. Presidente. Agradeço
Q todos a atenção.

o SR. PRESIDENTE (Antônia Mariz) - Antes
de passar a palavra ao Constituinte José Carlos
Coutinho, creio que se poderia fazer, com a inten
ção de ordenar 05 debates, um rápido resumo
do que foi aqui proposto.

A emenda do Constituinte Nyder Barbosa, que
diz respeito ao crime de tóxicos, talvez devesse,
por coerêncía, dirigir-se Igualmente ao crime de
aborto, porque ambos estão disciplinados na le
gislação ordinária. E aí se estabelece uma nítida
diferença, do ponto de vista formal, em relação
ao crime de tortura, que não se encontra elencado
no Código Penal Brasileiro. Este aspecto dá a
singularidade do crime de tortura e justifica a sua
inserção no texto constitucional. Do ponto de vista
substantivo, é evidente que, como disse o Consti
tuinte Nyder Barbosa, o crime de tortura não en
contra paralelo com os crimes comuns, os nor
malmentes tratados nos códigos, equiparando-se
tão-somente aos chamados crimes nefandos, aos
crimes de genocídio e de escravidão, Isto lhe dá,
a meu ver, a posição especial, permitindo que
o legislador ordrnário se refira ao crime de tortura
para induzir e até determinar a sua tipificação
na legislação penalbrasiJeira. Ainclusão de crimes
no texto constttucional tem Sido tema recorrente
nesta Subcomissão. Ternos discutído Isso iteratí
vamente. Eu mesmo estou apresentando emenda
que exclui todos esses crimes, com exceção dos
cnmes de tortura, por entender exatamente que
não cabe ao texto constitucional substituir o Códi
go Penal na definição de crimes e especificação
de penas, matéria tipicamente da legislação ordi
nária.

o SR. CONSTITQlNTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, permite-me um aparte?

o SR. PRES1DEl'lTE (Antônio Mariz) - Pois
não. Este é o mal de o Presidente interferir nos
debates.

O SR. CONSTITlllNTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, trazemos à discussão esta matéria,
e caberia principalmente ao Sr. Relator equacio
ná-Ia e estabelecer onde ela deveria ser colocada.
Às vezes, uma interpretação apríorístíca nos leva
a apresentar uma emenda exclusiva ao item 7,
quando deveria ser inclusiva no ítem 1 ou no
3. Mas deixaria isso à colação do ilustre Relator,
que tem mostrado sempre grande sensatez.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
relação à exceção que o Constituinte Nyder Bar
bosa faz à aplicabilidade do habeas corpus nas
corporações militares, parece-me que esta ques
tão deveria ser tratada em profundidade, e que
se deveria buscar uma solução comum aos meios
civil e milItar. Parece-me inteiramente desacon
selhável, e até injustificável, que se constituam
os quartéis em autênticos guetos em relação aos
direitos e garantias mdividuais, como se ali não
esnvessem, pura e simplesmente, cidadãos arma-

. dos, e armados em nome da defesa da naciona
lidade. São frequentes as exceções: uma está aqui
sendo proposta, a que diz respeito ao habeas
corpus; outra está registrada no anteprojeto, que
se refere à pena de morte. Por que permitir aos
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militares o direito de impor a morte a cidadãos
brasileiros, a soldados? Constituições modernas
não fazem tal distinção. A Constituição da Alema
nha simplesmente faz a abolição da pena de mor
te, assim como as de Portugal, do Uruguai e,
certamente, de outros países. Então, que se dê
aos militares o tratamento comum a todos os
cidadãos brasileiros; que se reconheça no texto
constítucional sua integração à sociedade; que
não se veja nessa atividade, que é honrosa, a
de uma categoria especial, sempre, implicitamen
te - por essas formas adotadas - em conflito
com a sociedade civil, o que não é, absoluta
mente, da natureza da atividade rmlítar,

Finalmente, para encerrar essa intempestiva In
tervenção, gostaria de falar sobre a propriedade.

o SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Correta mtervenção.

O SR. PRESIDENTE (Antônio MarIz) - Agra
deço a V. Ex' a observação

Em relação à propriedade, o Constituinte José
Genoino declarou que não propõe a extmçào da
propriedade dos meios de produção, reconhe
cendo, certamente, que a composição da Assem
bléia Nacional Constituinte não asseguraria a rea
lização desse Ideal socialista. Se assim fosse, creio
que deveríamos assinalar alguns avanços já obti
dos e insistir em que outros fossem conquistados,
especialmente - lamento divergir do nobre
Constituinte Ubiratan Spmelli - no que diz res
peito à indenização.

Tradicionelmente, o díreuo de propriedade vem
sendo incluídonas ConstItuições brasileiras e nas
dos países capitalistas no capítulo que trata dos
dírertos e garantias individuais. Chegou mesmo
a ser entendido como um dos quatro únicos direi
tos fundamentais, como está na Constituição de
1967 e esteve nas antenores Aqui se avançou
no sentido de considerá-lo um direito como outro
qualquer, um direito fundamental. Estão todos
nivelados na forma como se enumeram e se posi
cionam híerarquicarnente no texto do anteprojeto.

Quanto à indenização - aí, SIm, se poderia
elimmar o avanço Igualmente alcançado no reco
nhecimento da função SOCIal da propriedade 
poderíamos simplesmente tornar inútil declara
ção de que a propriedade se subordina à função
social. E não vejo razão para manter a fórmula
adotada a partir de 1946 - já tive oportunidade
de dizer isso aqui - que estabelece a indenização
prévia e justa em dinheiro. Isso não está nos gran
des paradigmas da sociedade capitalista. A Cons
tituição americana se limita a dizer "justa indeniza
ção", não se referindo ao fato de ser prévia, nem
de ser em dinheiro. A Constituição do Império
falava em prévia e justa indemzação Somente
a partir de 1946 é que se mcluíu essa exigência
inteiramente despropositada e - se me permitem
a expressão - retrógrada, na medida em que
impede justamente a função social da proprie
dade. Então, avançaríamos, sem prejuízo do direi
to de propriedade, já que americanos, franceses,
alemães e quantos povos capitalistas aí estabe
lecidos prescindiram desse npo de garantia. Por
que não reconhecer essa função social da proprie
dade, admitindo a flexíbíhdade nos processos de
desapropriação e de indenização, que já estão
condicionados ao interesse social, à necessidade
ou utilidade pública? Estas são as condicionantes
que tolhem a ação dos governos e asseguram

o espaço à liberdade mdividual, assim entendida
e identificada no direito de propriedade.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, perdoe-me a intervenção na fala
de V Ex', mas, se perdermos a oportunidade de
debater o assunto, depois poderemos ser acusa
dos até de omissão. V. Ex' se manifesta contra
a justa indenização em dinheiro.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Perdão.
Manifesto-me contra a prévia indenização em di
nheiro, não à justa indenização. Eu a admito, exa
tamente para não polemizar, como é comum às
sociedades capttalístas.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Aceito a explicação de V.Ex', mas vou continuar
o meu raciocíruo. Os meios previstos para mdení
zação e desapropriação para fins de reforma agrá
ria são em dinheiro, para benfeitorias, e em títulos
da dívida agrária, para terra nua. Ocorre, Sr. Presi
dente, que não podemos trazer para o Brasil, os
exemplos dos Estados Unidos e de outros países
que têm economias estáveis, porque nos títulos
da dívida agrária são previstos juros de 0,5% ao
mês, de 6% ao ano. V. Ex' acha justo, numa eco
nomia onde a inflação ultrapassa os 20% ao mês,
um título da dívida agrária ser compensado com
juros de 0,5%? Absolutamente, Sr. Presidente.
Acho que é perfeitamente cabível a indemzação
em dinheiro, principalmente para as benfeitorias,
porque estas são resultados do labor humano.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz)-A ques
tão de haver correção monetána ou não seria
matéria da legislação ordinária

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Não estou falando em correção monetária, Sr.
Presidente: estou falando em juros, mesmo. Se
o título da dívida agrária prevê indenização a juros
de 0,5%, quando sabemos que os juros ultrapas
sam os 20% , chegando a 30% ou até mais, data
venia...

o SR. PRESIDENTE (Antônio MarIZ) - Agora
V. Ex' está falando de correção monetária.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Não, Sr Presidente, estou falando em juros. A
correção monetána se dá em função da inflação.
Os juros é que estão na base.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- V. Ex'
fala ora em juros anuais, ora em juros mensais,
porque o juro legal não é de 0,5% anuaL

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Não, Sr. Presidente, o juro é de 0,5% ao mês,
de 6% ao ano. Mas hoje temos juros de mais
de 20% ao mês.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Quan
do V.Ex" fala em mês, refere-se à correção mone
tária.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Se fizermos a acumulação, verificaremos que dá
mais de 1.000% ao ano. Se formos aplicar este
percentual sobre a benfeitoria, que é um labor
humano.. E o INCRA ainda usa artifícios para
eximir-se do pagamento de benfeítorias, como
é o caso da pastagem, que não considera benfei
toria. Como não é benfeitona? Caiu do céu a pas
tagem? Não. O cidadão tem de gastar, e muito,
para formar uma pastagem. Não podemos fazer

o jogo de pessoas que não estão interessadas,
em absoluto, em resolver o problema agrário no
Brasil. Não há uma única proposta das esquerdas,
de que eu tenha conhecimento, que proponha
a instítuiçào de uma politica agrária a longo prazo.
Apresentei proposta nesse sentido, não está sen
do aceita, mas está sendo torpedeada.

Parece-me, Sr. Presidente, que não está haven
do intenção de resolver esse gravíssimo problema
no Brasil. Parece que a intenção está sendo muito
outra: desestabilizar o sistema produtivo no País,
levar a subversão ao meio agrário E não o pode
mos permitir, em hipótese alguma

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constitumte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES 
Sr. Presidente, gostarIa de discutir algumas emen
das apresentadas pelo Constituinte José Genoíno,
a partir da que trata do aborto. Efetivamente 
e o próprio Constituinte se disse contrário a ele
- é um cnme cruel. Mas não pode mas desco
nhecer realidade com a qual convivemos: três
milhões de abortos são praticados anualmente.
Então, se considerar crime o aborto, o Governo
terá de implementar um grande programa de
construção de presídios. Acho também que esse
assunto é por nós hoje discutido por pura imprevi
dência da sociedade e do prôprio Estado. Porque,
crescendo a população, como ocorre hoje, de
2,5% ao ano, chegaremos ao ano 2.000 com
250 milhões de brasileiros. Dessa forma, ou mor
rerão eles por causa do aborto provocado ou,
no ano 2.000, de fome. O Estado poderia resolver
esta questão se tivesse a coragem e a responsa
bthdade de fazer o que me parece ser o mais
lógico. o planejamento responsável da família.
Não há outra saída. Por não ter tido esse cuidado,
a China, a Índia e a Indonésia hoje estão fazendo
verdadeiras castrações compulsórias. Depois de
sua população atingir 1 bilhão de habitantes é
que a China entendeu que esse aumento exces
SIVO mviabílizavaqualquer projeto de engenharia
SOCial. Portanto, não há razão para que não parta
mos imediatamente para o planejamento respon
sável da famfha.

Gostaria também de tecer algumas conside
rações com relação ao direito de propriedade
Discutir com o nobre Constituinte José Genoíno
este assunto pelo menos para mim não convém,
porque as convicções políticas de S. Ex' são total
mente contrárias às minhas Teríamos de discutir
não a questão em si, mas as convicções políticas.
S. Ex' defende a socialização da propriedade; eu
defendo a sua privatização. Também entendo que
a propnedade deve ter o seu sentido social, mas
não nos moldes - perdoe-me a até grosseira
expressão - imbecis CQm que foi proposta no
relatório da Subcomissão que trata da reforma
agrána, porque tenho a Impressão de que a Rússia
dá mais abertura para a inic;iativa privada do que
a própria proposta do Relator da Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiána e da Reforma
Agrária, confisca toda propriedade rural. E o
exemplo que deu o ilustre companheiro Ubiratan
Spinelli, de Mato Grosso, é claro: o INCRA não
faz a reforma agrária, não porque disponha de
um banco de terras - dispõe de um extraor
dinário - mas porque é incompetente e inope
rante.
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No meu Estado, um dos menores do Brasil,
o INCRA tem à sua disposição 5 milhões de hecta
res de terras S6 que, para fazer a reforma agrária,
ele quer usar a propriedade privada, que já tem
todas as benfeitorias. Parece-me que o que o Go
verno está querendo fazer caridade com o sacri
fício daquele que teve, durante toda sua vida, o
cuidado de preparar a sua propriedade agrícola
e dela cuidar.

Defendo a reforma agrária, mas o Govemo s6
terá autoridade para falarsobre ela quando ocupar
todas as áreas que estão à sua disposição e tiver
a responsabilidade de mostrar que os programas
já implantados estão dando os resultados que
o próprio programa da reforma agrária previa.
Pelo menos no meu Estado o Govemo implantou,
há mais de dez anos, seis ou oito projetos de
reforma agrána e nenhum deles está funcionan
do. Inicialmente, dizia-se que para a reforma fun
cionar era necessário dar terra para o homem,
distribuíam-se as terras. Depois, afirmava-se que
para' se implementar um projeto de reforma agrá
ria era preciso dar escola e hospital para a educa
ção e saúde de si e de seus filhos - o Governo
construiu escolas e hospitais. Em seguida, disse
ram que eram necessárias estradas - e o Gover
no fez estradas. Depois, que precisavam de se
mentes e de equipamentos agrícolas - o Gover
no fez o que lhe foi pedido. E a última reivindi
cação dos colonos beneficiários do programa de
reforma agrária no meu Estado, em Rondôma
e no Acre, é no sentido de obterem um salário
do Governo durante um prazo de manutenção,
até que seus programas comecem efetivamente
a render. E parece-me que o Governo não terá
condições de fazer a reforma agrária; se tiver no
meu Estado há terras para que ele implante o
programa de reforma agrária da forma que quiser
e imaginar.

Então, os nossos programas são totalmente
distintos. Defendo a iniciativaprivada.Tenho uma
propriedade de que o Governo quer desapropriar,
porque já está toda pronta. Quer dizer, ele iria
fazer caridade com o meu sacrifício.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Em primeiro lugar está a sociedade.

O Sr. CONSTITUINTE NARCISO MENDES 
Em compensação, sabemos que a função desta
Subcomissão é apenas dizer se a propriedade
é ou não um direito.An6s s6 compete isso. Quan
do trazemos os exemplos das indenizações o faze
mos para mostrar que a propriedade é um direito
como qualquer outro.

O Constituinte José Genoíno diziaque não po
demos comparar a propriedade com o direito à
Vida Acho realmente que vida deve ser um direito
muito maior do que o da propriedade. Mas S.
Ex' justifica a vida com a greve; acha que 7st~0

no mesmo nível.Compete à nossa Subcomissão
o simplesmente dizer se a propriedade é um direi
to do cidadão. Quanto a isso, concordo em gêne
ro, número e grau com S. Ex"

E o Constituinte Nyder Barbosa, foi muito feliz
quando disse que o objetivodaqueles que pregam
o ideário das esquerdas brasileiras é exatamente
mudar o regime. Se mudarmos o regime, talvez
até passe a concordar. Mas dentro d? 6,tica d?
regime capitalista, não podemos prescindir do di
reito da propriedade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permite-me um aparte, nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Vou concluir e, em seguida, concederei a V Ex'
o aparte.

Agora volto a discordar do Constituinte Nyder
Barbosa Para mim, um dos crimes mais hedron
dos e cruéis - e a origem de todos os outros
- é o tráfico de drogas. Se não apenarmos, da
forma mais violenta,o tráfico de drogas, não debe
laremos os demais crimes

No meu Estado, por exemplo, que hoje se cons
titui no corredor de entrada de 90% (noventa por
cento) do tráfico de drogas no Brasil,já foi flagra
do traficante que conduzia trezentos quilos de co
caína. Dentro de trezentos quilos de cocaína estão
embutidos mais de mil assaltos à mão armada,
mas de mil estupros, mais de mil assasmatos e
toda sorte de crimes. Se existe um crime para
o qual eu teria a coragem de defender publica
mente a pena de morte, este é tráfico de drogas.
Para o elemento que é flagrado com trezentos
quilos de drogas não existe a justificativado vicio.
Para mim, o viciado é aquele flagrado com cem,
duzentos gramas de cocaína, mas não com tre
zentos quilos da droga, como já ocorreu no aero
porto do meu Estado.

Com relação à censura, tenho uma conside
ração a fazer. Acho que a censura por questões
políticas e filosóficas, não tem sentido. Cada um
deve exprimir o pensamento político que bem
lhe convier. Mas, como proteção à SOCIedade, ela
tem de existir. Estamos hoje assistindo, estarre
cidos, no horário da novela das 19h, na televisão,
a um homem nu, às Vistas dos nossos filhos
Hoje ele está andando de costa e, se não dermos
um basta nisso, na próxima novela das 2üh, virá
de frente - e, então, será a degeneração da nossa
sociedade e dos nossos filhos. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permite-me um aparte, nobre Constituinte? Já lhe
havia solicitado um aparte anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Tem o aparte V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que
defendo o direito da propriedade individual, até
mesmo no socialismo. O que questiono, isto sim,
é a propriedade baseada na exploração do ho
mem pelo homem. Mas a propriedade indrvidual
que serve àqueles que dela vivem, que a ocupam
e dela necessitam, deve existir até no socialismo.
Quero deixar bem clara a questão. Quando se
discute o direito de propriedade no Brasil, há coi
sas espantosas. O Estatuto da Terra, um ato do
Governo Militar, nunca foi aplicado, e talveztenha
sido uma das medidas para modernizar o campo.
Não nos vamos contrapor com o socialismo, não!
Os Estados Umdos e outros países capitalistas
fizeram a reforma agrária no sentido moderno.
O que acontece é que a estrutura fundiária no
Brasil nega o próprio capitalismo É uma loucura
a maneira como acontece isso.

O que se está colocando é o direito de propne
dade individual para as pessoas que dela vivem.
Mas a propriedade, enquanto sistema econõrmco,
enquanto ordem econômica, não vamos querer
mudar na Constituição, porque são necessários
determinados princípios para subordiná-Ia. Acon-

tece que é em nome do direito de propriedade
que tudo se faz até se mata, haja vista o que
está acontecendo. De uma hora para outra, o
lNCRA e o Castello Branco são de esquerda, por
que tentaram fazer uma mera reforma, tírruda
E nem isso conseguiram O Plano Nacional da
Reforma Agrária é uma mera reforma, até para
agilizar as relações capitalistas no campo. Nem
isso foi conseguido.

Esta questão tem de ser muito discutida Quan
do faloem reforma agrána, não penso em reforma
agrána SOCIalista, mas naquela reforma que resol
va alguns problemas básicos atualmente existen
tes neste País.

Em relação ao problema da censura, considero
um retrocesso, sim, ter a censura enquanto tal.
É necessário haver um serviço classificatório indi
cativo, com um processo de auto-educação por
parte da sociedade em relação a isto, e não tratar
espetáculos de teatro e televisão como um proble
ma de polícia. Sabemos que a censura existe e
resvala muito facilmente para os aspectos políti
cos. Vejam bem o que aconteceu com o filme
"Je vous Salue, Marie": não havia colação entre
a Igreja e o Estado quanto à proibição do filme.
Como se pode proibir o filme? As pessoas que
quiserern assistir ao filme podem fazê-lo.Pode-se
fazer indicações. E agora a peça "Telle Deum"
está sendo finalmente liberada. A censura sempre
é assim. Em relação aos enlatados, às propa
gandas de violência, não há censura, porque ínte
ressa ao Dr. Roberto Marinho, a esses senhores,
mas peças de teatro e filmes são censurados.
Acho que seria melhor haver um serviço dassifi
cat6rio indicativo,uma censura com outra menta
lidade.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Nobre Constituinte Narciso Mendes, permite-me
V. Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Eu não gostaria de deixar passar a oportunidade.

V. Ex' afirmou que as pessoas que estão assen
tadas no seu Estado estão reívlndicando salários.
Quero dizer-lhe que, em certos assentamentos,
já se concederam salários No Projeto Brasil Novo,
na Amazônia, o Governo concedeu salários por
um ano aos assentados. Quem lhes pagou foi
o Banco do Brasil, assim como lhes deu semen
tes, ferramentas, arma de caça, casa e escola.
Nobre Constituinte, eles venderam as ferramen
tas, comeram o saláno, venderam as benfeitorias,
desapareceram no mundo, e o projeto está lá,
uma vergonha nacional, para quem quiser ver.

Se V. Ex' não quiser irà Amazônia,vá ao Estado
do Espínto Santo O Governo que antecedeu o
atual, o Govemo do nobre Constitumte Gerson
Camata, desapropriou uma área de terras na mi
nha área eleitoral, o Município de Jaguaré, onde
implantou um assentamento. A lei foi aprovada
pela Câmara dos Vereadores. Hoje, nenhum Ve
reador pode visitar os assentamentos, porque to
dos fracassaram Eles estão lá há mais de três
anos, recebendo toda semana um carregamento
de alimentos para poder sobreviver. MUItos deles
vendem carne seca, mercadonas que o Estado
lhes dá, depois de três anos em terra das mais
férteis do Espírito Santo.
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Portanto, nobre Constituinte, esta matéria teria
de ser objeto de amplo debate nacional, mas não
como querem as esquerdas. Acho que a Nação
deveria partir para a formação de uma menta
lidade empresarial rural Se o INCRA quer dístn
buir terras - estou com V Ex' - que distribua
as suas. Só ele tem 70 milhões de hectares de
terras neste País A Igreja, chamada Igreja Católica
Progressista, que vive incentivando mvasões de
terras, tem um dos maiores latifúndios do País,
aqui pertinho de nós, em Suiá-Missu, em Mato
Grosso. São mais de 600 mil hectares de terras.
Por que ela não distribui essas terras para todos?
Por que os padres chamados progressistas da
Igreja Católica não vão fazer assentamento em
Suiá-Missu,onde há hotel de cinco estrelas, cria
ção de gado em larga escala e terras abandonadas
ao infinito? Acho que está faltando senedade por
parte das autoridades para tratar do assunto, a
partir do Sr. Ministro Dante de Oliveira Se ele
quer fazer reforma agrária, comece a justiça de
casa, ou, então, selecione, oriente, procure fazer
as coisas certas A União Federal, nobre Consti
tuinte, é dona de 40% de todas as terras agncul
táveis do Brasil, mas quer, como disse V Ex',
fazer reforma agrária à margem do asfalto, em
área onde exista rede de energia elétrica, à mar
gem de cidades, onde há campo de futebol, televi
são e bons colégios, benfeitorias para o sujeito
delas se aproveitar. Os pioneiros fizeram reforma
agrária. Hoje, ninguém quer fazer isso. querem
apenas se aproveitar.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Quero apenas citar um exemplo, se me perrnrte
o Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
O exemplo que mais me chocou com relação
à reforma agrária na Amazônia foi o da implan
tação de um projeto de colonização no Estado
do Acre, chamado Projeto Padre Pedro Peixoto,
onde entre as tantas vantagens que o Governo
oferecia, estava a de entregar a cada um dos seis
mil colonos em uma motosserra, que hoje custa
cerca de quinze mil cruzados. A empresa que
vendeu essas motosserras fez a entrega em cinco
semanas consecutivas aos primeiros, mil e duzen
tos colonos sorteado. Do outro lado da rua, onde
estava localizado o Banco, encontrava-se o repre
sentante da própria empresa que havia vendido
as motosserras, comprando-as por 80% do valor.
Revendeu-as para o segundo lote; recomprou-as.
Revendeu-as, recomprou-as, Quando o Banco do
Brasil tomou conhecimento da transação - isso
está registrado na agência do Banco em Rio Bran
co - o elemento entregou seis mil motosserras,
dispondo de apenas mil e duzentas, tendo um
lucro extraordinário com esse tipo de operação.
Cito este fato para provar que a maioria dos que
hoje reclamam por terra apenas querem aprovei
tar-se de uma oportunidade, em nome da neces
sidade de se fazer a reforma agrária. A maioria
tem procedido assim.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Havia
solicitando a palavra à nobre Constituinte Lúcia
Vânia. Consulto S. Ex' se ainda, deseja fazer uso
dela. Em seguida, terá a palavra o nobre Consti-

tuinte Maguito Vilelae, depois o nobre Constituinte
José Carlos Coutinho

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA VÂNIA - Que
ria primeiro cumprimentar o nosso Presidente,
por mais uma vez ter SIdo muito lúcido.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Muito
obrigado.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- ..ao
colocar a contradição expressada pelo nosso no
bre companheiro Nyder Barbosa. É mjusficável
e de certa forma até surpreendente que S. Ex'
isente o traficante de tóxico e penalize a mulher,
como se ela fosse a úruca responsável pelo aborto,
desconhecendo toda a problemática social e a
co-participação masculina no caso. Eu o parabe
nizo quando apresenta a emenda do planejamen
to familiar, mas com certa tristeza, porque o plane
jamento familiar aqui proposto tem como objetivo
resolver um problema econômico e não tendo
em vista a saúde e o bem-estar da mulher. Já
lhe disse várias vezes que sou a favor da rnaterru
dade, da vida, mas não posso admitir que feche
mos os olhos para a problemática social, que
penalizemos a mulher da forma como se está
fazendo aqui, enquanto incrivelmente se isenta
traficante de tóxico, que enriquece escandalosa
mente neste País e no mundo inteiro V. Ex' não
o isentou, mas foi complacente demais para com
ele e cruel demais para com a mulher. E o nobre
Presidente colocou isso muito bem, conseguindo
captar a contradição existente nesse posictona
mento. Acredito que tanto um crime quanto o
outro deva ser objeto das leis ordinárias, se é
que o aborto pode ser considerado crime na situa
ção atual deste País.

Em relação à propriedade, aos assentamentos,
quena apenas colocar que os colonos foram as
sentados mas que se esqueceram de dizer que
eles teriam de pagar juros de vinte e tantos por
cento para conseguir trabalhar a sua terra. Discor
do do nobre Constituinte José Genoíno, quando
afirma que não se deve colocar o direito da pro
priedade nos direitos individuais. Acho que é um
direito individual, embora a Constituição só não
regulamente a indenização. Isso é objeto da or
dem econômica.

No mais, quero cumprimentar o nobre Consti
tuinte pela proposta de planejamento familiar, o
que é um avanço, embora com certa tristeza.

O SR. PRESIDENTE (Antôruo Mariz) - Tem
a palavra o nobre Constituinte MaQuito Vilela.

O SR. CONSTITUINTE MANGUITO VILELA
Sr. Presidente, ouvimos aqui argumentos com re
lação ao assentamento que não nos convencem
e são até mesmo msustentáveís. Muita gente re
clama do Governo, dizendo que ele quer dar terra
mas não quer fomecer a infra-estrutura, a assis
tência técnica, creditícia e assim por diante. Acho
até que o Governo deve dar um salário mínimo
para as famílias assentadas, porque, senão, não
adianta fazer reforma agrária no Brasil. E quando
o Governo faz isso é também criticado.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - V.Ex' me permite um aparte?

O SR CONSTITUINTE MAGUITO VILELA -
V.Ex' tem o aparte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Quero apenas dizer a V. EX" que, se
for válido o argumento de que o Governo deva
dar saláno àqueles que vão ser assentados.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Pelo menos na primeira etapa.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - .. preexiste o direito de serem assala
riados os coitados quejá estão trabalhando e nada
receberam até hoje. Eles serão penalizados e
usurpados do pedacinho de terra que têm por
não produzrrem, pois não têm condições de fazê
lo.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
E nunca receberam neste Pais ..

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Nem vão receber

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA -
.nem dos proprietários, porque o salario que se

paga no campo é um salário de fome. de rmséría
A aposentadoria do trabalhador rural e a maior
vergonha deste País, está em torno de quatro
centos cruzados por mês. É preciso refletir sobre
isto.

Com relação aos assentamentos disseram que
o assentamento tal não deu certo. Conheço mui
tos que deram certo, nos quais as famílias foram
assentadas há muito tempo e estão produzindo,
felizes e satisfeitas. Não podemos generalizar o
fato e radlcahzar a discussão

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - V.Ex' pode citar alguns?

(Intervenção fora do microfone - Ineu
diveJ)

O SR CONSTITUINTE MAGUITO VILELA - Sr.
Presidente, eu gostaria de disciplinar a discussão.
Concederei aparte a todos, mas gostaria de fazê-lo
de maneira disciplinada. Não podemos todos falar
ao mesmo tempo.

Entendo que o fato não pode ser discutido de
maneira radical. Deve haver a discussão, mas den
tro de bom senso

Em minha cidade, foram feitos assentamentos
- convido-os para irem lá - que estão dando
certo.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Foram os primeiros?

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Não sei se são os primeiros ou os últimos; não
me detive nesse detalhe

O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - São os pnmeiros assentados ou aque
les que compraram glebas de assentados?

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Os
apartes, nobre Constituinte, devem ser solicitados
ao orador.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Concedo o aparte ao Constituinte José Genoino
e depois a V. Ex'.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
A discussão avança sobre o direito de propriedade
e cada vez mais me convenço de que não estamos
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discutindo direitos individuais, mas problemas
econômicos, de assentamento, problemas técru
cos etc. Por quê? E aí está o problema. Os compa
nheiros Constituintes que são contra a reforma
agrána, bradam...

O SR CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS -- Ninguém é contra a reforma agrária,
mas contra a maneira como é feita.

3° (Apartes paralelos.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Solicitei um aparte ao orador.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
com a palavra o Constitumte José Genomo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Então, aqueles que são a favor da reforma agrária,
mas garantem que não deve haver assentamento,
que deve ser mantida a grande propriedade, ilimi
tada - são a favor da reforma agrária - que
o Estado não deve dar sustentação ao pequeno
produtor...Tem S. Ex" inteira razão quando afirma
que o trabalhador assentado - e aí estou entran
do na drscussão econômica e não de direitos mdi
viduais- num determinado período, até começar
produzir na terra, precisa do apoio do Estado.
Isso é coisa do outro mundo? Por que não se
brada contra os escândalos?

UMSR. CONSTITUINTE - Bradamos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO _
Por que não se faz um levantamento de todas
as propriedades existentes no Brasil,para se saber
quanto pagam de Imposto, de quanto é a dívida
que têm com o Fisco? Sobre ISSO se cala.

UMSR. CONSTITUINTE - Não se cala.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Calam-se. Se fossem pagas todas as dívidas das
grandes propriedades rurais para com o Fisco,
podería ser sustentada boa parte dos assenta
mentos. O problema é que o pessoal não paga
ao lncra. Solicitei àquele Instituto o relatório do
volume da dívida da tributação dos proprietários
em relação ao imposto rural. Sempre houve na
história do Brasil, priviléqlos para os grandes pro
prietários de terra. Isso vem do tempo do Brasil
Colônia, com as Capitanias Hereditárias, passan
do pelo Império, quando propuseram uma forma
de voto em que, para ser eleitor, era preciso ter
determinada quantidade de terra. Negou-se a este
ponto. Toda vez que se fala em fazer uma reforma,
mínima que seja, parece que é coisa do outro
mundo, parece que cal o Brasil, parece que vai
haver o caos. O caos vai acontecer exatamente
se perdurar a situação hoje existente no campo.
Isto é um caos. Fazer uma reforma, dar proteção
creditícia e de rnaqumaría é correto, é dever do
Estado. V. Ex' tem toda a razão quando diz que
é necessário estabelecer um deterrnmado tempo
em que o Estado sustente aquelas famílias até
que comecem a produzir, para não ficarem na
miséria total.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Entendo que este é um problema de toda a socie
dade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vou
pedir licença a V. Ex" para registrar a presença,
na Subcomissão, do Presidente da Comissão Te-

mática da Soberania e dos Direitos e Garantia
do Homem e da Mulher, Constituinte Mário Hato.

Consulto V. Ex', que tem a palavra, se concor
daria em conceder a palavra à Constitumte Lúcia
Vânia,que a está pleiteando em forma de questáo
de ordem, ou se a ouviríamos ao final da sua
intervenção.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
POIS não V.Ex' pode conceder-lhe a palavra.

A SR' CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos
tana apenas de lembrar que hoje é o último dia
para as discussões dos temas da nossa Subco
missão. Acho que estamos divulgando muito e
perdendo um precioso tempo. Aliás não é perda
de tempo, mas de qualquer forma temos de avan
çar em nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Vou encerrar, Sr. Presidente, mas seria desele
gante se não concedesse o parte aos Constituintes
que haviam pedido; Ubiratan Spinelli e José Car
los Coutinho.

Concedo o aparte ao Constituinte Ubiratan Spi
nelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Constituinte MagUito Vilela, V.Ex' pode ter visto
projetos de reforma agrária, projetos fundiários,
altamente rentáveis. Gostaríamos de saber se são
os pnmelros que se fixaram na área, porque em
Mato Grosso, no distrito de Terranova, há um
projeto espetacular do Incra, que está indo muito
bem, ao contrário do de Carlinda, que está indo
muito mal, com o Dante de Oliveira, por falta
de assistência. Quando uma Comissão de Depu
tados da ARENA e do MDBfoivisitar,entre outras
localidades, Terranova - acho que era o ex-Go
vernador do Rio Grande do Sul- um pião, ao
receber o título, perguntou ao Governador do Rio
Grande do Sul se já poderia vendê-lo. Quer dizer,
há essa mentalidade. Pegaram até pipoqueiros
e engraxates do Rio Grande do Sul e disseram
que eram agricultores. Este é o problema.

O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é justamente is
so que condenamos. O mal realmente é genera
lizar. Há malandros entre aqueles que estão plei
teando a reforma agrária, assim como existem
na classe médica, na classe dos advogados, na
classe polítíca e em todas as outras. Por que exis
tem esses que querem o título para vender, não
se vai fazer a reforma agrária? É isto que condeno.
generalizar para torpedear um projeto maior. Sa
bemos que há os oportunistas, os aproveitadores,
mais isto não é argumento para criticar o projeto
de reforma agrária.

A questão da reforma agrária deve sr discutida
com bom senso, em alto nível, porque estamos
discutindo o direito de propriedade, que deve ser
para todos e, no entanto, é de uma pequena mino
na. Com esta estrutura fundiária o Brasil não se
desenvolve. A nossa estrutura fundiária é desu
mana, desonesta e injusta. Precisamos realmente
encontrar uma maneira de reformá-Ia, até através
da reforma agrária. Dizer-se a favor da reforma
agrária estabelecendo condições significa ser
contra ela. No Brasil são poucos os que são a
favor da reforma agrária; os demais são contrários
a ela, não têm coragem de assumir esta posição
e ficam dando desculpas como estas: "querem
o título para vender; não dão conta de estocar."

Todos os que são contra a reforma agrária radica
hzam.

Devemos discutir o assunto em alto nível, sem
radicalizar, porque, no Brasil, a reforma, agrária
é necessána Mas precisamos encontrar um mo
dus faclendi para realizá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Antôruo Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Coutinho.

O SR JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Prest
dente, Sr. Relator, Sr" e Srs. Constituintes, levei
este anteprojeto para ser discutido e não conse
guimos sair do art. ] o Ficaram algumas questões
pendentes, pois não soube respondê-Ias. Então,
Sr. Relator, gostaria que V.Ex' dirimisse algumas
dúvidas. Fizemos reuniões com sindicatos, com
associações de moradores, realizamos debates
e simpósios. Quando se fala, por exemplo, em
direito à vida e, mais adiante, fala-se em direito
à saúde e à educação, perguntavam-me por que
a saúde não estava inserida no capítulo que trata
do direito à VIda juntamente com o dispositivo
que estabelece o amparo à gestante, à criança
etc. Por que não é mais explicitado isso? O mesmo
ocorre com o aparte referente à habitação, quan
do se fala em habitação condigna. Não deveria
ser mais claro? Eles não entendem por que a
Constituição não é clara, por que aqui são coloca
dos os assuntos rnurto por alto e por que outros
devem ser tratados em legislações posteriores.
Temos consciência de que o povo está esperando
o conto de fadas, que não vai haver Mas essas
dúvidas, principalmente no que diz respeito à se
gurança e à vida - que eles querem garantir
à gestante e à criança - gostaria que o ilustre
Relator as esclarecesse.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de conceder a palavra ao Sr. Relator, gostaria de
submeter ao Plenário proposição que foi encami
nhada à Mesa pelo Constituinte José Fernandes,
que está redigida nos seguintes termos: "Solicito
submeter ao Plenário proposta para a suspensão
das sessões nos próximos dois dias, que deverão
ser concedidos para fim de apresentação do novo
relatório, à VIsta das emendas apresentadas. Ade
mais, há indicação de que seriam ínicradas as
discussões para o encaminhamento de votação
no próximo dia 22 de maio de 1987".

O Constitumte José Fernandes propõe que nos
próximos dois dias não se reúna a Subcomissão,
a fim de dar mais tempo ao Sr. Relator para prepa
rar o seu parecer.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Manz) - Tem
V.Ex' a palavra

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Apresentei hoje à nossa Subcomissão umas
cinco emendas. Gostana de poder discuti-las por
que, caso contrário, vão juntar-se ao "bolão" de
propostas e o Relator, assoberbado que está, não
poderá levar em consideração o trabalho que fIZ.
Não quero dizer que o Relator não esteja fazendo
um bom trabalho, mas acho que se não diSCU
tirmos nossas emendas, será muito difícil

O SR. PRESIDENTE (Antôruo Mariz) - Conti
nua em discussão a proposta do Constituinte José
Fernandes.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Acho que para nós seria muito bom. Estou vendo
a situação do Relator. Ocorreu o mesmo em nos
sa Subcomissão O Relator tem 72 horas para
dar um parecer sobre cada emenda Não se sabe
então, em que hora o Relator irá redigir o parecer
para cada emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Manz) - Exata
mente. São corretas as observações do Consti
tuinte José Genoíno. Também vale assinalar que
as emendas porventura não discutidas previa
mente, no periodo apropnado, que é este, pode
rão, na hipótese de não serem acolhidas no pare
cer, ser destacadas para discussão.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Quer dizer que. (fora do microfone).

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Exata
mente. Ocorrerá com a emenda de V. Ex' uma
entre duas hipóteses! ou será aprovada ou será
rejeitada Se rejeitada, V Ex' poderá destacá-la
para votação em separado.

Concedo a palavra ao nobre ConstítumteJosé
Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, o objetivo é podermos discuti-las
por mais três dias Parece-me que se o Relator
ficar aqui OUVindo a discussão, terá pouco tempo
para examinar as emendas Faço também apelo
ao Relator no sentido de que, se for possível, pro
fira parecer sobre a aprovação ou a rejeição de
cada emenda Quando da elaboração do antepro
jeto não tivemos condições de fazê-lo porque
eram mil e poucas sugestões, mas agora devere
mos ter trinta ou quarenta.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza)-Até hoje pela
manhã já entraram mais de duzentas e, à última
hora, poderão ser apresentadas mais outras tan
tas.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Muito mais, muito mais. Fana, então, sugestão
no sentido de que para cada uma das emendas
apresentadas pelos membros desta Subcomis
são, fosse feito um parecer e para as demais um
parecer em bloco.

UMSR. CONSTITUINTE - Estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Assim saberemos os argumentos do Relator. Se
dermos dois dias ao Relator - sendo as emendas
dos membros desta Subcomissão relatadas uma
por uma, indicando o porquê da sua aprovação
ou rejeição, teremos um dia a mais para o pro
cesso importante, que é o de votação. Porque
nesse período não vamos dizersó que aprovamos
ou desaprovamos a emenda; será necessáno fazer
novo encaminhamento de votação, embora limi
tando o prazo em uma hora.

Proporia, então, que suspendêssemos as reu
niões por dois dias para que o Relator tivesse
mais tempo para examinar as emendas de cada
um, que é o mais importante, a fim de que ele
tenha convrcção do que foi apresentado. Tería
mos, assim, um dia a mais para o encaminha
mento de votação.

Gostaria ainda, em adendo a esse requerimen
to, chamar a atenção de todos os companheiros
da Subcomissão para o fato de que precisamos
ter maiona para aprovar qualquer matéría. Somos
22; portanto, são necessários doze membros. E

vejam que vamos votar no fim de semana, quando
é difícil consequir a presença de todos aqui Gos
tana que aprovássemos no sábado ou no domin
go, porque o prazo é Inexorável. Então, gostaria
que fosse feito um acordo no sentido de que
fosse considerada a maioria dos presentes, já que
outros, estando ausentes, terão demonstrado de
sinteresse. Por exemplo, quando da votação do
Relatório, se houvesse oito ou nove membros pre
sentes, que V. Ex' consequisse pegar a assmatura
- se não houvesse veto por parte dos outros
- pelo que fOI decidido pela rnaiona. Sena uma
espécie de acordo branco, Já contra o Regimento.
Senão teremos de fazer um esforço para que te
nhamos doze membros aqui presentes, no pro
cesso de votação.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Levanto um problema: o Regimento é claro quan
do diz que as dehberações das Comissões e Sub
comissões sobre matéria constitucional serão por
maioria absoluta. Qualquer dehberação que não
seja efetuada por rnaiona absoluta poderá ser
questionada por qualquer membro da Constitum
te.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
É por ISSO que estou dizendo que a lei tem de
ser acionada Ela é inamovível, quer dizer, não
se move ex offlcio. Se chegássemos a um acor
do, não haveria isso, mas vejo que não consegui
remos tal acordo. Devemos, então, trabalhar para
que tenhamos doze aqui presentes no processo
de votação. Até porque precisamos estar presen
tes para votar todas as emendas, podendo ser
uma delas prejudicada por ser colocada em vota
ção na hora em que não haja maiona. Aí está
o nó da questão. Acho, então preferível que ga
nhemos um dia na votação, porque me parece
que teremos problemas.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz)- O ponto
sobre as deliberações precisa ficar bem claro. O
Regimento estabelece que as Subcomissões deh
beram por maioria absoluta. Então, no caso da
Subcomissão dos Direitos e Garantias Indívíduais,
doze Constituintes presentes deliberam, mas ne
nhuma matéria será aprovada sem o voto de,
no rnírurno, doze membros. Portanto, no caso
de comparecimento de apenas doze, apenas se
aprovará por unanimidade. Que isto sirva para
enfatizar a necessidade da presença de cada um
dos Srs. Constituintes no período de deliberaçôes.
De outra forma, não aprovaremos emenda algu
ma e daremos ao Relator, se obtiver a aprovação
do seu anteprojeto, o privilégiode legislar sozinho
no capítulo que trata dos direitos e garantias indivi
duais, salvo, naturalmente, as emendas aprovadas
no parecer

Então, essas reuniões que se darão no sábado
e domingo serão declsivas. Hoje é terça-feira. As
emendas podem ser apresentadas até à meia
noite. O Sr Relator tem 72 horas para apresentar
o parecer. Então, temos quarta, quinta e sexta
feira. As reuniões para discutir e deliberar serão
realizadas no sábado e no domingo, porque na
segunda-feira finda o prazo para a remessa do
anteprojeto à Comissão temática

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Eu gostaria de lembrar, Sr Presidente, que o que
estou propondo é que o que está fixado para
ser feito em 72 horas o seja em 48. Minha pro-

posta é no sentido de que suspendamos a discus
são nas próximas 48 horas, a contar de meia-noite
de hoje, de zero hora do dia de amanhã. O Relator,
não tendo de estar aqui pela manhã, poderia tra
balhar de manhã e de tarde e teria a chance de
apresentar o trabalho em 48 horas. Poderíamos
então, díscuur a maténa na quarta e na quinta
e começar a votá-Ia na sexta-feira.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É o óbvio,
porque a partir de amanhã não haverá condições
para discussão - é o que estabelece o REgi
mento Fora disso, não teríamos condições de
elaborar o anteprojeto nem o relatório. Mas, se
for possível, é evidente que ao Invés de apresentar
em 72 horas o faremos em 48 ou em 40 horas
que e do nosso Interesse e, acho, do interesse
de todos os membros da Subcomissão.

O SR PRESIDENTE (Antomo Manz) - Então,
os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a proposição do Constituinte José Fernan
des, que deixa vagos os dOIS dias para permitir
ao Sr. Relator a antecipação da apresentação do
seu parecer, permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Está aprovada a proposição do Consti
tumte José Fernandes.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria só de fazer urna ressalva à colocação referente
às emendas de autorra de outros Consti
tuintes. Se entendi bem, S. Ex' acha que as emen
das apresentadas pela Subcomissão devem me
recer um parecer especial. Discordo diSSO. As
emendas de todos os Constituintes devem mere
cer atenção especial É claro que ja gozamos do
privilégiode debater aqui as nossas emendas.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Preciso dar um esclarecimento à Constitumte Lú
cia Várua Na realidade, se há duzentas emendas,
é Impossível o Relator fazer um parecer exclusivo
sobre cada uma delas Se estou entendendo bem,
como somos nós que vamos votar - e o foro
pnvilegrado extste para tudo - a discussão vai-se
estender para as emendas que cada um aqui apre
sentou As outras não deixarão de ser examinadas,
mas poderão ter um parecer comum. Se for possí
vel fazer um parecer para as trezentas, que se
o faça É apenas uma proposta.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Há muitas emendas comcidentes.

O SR CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES 
Eu pediria a palavra para apresentar três emendas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) - V Ex'
terá oportunidade de fazê-lo em seguida. Quero,
desde já, convocar a próxima reunião para sexta
feira, às 9:3Dh. É claro que, se o Sr Relator preci
sar utilizaro prazo de 72 (setenta e duas) horas,
essa reumão será, em seguida, encerrada e convo
cada uma outra para o sábado à mesma hora.

O Sr Relator deseja responder às indagações
feitas pelo Constituinte José Carlos Coutinho. Em
seguida, passarei a palavra ao Constituinte Eliel
Rodngues para apresentação de suas emendas.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Meu caro
Constituinte, estamos tratando dos direitos e ga
rantias indívíduars. A família, habitação condigna,
a saúde, a educação e o meio ambiente são direi
tos da pessoa humana, mas são matérias que
dizem respeito a outras Subcomissões e, poste
riormente, à norma regulamentadora. à lei com-
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plementar ordinária. Por isso não nos podemos
estender quanto a esses direitos, que, na verdade,
cabem apenas ser aqui enunciados como tais,

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE Eliel Rodrigues - Sr.
Presidente, nobres Parlamentares, temos aqui três
emendas a apresentar, e a primeira delas diz res
peito à proibição à atribuição de um número na
cional único de identificação de cidadãos.

A nossa justificação está assim baseada: "A im
portância estratégica, social, econôrmca, política
e cultural da informática deve merecer especial
atenção neste momento em que se discutem os
fundamentos e a organização da sociedade brasi
leira. O emprego da máquma vem invadlndo cada
vez mais a esfera dos direitos da personalidade,
constituindo, ao longo dos anos, um fenômeno
comprometedor da paz e da segurança. O empre
go de um número único agrava ainda mais tal
situação, eis que o individuo, ao nascer, receberá
um número que passa a constar em arquivo, cen
tralizando todas as informações sobre ele. Se, por
um lado, é racional e defendido por alguns, por
outro constitui mais uma fenda aberta contra a
vida privada que devemos defender a todo custo.
Se a tecnologia facilita, através dos seus serviços
apurados, a invasão da privacidade dos atos indrvi
duais, é necessário igualmente resguardar o cida
dão através de ordenamentos jurídicos."

A segunda emenda diz respeito aos cemitérios.
Dê-se ao parágrafo 26 do anteprojeto do Rela

tor da Subcomissão dos Direitos e Garantias Indi
víduais a seguinte redação: "Os cemitérios terão
caráter secular e serão administrados pela autori
dade murucípal, sendo hvre a todos os cultos reli
giosos a prática dos respectivos ritos em relação
aos seus crentes. Asassociações religiosas pode
rão manter cemitérios particulares" - até aqui
vem a redação do Sr. Relator - "sujeitos, porém,
à fiscalização das autoridades competentes É
lhes proibida a recusa de sepultura onde não hou
ver cemitério secular".

Isto para salvaguardar a experiência que temos
tido ao longo de certos casos que têm surgido.
quando, em havendo esses cerrutéríos partrcu
lares de irmandades, às vezes se proíbe o sepulta
mento de uma pessoa que não pertença àquela
irmandade, em local em que não há cemitério
secular.

A última emenda solicita a alteração da parte
final da redação do Item IOdo Sr. Relator, onde
se lê: "As diversões e os espetáculos públicos
ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade;"

Propomos a segurnte redação. "As diversões
e os espetáculos públicos não permitirão exteriori
zações nocivas à formação do menor ou que des
respeitem os valores familiares, religiosos e éticos
e os bons costumes".

Justificamos da segumte forma: "Submeter as
diversões e os espetáculos públicos a leis de pro
teção da SOCiedade deixa em aberto a possibi
lidade de não dar ênfase necessária ao repúdro
de fatores desagregadores da moral cristã e da
ética familiar, como é o caso desse homem agora
andando de costas para o video. É necessário,
pois, que se especifique na Carta Magna quais
os valores fundamentais que devem ser preser
vados Amenção às leis de proteção da sociedade
apresenta-se bastante ampla, sem a identificação
precisa da atuação estatal no campo dos diverti-

mentos públicos e dessas emissões Desta forma,
visando à adequada letra da lei constitucional,
desígnios contidos na proposição apresentada
pelo Ilustre Relator Darcy Pozza, apresento emen
das modiftcatívas ao texto origmal do inCISO 10
referenciado."

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
havendo mais quem deseje apresentar emendas
ou fazer uso da palavra, está encerrada a reunião

Levanta-se a reunião

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

ATA DA 9' REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de
um mil e novecentos e oitenta e sete, às 17'00
horas, presentes os Senhores Constitumtes: José
Thomaz Nonô, Presidente: José RIcha, Relator;
Chagas Duarte, Siqueira Campos, DaVI Alves Sil
va, Paulo Roberto, Mozanldo Cavalcanti, Sigma
nnga Seixas. Felipe Mendes, Jofran Frejat, Valmir
Campelo, Geovani Borges, Annibal Barcellos, De
nísar Arneiro, Geraldo Melo, José Teixeira, LUIZ

Alberto Rodrigues, Eraldo Tnndade, Francisco
Carneiro, Marluce PlOtO, Sérqio Brito, Mauro Mi
randa, Carlos Cardinal, VítorBuaiz, Chagas Rodri
gues. Geraldo Campos, Ivo Cersósimo, Meira FI
lho. MauríciO Corrêa, Pompeu de Souza, Mello
Reis, Alexandre Puzyna e Aloysio Chaves. Ata: Dis
tribuída com antecedência, foi aprovada sem res
trições Ordem do Dia: O Senhor Presidente anun
CIaa Ordem do Dia constante da discussão dos
anteprojetos das Subcomissões: Da União, Dis
trito Federal e Territórios; Dos Estados; e, dos
Municípios e Regiões. Discutem as matérias os
Senhores: Geovani Borges, Ivo Cersósimo, Jofran
Frejat e Carlos Cardmal. Expediente: O Senhor
Presidente lê. para conhecimento dos presentes,
o Ofícron°331 /87, recebido do Presidente Ulysses
Guimarães, em que informa sobre a concessão
de prazo para a apresentação de Emenda ao
Substrtutívo oferecido pelo Relator. Nada mais ha
vendo a tratar, às 18'20 horas, o Senhor Presr
dente encerrou a reunião da qual, eu, Edson No
gueira da Gama, lavrei a presente Ata, que vai
assinada pelo Senhor Presidente. O inteiro teor
dos trabalhos será publicado após o traslado das
notas taqurgráflcas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da Organiza
ção do Estado

A Ata da reunião anterior foi distnbuída previa
mente

(É aprovada a Ata da reunião anterior.)

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Srs Constituintes, nos termos regimentais, esta
é a derradeira reuruão antes do oferecimento do
substitutivo do Relator. Para isso, havíamos acer
tado o procedimento no que diz respeito à aceita
ção de destaques, de forma a posstbílítar, na práti
ca, um verdadeiro reexame do substitutivo do Re
lator

Entretanto, cumpre à presidência informar que
houve, após gestões das Lideranças partidárias
junto à Presidência da Assembléia Nacional Cons-

tituinte, uma mudança, a meu ver benéfica, nas
regras do jogo. Informou-me o Presidente Ulysses
Guimarães, há pouco - eu estava aguardando
apenas uma informação oficial por escrito - que
estão sendo preparados e assinados oficios co
mumcando o seguinte: será concedido o prazo
de quarenta e oito horas, a contar da publicação
do substitutivo do Relator, para oferecimento de
emendas Então, até quarenta e OItO horas após
o oferecimento do substitutivo do Relator, podere
mos emendá-lo. Em seguida, abrir-se-á novo pra
zo de quarenta e oito horas para que o Relator
apresente o substitutivo final. Passaremos, então,
depois desses dois prazos de quarenta e oito ho
ras, à votação pura e simples.

Pensa a Mesa desta Comissão que, admitidas,
como admitidas estão, emendas nesta fase, é des
necessária aquela interpretação elástica para o
recebimento de destaques. Voltamos, então, à po
sição clássica do destaque na forma constante
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte e vamos oferecer as emendas que enten
dermos procedentes Esta é a informação que
a Mesa tmha a prestar.

Está facultada a palavra a qualquer Sr. Consti
tuinte membro desta Comissão que queira dela
fazer uso.

A Mesa também transmite as escusas apresen
tadas pelo Relator Constituinte José Richa, por
não se fazer presente hoje, posto que está partici
pando agora de uma sessão do Senado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Geo
vani Borges.

O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
Sr. Presidente, para um esclarecimento. Nesse
prazo de quarenta e OItO horas poderão ser apre
sentadas emendas também aos anteprojetos das
Subcomissões, ou somente ao substitutivo do Re
lator?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Ao substitutivo do Relator. O prazo para recebi
mento de emendas aos anteprojetos expira hoje,
às vinte e quatro horas. Abre-se agora um qüín
quídio para o Relator oferecer seu substitutivo.
Os membros da Comissão já foram informados
de que o Relator José Richa não pretende esgotar
o prazo de cinco dias. É mtenção de S. Ex' concluir
o relatório preliminar até 5'-feira, dia 4 de junho,
conforme declarou S. Ex' formalmente na reunião
de hoje pela manhã.

Mantida essa predisposição do Sr. Relator, se
conseguirmos distribuir os avulsos na 6'-feira, dia
5 de junho, teremos quarenta e oito horas para
emendá-lo, ou seja, sábado e domingo Findo
esse prazo, o Relator terá mais quarenta e oito
horas para oferecer seu parecer: 2' e 3'-feiras.
Provavelmente, começaremos o processo de vo
tação na quarta-feira, dia 10 de junho, se o Relator
oferecer o relatório no dia 4, quinta-feira, confor
me ele própno anunciou.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, fica então entendido que
os Srs. Constituintes podem apresentar emendas
ao substitutivo do Relator reabilitando emendas
propostas pelo Relator da Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Sim



Junho de 1987 DiA~IO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 25 33

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Obrigado

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Com relação ao destaque - penso eu - vamos
submeter a maténa à votação, porque o Regi
mento foi alterado no que diz respeito ao assunto,
mas o fez dentro daquele espírito que havíamos
acordado de que era necessário rediscutir o subs
titutivo do Relator. Acho que, aberta a oportunidde
não apenas de discutir-se, mas também de emen
dar-se o próprio substitutivo do Relator, a Mesa
vai adotar uma postura mais ortodoxa com rela
ção aos destaques, fazendo-o na forma do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte. Pen
so que será mais prático para o ordenamento
das nossas reumões, até porque a discussão de
mocrática está mais do que aberta com a decisão
do Presidente Ulysses Guimarães

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ivo
Cersósrmo,

O SR CONSTITUINTE IVO CERSÓSIMO 
Sr. Presidente, quero registrar que não vemos 
pelo menos eu não vejo - motivo para esse
atropelamento dos prazos. Veja V Ex' que todos
nos cingimos, nesta Casa, às nossas atividades
agendadas. É evidente que o cronograma previa
a próxima 2' feira para discussão, mas a anteci
pação por parte do nobre Relator é prejudicial,
é um atropelo. Vamos trabalhar novamente no
final de semana com os prazos vencidos. É certo
que estamos convocados para a Assembléia Na
cional Constituinte, sem dia e sem hora, mas ocor
re que, diante da previsão do cronograma estabe
lecido, muitos dos Srs. Constituintes já assumiram
compromissos nos seus Estados. V.Ex' sabe que
isso é verdade, razão pela qual gostaria que V.
Ex' e o nobre Relator - pelo menos este é o
meu pensamento, data venia do pensamento
do Plenáno - obedecessem ao cronograma
preestabelecido. Já tive notícia de que Constituin
tes viajaram e durante a ausência de S. Ex" houve
modificação nos cronogramas das Subcomis
sões, o que prejudicou sensivelmente alguns de
les. Acho que não há motivo para isso. Se temos
um cronograma já fixado, essa antecipação vai
ser prejudicial para os nossos trabalhos. Estou
notando que há uma corrida desesperada. A pro
gramação para o funcionamento da Constituinte
está sendo atropelada a todo instante. Não creio
que ISSO seja conveniente Sugiro que V.Ex' con
sulte o Plenário sobre a antecipação desse relató
rio. Acho que nos deveríamos fixar no organo
grama preestabelecido.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Nobre Constítumte Ivo Cersósimo, penso que a
Intenção do nobre Relator, Constituinte José Ri
cha, de antecipar a apresentação do relatório de
correu tão-somente do fato de a nossa Comissão
não comportar - pelo menos é o que parece
transparente até agora - um grande número de
maténas polêmicas. S. Ex' julgou-se hablhtado
a oferecer seu relatóno dentro de um prazo menor
do que os cinco dias. S. Ex' não teve a intenção
~e atropelar os trabalhos da Constítumte, mas
Simplesmente de prestar um serviço. Se ele pode
f~zê-lo em três dias, não há por que esgotar os
CinCO.

Mas se não for este o entendimento da Comis
são, o nobre Relator poderá, mesmo concluído
o relatório, demorar um pouco para entregá-lo,

simplesmente para cumpnr o prazo. É uma prer
rogativa do Relator fazê-lo dentro do prazo, que
vai de um a cinco dias.

O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO -
V.Ex' me permite?

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
Pois não

O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSIMO 
Tudo parece calmo. Estamos navegando calma
mente. Mas V. Ex' não desconhece que vamos
ter aqui matérias polêmicas. Quanto a isso, não
há dúvida. E é bom que se diga que há Consti
tuintes que estão certos de que o cronograma
s.erá obedecido. Os relatónos estão aqui, as maté
nas de interesse dos Constituintes foram neles
embutidos, mas haverá outras matérias polêmi
cas. Portanto, convém que os Constituintes, titula
res e suplentes, estejam presentes. Esta é a razão
pela qual estou preocupado Gostaria que os pra
zos fossem cumpridos, senão a representação
nesta Comissão ficará prejudicada

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem a palavra o Constituinte Jofran Frejat.

o SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, na pnmeira sessão realizada pela
Comissão abordei a necessidade de termos o an
teprojeto do Relator para que pudéssemos apre
sentar emendas a algo concreto Disse que, se
fôssemos emendar os anteprojetos oriundos das
Subcomissões, estaríamos Simplesmente repetin
do as emendas. Naquele momento V. Ex' me
disse que lamentavelmente não podia atender a
essa pretensão porque o Regimento não permitia.
Tinha havido um consenso, uma decisão nesse
sentido. Mas V.Ex' há de verificar, pela experiência
adquirida na Subcomissão, que tínhamos razão.
Tanto que realizamos duas sessões seguidas, das
quais ninguém quis participar. Nelas mnguém se
manifestou, Simplesmente porque se estava
emendando algo que já estava emendado.

Pois bem, parece-me muito oportuna a argu
mentação expendida agora e a concessão da Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte no
sentido de que se dê maior rapidez ao anteprojeto
do Relator para que possamos emendá-lo, já dian
te de alguma coisa mais ou menos elaborada,
que traduza o pensamento do Relator. Já conhe
cemos o ponto de vista da Subcomissão Desta
forma, lamento muito que a mudança de sisterná
tica possa trazer dificuldades, mas seguramente
há de nos trazer também subsídios e informações
importantes para a elaboração da Carta Consti
tucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa concorda com as considerações expen
didas pelo Constituinte Jofran Frejat. Fiz parte
da Comissão composta por Presidentes e Líderes
partidános que foram ao Presidente Ulysses GUI
marães solicitar-lhe outra de suas interpretações
benevolentes, como ele próprio chama, do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte.

Tem a palavra o Constituinte Carlos Cardinal.

O SR. CONSTITUINTECARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, acredito quejá foi apresentada essa
proposta, com a qual concordo: deve-se fazer a
condensação dos anteprojetos e o substitutivo.
Mas acredito também ser possível frãbalhar com

o cronograma distribuído. A minha preocupação
maior é com o térrnmodo prazo no final de sema
na. Poder-se-ia pensar em transferi-lo para 2' feira,
de preferência 3' feira. Isso poderia causar um
pequeno problema para o Relator, mas o término
do prazo no final de semana tem prejudicado
o bom andamento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
A Mesa tem evitado o debate com os membros
da ~omis~ão Porém, quena fazer aos compa
nheiros, nao como Presidente, mas como mern
~ro da Comissão, uma ponderação. se não discu
tirmos, fatalmente votaremos o anteprojeto no sá
bado e no dommgo subseqüentes. É muito sim
ples, é só consultar o cronograma. Há dois prazos.
Houve uma dilatação de quatro dias, provavel
mente cmco, porque ainda ha que se publicar
os ~vulso~. Na realidde - não sei se os compa
nheiros tem em mãos o cronograma oferecido
- se mantivermos o que está aqui, o prazo de
cinco dias dado ao Relator para oferecer seu prí
meiro substitutivo permaneceria inalterado: Teria
ele a 3', a 4', a 5', a 6' feiras e o sábado Pulou-se
pura e simplesmente, o domingo, para, na 2' feira:
apresentar-se o substitutivo e ser feita a distri
buição dos avulsos. Com a introdução desses dois
novos prazos, o que vat acontecer é que a 3'
e a 4' feiras, dias 9 e 10, serão destinados aos
oferecimento de emendas. Abre-se novamente
um prazo de quarenta e oito horas Quinta e sexta
feiras serão destinados ao oferecimento,pelo Re
la.tor, do substituti:,o final. Então, voltaríamos no
sabado e no dommgo. Quero chamar a atenção,
comungando da preocupação do companheiro
Ivo Cersósimo, para o fato de que vamos ter uma
sessão de votação muito menos amena do que
as que têm sido realizadas até a presente data.
Quanto mais cedo começarmos o processo de
votação, melhor. Fatalmente vamos trabalhar no
sábado e no domingo. Vamos decidir apenas se
será neste sábado e domingo, com o prazo para
oferectrnento de emendas que serão recebidas
pelo pessoal de apoio, sem que seja necessário
realizar,sessão, ou se preferirmos votar nos próxi
mos sabado e dommgo. Entre as duas opções
- é a minha opinião pessoal, não é uma decisão
- p~efiro que as emendas sejam apresentadas
no sabado e domingo. Os Constituintes que preci
sarem viajar e tiverem interesse em apresentar
emendas, poderão deixá-Ias com a assessoria.
E melhor do que realizarmos a votação no sábado
e no domingo. Exatamente para atender às bases
tive essa preocupação. Quem vai definir não so
mos nós Os prazos são contados a partir da entre
ga do relatório. Estou chamando a atenção para
o cro.nograma, porque havia feito a contagem
d?s días, Na minha maneira de ver, isso não preju
dica qualquer compromisso assumido anteríor
mente. A única novidade é que aqueles que real
mente querem participar, oferecendo emendas
poderão fazê-lo, sem nenhum prejuízo. Os qu~
eventualmente quiserem ausentar-se também po
derão fazê-lo, sem descumpnmento das suas
obrigações com a Assembléia Nacional Consti
tuinte e com as suas bases eleitorais

Quero apenas submeter a questão à discussão
dos companheiros Eu os estou alertando para
o cronograma. A chegada do.nosso Relator é
oportuna, porque ele, mais do que ninguém, pode
aferir.
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o SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Peço a palavra apenas para um esclarecimento.
O prazo final que o Relator tem para entregar
essa matéria é o dia IS.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Por isso pedi a parte formal, porque ainda não
recebi o ofício. Não sei se ele dilata também o
prazo para a remessa do anteprojeto da nossa
Comissão temática à Comissão de Sistematiza
ção. Fui informado pelo Presidente Ulysses Gui
marães apenas de que teremos esses dOIS prazos
de quarenta e OIto horas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
O normal seria prorrogar também o prazo para
a apresentação do relatório por mais dOIS dias.
Em vez de ser apresentado na 2'-feira, o seria
na 4'-felra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Penso que seria o lógico. Na realidade, não sei
ainda o que foi decidido pela Presidência da As
sembléia Nacional Constitumte. Assim que tiver
conhecimento, darei ciência a todos os membros
da Comissão. Os OfíCIOS, ao que me consta, estão
sendo expedidos. Devemos recebê-los ainda hoje
ou amanhã pela manhã, quando então redefini
remos a questão.

A Presidência informa ao Relator que recebeu
telefonema do Presidente Ulysses Guimarães co
municando que, havendo recebido sucessivos
apelos das Uderanças partidárias e dos Presiden
tes e Relatores de Comissões, houve por bem
facultar, permitir, conceder um prazo de quarenta
e oito horas para oferecimento de emendas após
o Relator haver oferecido o seu substitutivo. Logo
em seguida é dado um novo prazo de quarenta
e oito horas ao Relator, para que apresente o
substitutivo final. Houve alteração completa do
cronograma que havíamos oferecido. Estou ape
nas aguardando o ofício que formaliza a decisão
da Presidência. Masjá nos foi comunicado e con
firmado. Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
esta provídência deve ter sido solicitada por outras
Comissões, que estão tendo problemas muito
mais graves do que a nossa para chegar a um
entendimento. Não é uma coisa imperativa. Acho
que o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, em face dos pedidos de outras Comissões,
está dilatando o prazo para a entrega de emendas
e, conseqúentímente, dando um prazo de qua
renta e oito horas ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Aguardo, nobre Relator, a remessa do ofício para
verificar o que foi decidido. Até agora não sei.
Apenas fui informado desses dois prazos de qua
renta e oito horas. Mas,se for imperativo, evidente
mente não poderemos diminuir os prazos, por
mais vontade que tenhamos. Fizemos aqui um
exame do cronograma oferecido. Persistindo a
idéia de o relatório de S. Ex" ser oferecido na
5'-feira, não haverá grande alteração, pois serão
distribuídos os avulsos na 6'-feira, no sábado e
no domingo correrá o prazo para o recebimento
de emendas e, a partir daí, S. Ex"teria novamente
um prazo - 2' e 3' feiras - para fazer o novo
substitutivo, à luz das novas emendas produzidas.
Publicado o avulso na 4'-feira, poderíamos votar

na S" e 6" feiras, se fosse o caso. Isso se tudo
correr normalmente e a Comissão funcionar regu
larmente.

O SR. RELATOR (José Richa) - Poderíamos
manter intacto o calendário da semana que vem,
alterando-se apenas a data da entrega do relatóno
de sexta-feira para sábado ou domingo. Como
eu havia antecipado, tenho possibilidade de apre
sentar o relatório na quinta-feira. A gráfica teria
prazo para imprimir os avulsos e na sexta-feira
pela manhã já haveria condições de distribuí-los
aos membros da Comissão, a fim de analisarem
o substitutivo do Relator. Como houve prorro
gação de quarenta e oito horas, poderíamos apre
sentá-lo no sábado ou domingo e manter intacto
o calendário da votação para a semana que vem.
Esta é.uma outra idéia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
É isso que aguardamos. A contagem dos prazos
é feita exatamente a partir do recebimento do
primeiro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSIMO 
Parece-me que o Relator chegou depois da minha
questão de ordem. Creio que são idênticos nossos
pontos de vista de mantermos o cronograma que
está aí.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
A Mesa vai aguardar o oficio da Presidência da
Assembléia Nacional Constitumte e refazer o cro
nograma, tomando por base a data de entrega
do substitutivo. Não vamos simplesmente marcar
os dois primeiros dias do mês até que ...

O SR. RELATOR (José Richa) - Vamos aguar
dar o encerramento do prazo para oferecimento
das emendas. Se elas forem muitas, vou precisar
das quarentas e oito horas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
O prazo para apresentação de emendas aos ante
projetos oferecidos pelas Subcomissões se encer
ra, impreterivelmente, hoje, às 24h. Depois haverá
apenas oferecimento de emendas ao substitutivo
de V.Ex"

O SR. RELATOR (José Richa) - Não, não é
isso.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Com a nova decisão, é exatamente assim.

O SR. RELATOR (José Richa) - Então, não
foi prorrogado por quarenta e oito horas o prazo
para apresentação de emendas?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não, foi instituído um novo prazo para possibilitar
a apresentação de emendas ao substitutivo do
Relator, o que antes era impossível.

O SR. RELATOR (José Richa) - Entendi. En
tão, o prazo fica correndo. Se eu entregar o meu
substitutivo na sexta-feira, conforme está progra
mado, os Constituintes terão o sábado e o domin
go para apresentar emendas. Aí é o calendário
só da semana que vem. Não há como manter
o calendário ...

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, tenho a Impressão de que o combi
nado hoje peja manhã é que foi decidido peja
Presidência da Assembléia Nacional ConstItuinte.
Apenas o Relator tinha ficado com um prazo mais

apertado, e, agora, terá um pouco mais de tempo.
Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Não, porque, na realidade, o Presidente Ulysses
Guimarães introduziu um novo prazo, que não
existia, dando-nos oportunidade de emendar o
substitutivo do relator.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Mas haviamos combinado isso extra-oficialmente
com o Relator

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não, o que acordamos com o Relator foi a apre
ciação dos destaques de forma mais abrangente.
Na realidade, não é isso. Abriu-se um prazo novo,
de quarenta e oito horas, para todos os Consti
tuintes emendarem o substitutivo do Relator. En
tão" ele terá um outro trabalho, pois fatalmente
terá de contemplar essas emendas ao seu substi
tutivo, principalmente se forem muitas, como ele
bem apontou. Haverá uma outra discussão do
substitutivo. Realmente, não há como manter o
cronograma original.

Vamos aguardar - repito - o envio da comu
nicação oficial da Presidência, pois há um outro
problema mais importante: saber se também foi
prorrogada a data final de envio do anteprojeto
à Comissão de Sistematização, pois isso implica
dilatação de todos os prazos. Assim que receber
mos o ofício dispondo sobre essa matéria, distri
buiremos aos membros da Comissão um novo
cronograma. Se o nobre Relator mantiver a dispo
sição de oferecer o seu substitutivo na próxima
quinta-feira, havendo a distribuição dos avulsos
na sexta-feira, o prazo para emendá-lo será sába
do e domingo. DepOIS reabre-se o prazo para
que o Relator formule o novo substitutivo, na se
gunda-e terça-feiras. Na quarta-feira ele daria a
redação final e seria impresso o seu substitutivo
final.Votaríamos na quinta e na sexta-feiras. Mas,
de qualquer forma, a Mesa vai distribuir o crono
grama à vista do expediente da Presidência e da
confirmação da data pelo Sr. Relator.

Continua facultada a palavra.
Concedo a palavra ao Constituinte LuizAlberto

Rodrigues.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, concordo com V. Ex'
e com o Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Ulysses Guimarães. Realmente, emendar
o substitutivo do Relator é muito mais fácil,prático
e produtivo, na medida em que teremos matéria
nova. Estando os três anteprojetos consolidados,
poderemos prestar uma colaboração mais efetiva.
Emendar os três anteprojetos, na verdade, seria
repetir o trabalho feito anteriormente nas Subco
missões. A abertura desse prazo vem suprir uma
lacuna do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte e possibilitar um trabalho mais efetivo
de acordo com o entendimento do Relator. Con
cordo com V. Ex' e com o Presidente Ulysses
Guimarães, que deu uma interpretação benevo
lente à questão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Há mais algum Constituinte que queira fazer uso
da palavra? (Pausa.)

Antes de encerrar a sessão, a Mesa reitera que
se encerra hoje o prazo para oferecimento de
emendas aos anteprojetos. O próximo prazo será
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o de apresentação de emendas ao substitutivo
do Relator.

A Secretaria da Mesa faz um lembrete, que jul
gamos relevante.

Os Srs. Constituintes,quando oferecerem suas
emendas, deverão indicar a qual projeto de Sub
comissão se referem, a fim de facilitar o processo
de ordenamento, a computação e os serviços de
modo geral.

Srs. Constituintes,acaba de me chegar às mãos
o ofício da Presidência, o qual passo a ler para
dar ciência a V. Ex";

Brasílía, 10 de junho de 1987.

OP-/331/87-ANC
A Sua Celecência o Senhor
ConstituinteJosé Thomaz Nonô
Presidente da Comissão da Organização do
Estado
Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, em anexo, a decisão tomada por
esta Presidência a respeito da apresentação
de emenda ao substitutivooferecido pelo Re
lator, nessa Comissão.

Aproveito a oporturndade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha esti
ma e consideração. - Constituinte Wysses
Guimarães. Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte.

APresídência recebeu requerimento subs
crito pela maioria dos líderes no sentido de
se permitir a apresentação de emendas ao
substitutivooferecrdopejos Relatoresdas Co
missões temáticas. Sobre o mesmo assunto
foi procurada por inúmeros parlamentares,
além das questões de ordem levantadas na
últimasessão de quinta-feirapelos Senhores
Constituintes Messias Góis, Evaldo Gonçal
ves, Borufácío de Andrada, Vivaldo Barbosa
e José Genoíno.

O Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte estabelece:

"Art 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídosem avulsos a todos os seus
membros para, no prazo de 5 (cinco) dias
seguintes destinados à sua discussão, rece
ber emendas."

Esse prazo iniciou-se no dia 28 de maio
e termina hoje, dia 1o

"§ 1o Encerrada a discussão, o Relator
terá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-lo com a apresentação de substitutivo,
que será distribuído em avulsos, sendo, em
seguida, submetida a matéria à votação."

Esse prazo imcia-se no dia 2 (3'-feira) e
termina no dia 6 (sábado), abrindo-se o prazo
para publicação e distribuição de avulsos.

Pelo Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, subsidiário à Lei Interna da As
sembléia, consideram-se as emendas como
"supressívas, substitutivas, aditivas ou modi
ficativas" (art. 133, § 10).

O próprio Regimento Interno do Senado
Federal permite a apresentação de emendas
perante as -Comissões (art. 141).

Observe-se, pois, que é da tradição parla
mentar a apresentação de emendas nas Co-

mfssões, sobre as proposições que estão
sendo objeto de seu exame, inclusive com
substitutivo.

A Presidência não pode deixar de reco
nhecer a preocupação dos Senhores Consti
tumtes, na medida em que os Relatores em
seus substitutivos possam Introduzirmatéria
nova, isto é, não constante dos anteprojetos
ou de emendas oferecidas.

Assim, a Presidência resolve, sem que a
decisão se constitua em precedente e modi
fique o prazo final da tramitação do Projeto
de Constituição, o seguinte:

a) poderão ser oferecidas emendas ao
substitutivo dos relatores, durante 48 horas,
isto é, nos dias 8 e 9 (2' e 3'-feiras);

b) o relator terá o prazo de 48 horas para
ernitir o seu parecer sobre essas emendas,
isto é, dias 10 e 11 (4' e 5'-feiras);

c) a votação terá iníciono dia 12 (6'-felra)

Caso o Relator conclua pela apresentação
de novo substitutivo, a ele não mais serão
admitidas emendas, pois a matéria já estará
em fase de votação."

Este o teor do oficio da Presidência, embora
entendamos, particularmente, que o prazo é de
cinco dias. Se o Relator oferecer o seu relatório
antes do prazo de cinco dias, obviamente todas
essas datas serão antecipadas. Dependerá apenas
do momento em que o Relator houver por bem
oferecer seu relatóno,

O SR RELATOR (José Richa)- Sr. Presidente,
acho que não. Tomando conhecimento do oficio
do Presidente, verifico que não há como contes
tá-lo, mesmo que antecipemos o nosso substi
tutivo O Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte está fixando os dias 8 e 9 para a
apresentação de emendas. E como não estamos
adstritos apenas às emendas dos membros da
nossa Comissão, se somos obrigados a receber
emendas de todos os Constituintes, e se todos
os Constituintesestão recebendo esta mesma co
municação de que terão os dias 8 e 9 para apre
sentar emendas, não há como pretendermos ga
nhar tempo. Em todo caso, confirmo: apresen
tarei o meu parecer na S'-feira. E 6'-feira terei
condições de distribuir os avulsos. Vamos ficar
esperando que as outras Comissões concluam
o seu parecer para receberem os oito substitutivos
e as emendas necessárias.

É lamentável tudo isso, porque estamos aper
tando cada vez mais os nossos prazos, quando
não há necessidade. Acho que não procede a
solicitação deferida pela Presidência da Consti
tuinte. Por quê? Porque estamos conduzindo os
nossos trabalhos dentro de uma sistemática que
permite, a qualquer Constituinte, oferecer emen
das ao substitutivodo Relatorda Comissão temá
tica. Mesmo depois dessa fase de votação, por
esta Comissão, do Substitutivo do Relator, haverá
outras oportunidades para apresentarmos emen
das na Comissão de Sistematização e no Plenário.
E não haveria nenhum prejuízo. Creio que isso
só vai procrastinar os trabalhos da Assembléia
e dilatar cada vez mais os prazos. Provavelmente
não vamos concluir nossos trabalhos no mês de
novembro, conforme programado.

É lamentável, mas decisão é decisão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Vamos enviar cópia do ofício a todos os Consti
tuintes. Vou apenas ler a parte final:

"a) poderão ser oferecidas emendas ao
substitutivo dos relatores, durante 48 horas,
isto é, nos dias 8 e 9 (2' e 3'-feiras);

b) o relator terá o prazo de 48 horas para
emitir o seu parecer sobre essas emendas,
isto é, dia 10 e 11 (4' e S'-feiras);

c~ a votação terá início no dia 12 (6'-fei
ralo

Desde já fica a recomendação no sentido de
que os nobres pares não assumam compromisso
com as bases para o próximo fim-de-semana,
que será dedicado à votação.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão da União,
Distrito Federal

e Tenitórios

ATA DA18' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REAUZADA EM25-5-87.

Aos vinte e cinco dtas do mês de maio do ano
de rmlnovecentos e oitenta e sete, às qumzehoras
e quatro minutos, na Sala "B1" - Anexo II da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são da União, Distrito Federal e Territórios, sob
a presidência do Senhor Con~tuinte Jof~ar: Fre
jat, com a presença dos segumtes Constituintes:
Ruben Figueiró, Sigmaringa Seixas, AnnibalBar
cellos, Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco
Carneiro, Marluce Pinto, Messias Soares, Moza
rildo Cavalcanti Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou míciados os trabalhos
e passou à leitura da Ata da reunião anterior, que
foiaprovada por unanimidade. Findo o Expedien
te o Senhor Presidente anunciou os trabalhos
do dra dando Início à votação da redação final
do Anteprojeto, que foi aprovado por unanimi
dade. O inteiro teor dos trabalhos será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o com
petente registro datilográfico, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às quinze horas e qua
renta e cinco minutos. E, para constar, eu,Antônio
Fernando Borges Manzan,Secretário, lavreia pre:
sente Ata que, depois de lida e aprovada, sera
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Jofran Frejat, Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Terntórios.

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

O SR RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da ata.

(É aprovadoo pedido de dispensa daleitu
ra da ata)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Acolho
o pedido de V. Ex' e peço ao ilustre Relator que
inicie a leitura do anteprojeto e da introdução do
seu relatório, para que possamos aprovar a reda
ção finale encaminhá-lo à Comissão, como esta
belecido, dentro do prazo legal.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, gostaria, antes de fazer a leitura do
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anteprojeto, se V.Ex"me permitisse, fazer a leitura
do intróito.

Quando da apresentação do Relatório e Ante
projeto, em sua parte introdutória, o Relator limi
t~u.-se a discorrer, em linhas gerais, sobre os prin
cipios norteadores do trabalho e a concepção que
fundamenta o texto normativo.

Nada mais foi dito, além daquelas linhas, que
se enquadravam, tão-somente, na perspectiva do
trab~ho .objetivamen!e c:onsiderado. Essa objeti
vaçao fOI uma preferência consciente do Relator,
que, emboraatento aos aspectos e circunstâncias
de caráter subjetivo envolvidos na realização da
tarefa, quis, naquele momento, afastá-los de
quaisquer considerações.

E chegada a oportumdade, porém, de aflorar
esse outro lado. Fundamental. OperacionaL Reali
zador, Cultural. Intelectual. Humano.

E a hora de reconhecer e agradecer a partici
pação, o trabalho e o esforço de tantos que cola
boraram de alguma maneira e dos que obraram
de toda maneira.

A prímeírapalavra há se ser aos membros da
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territó
rios, em especial ao seu digno e ilustre Presidente,
o Constituinte Jofran Frejat, pelo espírito receptivo
sempre demonstrado, cuja desonerada referên
cia, a qualquer título, o relator não se furta de
afirmar.
, Aos demais pares, igual menção, em particular
aqueles que mais proximamente acompanharam
o desenvolvimento do trabalho, os ilustres e dig
nos Constituintes Annibal Barcellos, Chagas
Duarte, Felipe Mendes, Francisco Cameiro Geo
vani Borges, Marluce Pinto, Meira Filho, Messias
Soares, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Rollem
~rg, Ruben Figueiró e Vilson Souza. Citem-se,
amda,. o~ membros titulares, ilustres e dignos
Constituintes Paes de Andrade, Paulo Mincarone,
Ruy Bacelar e Wagner Lago.

Saliente-se a valiosa contribuição de outros ilus
tres e dignos Constituintes que apresentaram suas
Emendas ao Anteprojeto, propiciando maior refle
xão do Relator e o aperfeiçoamento do texto. Seus
nomes se repetem várias vezes no curso do tra
balho.

Uma ,segunda p~avra, de profundo agradeci
!TIento a coordenaçao e concriação do trabalho
Intele.ctualao Dr. Edgard de Uncoln Proença Ro
sa, Diretor da Assessoria do Senado Federal fra
temo e incansável amigo do Relator, de t~das
as hora~. Igualmente, quer o Relator, registrar seu
agradecimento ao Dr. A1ziro Silva Filho Assessor
Leg~slativo da Câmara dos Deputados, 'pela dedi
caçao e empenho nas longas horas de írrecusável
coloboração. Também ao Dr. Carlos Walbert~
Chaves Rosas, Diretor da Subsecretana Técmca
e Jurídica do Senado.

Aos funcionários da Secretaria da Subcomis
são, pela permanente vigília, pelas atenções que
sempre dispensaram ao Relator e pela respon
sável eficiência com que se desincumbiram das
tarefas administrativas, a começar pelo Secretário
Antonio Femando Borges Manzan, a Coordena
dora da área legislativa, Maria Teresa de Barros
Pereira, a coordenadora Undalva Affonso Borges
Ribeiro, a coordenadora da Área de Pesquisa
Olhélia Drumond de Andrade Müller, ao coorde
nador da área de apoio Nelício Rodrigues Dias,
a toda a equipe de apoio, integrada por Ana Clara
Fonseca Serelo, Antonio Luiz de Souza Santana,

Dijanete do Nascimento, Maria Aparecida de Bar
celos Lacerda, Neila Cardoso Adomo e Odete Go
mes da Silva.

Aos técnicos e funcionános do Centro de Infor
mática e Processamento de Dados do Senado
Federal- Prodasen, o agradecimento-do Relator
e o seu reconhecimento pela alta competência
profissional e pela solidariedade demonstrada em
todas .as horas, mencion,ando-se, em particular,
seu Diretor-Executivo, Sergio De Otero Ribeiro
seu Diretor da Coordenação de Informática Mar~
cus Vinicius Goulart Gonzaga e, muito especial
mente, o analista-gerente da Subcomissão, Carlos
~?~rto Costa Sampaio, pela dedicação desde o
micio dos trabalhos. Ainda uma menção à funcio
nária Creuza Ribeiro Neves.

Deixa-se de citar o nome de todos os outros
colaboradores incansáveis, para que não se co
met? uma grave injustiça pela eventual omissão.

Ainda uma palavra de atenção aos demais servi
dores, da Câmara e do Senado, que ajudaram
o Relator com preciosa parcela de seu trabalho,
cabendo destacar os do Gabinete do Diretor da
Assessoria do Senado, com particular agradeci
mento ao funcionário Wanderley Pereira da Costa
pela prestimosidade na realização de trabalho~
datilográficos na primeira etapa do Relatório.

A todos, o elogio e a gratidão do Relator. (Pal
mas.)

Gostaria de complementar, Sr. Presidente, di
zendo que o ideal é que essa Constituição seja
permanente, pelo menos duradoura. Mas se isso
não vier a ocorrer e, se amanhã, me for dada
a oportunidade de participar da elaboração de
um novo texto constitucional, quero dizer a V.
Ex"e a.os demais membros da Subcomissão que
gostana, nessa oportunidade, de integrar uma
subcomissão composta exatamente, por V. Ex'S.

Sr. P!esidente, o trabalho começa com a apre
sentaçao das emendas, que é antecedida do se
guinte texto:

Nos termos do art. 17 e seu § 2° da Resolução
n° 2, de 1987, que "dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte", o
Relator apresenta o seu parecer sobre as Emen
das ao Anteprojeto.

O detido exame das proposições dos Senhores
Constituintes permitiu realizar várias alterações no
Anteprojeto original, aperfeiçoando-o nos termos
de uma nova versão do seu texto.

Em seguida vem o parecer sobre as emendas.
Evidentemente não vou cansar V Ex" lendo uma
a uma. Logo após, vem o anteprojeto em sua
segunda versão, ou seja, após o oferecimento de
emendas e já incorporando as emendas acolhidas
pelo Relator. E, por fim, considerando os desta
~ues acolhidos ou rejeitados, segue-se o antepro
jeto em sua redação final, que é antecedido do
seguinte texto:

Na Sessão de votação, o relator encaminhou
ao Plenário da Subcomissão a segunda versão
de seu Anteprojeto, com a incorporação das
Emendas ap!ovadas, na forma em que foipossível
sua adaptação no texto normativo original.

. Durante a votação, foram requiridos trinta e
cmco Destaques. Destes, seis foram aprovados
p~la Subcomissão, ensejando as seguintes altera
çoes a serem encampadas no Anteprojeto final:

1° para incluir, nas disposições preliminares
sobre bens da União, o parágrafo proposto n~
Emenda n° 2A0025·8, do Constituinte Felipe

Mendes. O dlsposítivo aditado passou a ser o §
5° do art. 3° do Anteprojeto final'

2° para supnmir a expressão "vedada sua ex
portação a empresa privada", do inciso VI, do
art. 7°, como proposto na Emenda rr' 2A0018-5
do Con~ituil:'~e Felipe ~endes. Do Anteprojet~
final está omitida a referida expressão;

Antecede ao texto final. Se V. Ex" forem ao
fim do relatório, encontrarão.

Prossigo então.
39 para suprimir a redação do inciso VI-li do

art. 8°, resultante da aprovação, pelo Relator: da
Emenda rr 2A0095-9, do Constituinte Eduardo
Jorge. Do Anteprojeto final volta a constar a reda
ção original, formulada, nos referidos inciso e arti
go .(an~~s pre~sta no inciso VII daquele artigo),
assim: orqamzar e promover a defesa da saúde
pública";

4° para suprimir a expressão "mateórícas'' da
alín:a "r", do inci~o XV, do art. 8°, da segu~da
versao do Anteprojeto. Na redação final está ex
cluída a expressão;

.5" para acrescentar artigo, no Capítulo das
Disposições Transitórias, nos termos da Emenda
rr' 2AOO~8-4, do constituinte Ruben Figueiró O
Anteprojeto final acrescenta o dispositivo, nume
rado como art. 38;

6° para aditar artigo, no Capítulo das Dispo
sições Transitórias, nos termos da Emenda n°
2A0024-0, do Constituinte Felipe Mendes. O ante
projeto final acrescenta o díspositívo, numerado
como art. 39.

Feitas as adições e surpressões, determinadas
pelos Destaques aprovados, o Relator apresenta
a

REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO
TÍTULO

Da Organização do Estado
CAPITULO I

Disposições Preliminares

Art 1° A República federativa do Brasil é
constituída, sob regime representativo de gover
no, de forma indissolúvel, da União, dos Estados
e do Distrito Federal.

§ 1° Todo o poder emana do povo e em seu
nome é exercido.

§ 2° Os Territórios integram a União.
§ 39 O Distrito Federal é a capital da União.
§ 4° São símbolos nacionais a Bandeira o

Hino e as Armas da República, adotados na data
da promulgação desta Constituição, e outros esta
belecidos em lei; os Estados, o Distrito Federal
e os Muni5=ípios poderão ter símbolos próprios.

§ 5° E livreo uso de símbolos nacionais pelo
povo, na forma da lei.

§ 6" O P?rtuguês é a língua oficial do Brasil.
~. 2° Sao Poderes da União Federal o Legis

lativo, o Executivo e o Judiciário, independentes
e harmônicos entre si.

Parágrafo único. Salvo nos casos previstos
nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Pode
res delegar atribuições; quem for investido na fun
ção de um deles não poderá exercer a de outro.

Art. 3° Incluem-se entre os bens da União:
, I - a porção de terras devolutas indispensável
a ,?efesa. das fronteiras, às fortificações e constru
çoes rmlítares,bem assim às vias da comunicação
e à preservação ambiental;

ll - os lagos e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem
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mais de um Estado, sirvam de limite com outros
países ou se estendam a território estrangeiro;
as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países; as ilhas oceânicas e as maríti
mas, excluídas as já ocupadas pelos Estados na
data da promulgação desta Constituição;

11I - o espaço aéreo;
N - a plataforma continental;
V- o mar territorial e patrimonial;
VI- os recursos minerais do subsolo;

VlI- as cavidades naturais subterrâneas, assim
como os sítios arqueológicos, pré-históricos e os
espeleológicos do subsolo;

VlII- as terras ocupadas pelo índios, que delas
terão posse permanente e usufruto exclusivo das
riquezas naturais do solo, os subsolo e de todas
as utilidades nelas existentes;

IX-os bens que atualmente lhe pertencem
ou que vierem a ser atribuídos à União por meio
de tratados internacionais.

§ 1c É assegurado aos Estados e Municípios
litorâneos a partrcipaçêo no resultado da explo
ração econômica da plataforma continental e do
mar territorial e patrimonial, na forma prevista em
lei complementar.

§ 2° É assegurada aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Mumcípios, nos termos da lei com
plementar, a participação no resultado da explo
ração econômica e do aproveitamento de todos
os recursos naturais, renováveis ou não renová
veis, bem assim dos recursos mmerais do subso
lo, em seu território.

§ 3° O mar territorial e patrimonial é de du
zentas milhas.

§ 4° A faixa intema de até cem quilômetros
de largura, paralela à linha divisória terrestre do
território nacional, é considerada indispensável à
defesa das fronteiras e será designada como faixa
de Fronteira, conforme dispuser a lei complemen
tar.

§ 5" A União promoverá, prioritariamente, o
aproveitamento econômico dos bens de seu do
mínio localizados em regiões menos desenvol
vidas do País.

Art. 4° Incluem-se entre os bens do domínio
dos Estados os lagos em terreno que lhes perten
ce, assim como os rios que neles têm nascente
e foz;as ilhas fluviaise lacustres; as Ilhas oceânicas
e as marítimas por eles já ocupadas na data da
promulgação desta Constituição; e as terras devo
lutas não compreendidas no domínio da União.

Art. 5° Os Estados podem incorporar-se en
tre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros ou formarem novos Estados,
mediante deliberação das respectivas Assem
bléias Legislativas, plebiscito das populações dire
tamente interessadas e aprovação do Congresso
Nacional, na forma regulada em lei complemen
tar.

Art. 6° A União e os Estados observarão o
resultado de consulta às populações diretamente
interessadas, por sistema plebiscitário, para a
construção de aeroportos, hidrelétricas, pólos pe
troquímicos, usinas nucleares, depósitos de mate
rial e lixo atômico, ou quaisquer empreendimen
tos que prejudiquem a qualidade de vida das co
mumdades ou ofereçam riscos à vida humana
e ao equilíbrio ecológico

Parágrafo único. O disposto neste artigo obe
decerá aos requisitos e condições estabelecidos
em lei complementar.

CAPÍTULO 11

Da Competência Privativa
da União Federal

Art. 7° Compete à União:
1-manter relações com Estados estrangeiros;

celebrar tratados e convenções sobre maténa de
natureza internacional; participar de organizações
internacionais de fIOS pacíficos;

11- declarar a guerra e celebrar a paz;
/lI- organizar e manter as Forças Armadas,

a segurança das fronteiras e a defesa externa;
N - permitir, nos casos previstos em lei com

plementar, que forças estrangeiras aliadas transi
tem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, sob o comando de autoridades
brasileiras, vedada a concessão de bases rruhtares:

V- decretar o estado de sítio e a intervenção
federal;

VI- autorizar e fiscalizara produção e o comér
cio de material bélico, de armas e explosivos;

VII-organizar e manter a Polícia Federal;
Vil! - exercer a classificação de diversões pú

blicas;
IX- emitir moeda;
X- fiscalizar as operações de crédito, de capi

talização e de seguros;
XI- planejar e promover o desenvolvimento

nacional, OUVIdos os Estados e os órgãos regio
nais interessados, VIsandoà eliminação das dispa
ridades econômicas e sociais entre as régiões do
País, respeitadas suas peculiaridades;

XII- estabelecer os planos nacionais de VIa
ção, transportes, informática e gerenciamento
costeiro;

XIII- manter o serviço postal e o Correio Aéreo
Nacional, vedada permissão, autorização ou con
cessão;

XN- explorar, diretamente ou mediante auto
rização ou concessão:

a) os serviços nacionais, interestaduais e inter
nacionais de telecomunicações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica
no âmbito interestadual e o aproveitamento ener
gético dos cursos d'água pertencentes à União;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a utiliza
ção da infra-estrutura aeroportuária;

d) as vias de transportes entre portos maríti
mos e fluviaise fronteiras nacionais ou que trans
ponham os limites de Estado ou Território, bem
como a navegação aquaviária;

e)* os serviços e instalações de energia nu
clear de qualquer natureza;

f) o transporte coletivo de alta capacidade;

)W - manter cooperação econômica, adminis
trativa, financeira e cultural com os Estados e
outras pessoas jurídicas de direito público interno;

XVI- celebrar convênio e acordo para execu-
ção de leis e serviços federais;

XVII-organizar e manter o Poder Judiciário
e o Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios;

XVlII- orgamzar e manter os serviços e as insti
tuições oficiais de estatística, geografia e carto
grafia;

XIX - disciplinar o acesso ao mercado interno
de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-e
conômico, o bem-estar do povo e a realização
da autonomia tecnológica e cultural do País;

XX-conceder amstia;
XXI -legislar sobre:
a) direito civil, comercial, penal, processual,

eleitoral, marítimo, aeronáutico, espacial e do tra
balho; normas gerais de direito tributário;

b) organização e funcionamento dos serviços
federais;

c) desapropriação;
d) requisição de bens e serviços civis,em caso

de perigo iminente, e militares, em tempo de guer
ra;

e) águas, telecomumcações, informática, ser
viço postal, energia elétrica, térmica, nuclear ou
qualquer outra;

f) sistema monetário e de medidas, título~
garantia dos metais;

g) política de crédito, càmbio e transferência
de valores para fora do país; comércio exterior
e interestadual;

h) navegação marítima, fluvial e lacustre; regi
me dos portos;

i) trânsito e tráfego interestadual e rodovias
federais;

j) jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia; potenciais de energia hidráulica, bem
assim o regime de seu aproveitamento e explo
ração;

I) necionalidade. cidadania e naturalização;
m) populações indígenas, inclusive garantia

de seus direitos;
n) emigração, Imigração, entrada, extradição

e expulsão de estrangeiros;
o) condições de capacidade para o exercício

das profissões;
p) símbolos nacionais;
q) organização judiciária do Ministério Público

do Distrito Federal e dos Territórios; organização
administrativa dos Territórios;

r) sistema estatístico e cartográfico nacionais;
s) condições de exercício do direito de reu

nião;
t)* outras matérias necessárias ao exercício

da competência legislativa e dos poderes que lhe
são concedidos nesta Constituição.

CAPITULOIIJ

da Competência Comum da anião
dos Estados, do Distrito '
Federal e dos Municípios

Art. 8° São da competência comum da
União, dos Estados do DistritoFederal e dos Muni
cípios as seguintes atribuições:

l-observar e fazer observar o cumprimento
da Constituíção Federal, das leis, e zelar pelas
instituições democráticas;

11-estabelecer e executar planos de bem-estar
social, visando à assistência e proteção à infância
à.adolescência, aos deficientes físicos, aos excep~
cíonals e aos idosos;

11I - amparar e zelar pela guarda dos docu
mentos, obras e locais de valor históríco ou artís
tico, monumentos e paisagens naturais notáveis
assim como os jazigos fossilíteros, sítios arqueo~
lógicos e espeleológicos, parques nacionais e mo
numentos geológicos, além de outros bens cultu
rais e naturais de valor histórico e artístico.

N-inipedir a evasão de obras de arte e de
outros bens culturais e naturais de valor histórico
e artistico;

V- promover o turismo e colaborar para a sua
promoção;
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VI - proporcionar os meios de acesso à cultura
e à educação e promover a ciência e a cultura;

VII - estabelecer, planejar e promover o desen
volvimento regional, bem assim as endomigra
ções;

VlII- organizar e promover a defesa da saúde
pública;

IX- estabelecer e executar planos de abasteci
mento e habitação;

X-organizar a defesa civil permanente, em
especial contra as calamidades públicas, as secas
e as Inundações;

XI - proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas;

XII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
XlII- combater a miséria e os fatores de margi

nalização social do homem, promovendo a inte
gração social dos setores desfavorecidos;

XIV - explorar, diretamente ou mediante auto
rização ou concessão, na forma de ler comple
mentar:

a) os serviços Intermunicipais e locais de tele
comunicações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica
de qualquer natureza, exceto os pnvatívos da
União, o aproveitamento de energia hidráulica de
potência reduzida e, em qualquer caso, a captação
de energia solar;

)w - legislar sobre:
a) direito financeiro e orçamento;
b) direito agrário;
c) direito e procedimento administrativo;
d) direito do trânsito e do tráfego nas vias ter-

restres locais e intermunicipais;
e) direito urbanístico;
f) direito econômico;
g) produção, consumo e sua propaganda co

mercial;
h) proteção ao consumidor, inclusivesistemas

de consórcio e poupança;
i) florestas, caça, pesca, fauna e conservação

da natureza;
j) proteção ao meio ambiente e controle da

poluição;
I) responsabilidade por danos ao meio am

biente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turistico e paisagístico;

m) proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico e paisagístico;

n) educação, cultura, ensino, desportos e tu
rismo;

o) defesa e proteção da saúde;
p) regiões metropolitanas e de desenvolvi

mento;
q) endomigrações;
r) águas em todo o seu ciclo hidrológico, se

jam superficiais e subterrâneas.
Art. 9" A União, os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios poderão celebrar convênios para
execução da suas leis, serviços ou decisões, por
intermédio de funcionários federais estaduais, do
Distrito Federal e municipais.

Art 10. À União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios é vedado:

I - criar distinções ou preferências em favor
de uma dessas pessoas de direito público intemo
contra outra;

11 - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou
manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada a colabo-

ração de interesse público, na forma e nos limites
da lei federal, exclusivamente no setor educacio
nal, no assistencial e no hospitalar;

11I - recusar fé nos documentos públicos.
Art. 11. Compete à União e aos Estados a

legislação comum sobre:
I - regime penitenciáno;
11 - registros públicos e notariais, juntas comer

ciais e tabelionatos, custas e emolumentos remu
neratórios dos serviços forenses, notariais e reqts
trais;

1II - criação, funcionamento e processo do
Juizado de pequenas causas;

N - procedimentos judiciais;
V- direitojudiciário, organização e assistência

judiciária, MinistérioPúblico e Defensoria Pública;
VI - efetivos e armamentos das Polícias Milita

res e condições de sua convocação, inclusive mo
bilização;

VII- seguridade e previdência social;
VIII - higiene, segurança e inspeção do tra

balho.
Art. 12. A legislação da União, no domínio

das matérias da competência comum, terá o con
teúdo de normas gerais, com validade e eficácia
no âmbito nacional, e denominação de lei com
plementar.

Art 13. A legislação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no domínio das maté
rias da competência comum, terá o conteúdo de
normas suplementares, com validade e eficácia
no âmbito da respectiva jurisdição territorial, e
denominação de lei suplementar.

§ 10 No exercício da legislação suplementar,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
observarão a lei complementar de normas gerais
preexistente.

§ 2' A vigência ulterior de lei complementar
de normas gerais tomará ineficaz a lei suplemen
tar naquilo em que esta conflitar com a da Umão,
relativamente a matéria da competência comum.

CAPfrULON
da Intervenção Federal

Art. 14. A União não intervirá nos Estados e
no Distrito Federal, salvo para:

1-manter a integridade nacional;
11- repelir invasão estrangeira ou a de um Es

tado em outro;
1lI-pôr termo a grave perturbação da ordem

pública;
N - garantir o livre exercício de qualquer dos

Poderes estaduais;
V- reorganizar as finanças do Estado que:
a) suspender o pagamento de sua dívida fun

dada por mais de dois anos consecutivos, salvo
por motivo de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios as quotas
que lhes forem devidas a título de transferência
de receitas públicas de qualquer natureza ou de
participação na renda tributária, nos prazos previs
tos nesta Constituição ou em lei;

VI - prover à execução de lei da União, ordem
ou decisão judicial;

VII- assegurar a observância dos seguintes
pnncípíos constitucionais:

a) forma republicana, democrática, represen
tativa e federativa;

b) respeito aos direitos humanos;
c) temporariedade dos mandatos eletivos, cuja

duração não excederá a dos mandatos federais
correspondentes;

d) harmonia e coordenação dos Poderes;
e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério

Público,
f) autonomia municipal;
g) prestação de contas da administração públi

ca direta e indireta.
Art. 15. Compete ao Presidente da República,

mediante prévia autorização do Congresso Nacio
nal, decretar a intervenção.

Parágrafo único. A decretação da intervenção
dependerá:

a) no caso do inciso N do art. 14, de solicitação
do Poder Legislativoou do Poder Executivo, coac
to ou impedido, ou de requisição do Supremo
Tribunal Federal, se a coação for exercida contra
o Poder Judiciário;

b) no caso do inciso VI do art 14, quando
se tratar de execução de ordem ou decisão judi
cial, de requisição do Supremo Tribunal Federal
ou do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a ma
téria;

c) o provimento, pelo Supremo Tribunal Fede
ral, de representação do Procurador-Geral da Re
pública, nos casos do inciso VI, primeira parte,
e nos do inciso VII, ambos do art. 14;

d) nos casos dos incisos VI e VII do art. 14,
o decreto do Presidente da República limitar-se-á
a suspender a execução do ato impugnado, se
essa medida bastar para o restabelicimento da
normalidade no Estado.

Art. 16. O decreto de intervenção, que, se
couber, nomeará o interventor, observará em sua
amplitude, prazo e condições de execução, os
termos da autorização do Congresso Nacional,
que decidirá no prazo de vinte e quatro horas
a contar do recebimento da mensagem do Presi
dente da República.

§ 10 Se não estiver funcionando, o Congresso
Nacional será convocado, extraordinariamente,
dentro do mesmo prazo de vinte e quatro horas,
para apreciar a mensagem do Presidente da Re
pública.

§ 20 Cessados os motivos da intervenção, as
autoridades afastadas de seus cargos a eles volta
rão, salvo o impedimento legal.

CAPfrULOV

Do Distrito Federal
e dos Territórios

SEÇÃO I

Do Distrito Federal

Art. 17. O Distrito Federal é dotado de auto
nomia politícia, legislativa, administrativa e fínan
ceira.

Art 18. A eleição do Govemador e do Vice
~oven:ador do Distnto Federal fer-se-ápor sufrá
gIO universal, voto direto e secreto, e os mandatos
coincidirão com os de Govemador e Vice-Go
vernador de Estado.
~. ~9. ~ei Orgânica, votada pela Assembléia

Legislativa,disporá sobre a organização dos Pode
res Legislativo e Executivo do Distrito Federal
o~servadas as normas e os princípios estabele~
cídos nesta Constituição.

Parágrafo único. A lei a que se refere este
artigo poderá:

I - estabelecer descentralização administrativa
do Distrito Federal;

11- instituir nas administrações regionais con
selh?s comunrtários, nos quais admitirá a partící
paçao popular, mediante representação.
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Art. 20. A representação na Assembléia Le
gislativa do Distrito Federal, exercida por Depu
tados Distritais, obedecerá ao disposto nesta
Constituição e na legislação eleitoral.

Art. 21. À representação do Distrito Federal
na Câmara Federal e no Senado da República
aplicar-se-á a legislação eleitoral naquilo que dis
puser para os Estados.

Art. 22. Cabe ao Distrito Federal orgaruzar e
manter os efetivos e armamentos de sua Policia
Militar.

Parágrafo único. Aplica-se ao Distrito Federal
o disposto nos incisos VI a VIII, do art. 11, desta
Constituição.

Art. 23. A União destinará ao Distnto Federal
os recursos financeiros necessários ao desem
penho de atividades de interesse comum, ao exer
cicio das atribuições inerentes à competência pre
vista no art. Bo desta Constituição, à manutenão
de efetivos e armamentos de sua Polícia Militar
e à superação, quando indispensável, das insufi
cíêncíasda economia local.

Art. 24. São bens do Distrito Federal os que
lhe pertencem na data da promulgação desta
Constituição.

Art. 25. A representação judicial e a consul
toríajurídica do DistritoFederal competem privati
vamente aos seus Procuradores, cujo ingresso
na carreira depende de aprovação em concurso
público de provas e títulos

(

Parágrafo único. Respeitados os direitos, de
veres e impedimentos próprios, previstos em lei,
são assegurados aos Procuradores do Distnto Fe
deral os encargos e garantias, assim como o trata
mento remuneratório, atribuídos aos membros
do Ministério Público.

SEÇÃO 11

Dos Tenitórios

Art. 26. Lei federal disporá sobre a organi
zação administrativa e judiciária dos Territórios,
observadas as normas e os princípios estabele
cidos nesta Constituição.

Art. 27. Afunção executiva no Território será
exercida por Governador, nomeado e exonerado
pelo Presidente da República, com aprovação do
nome pelo Senado Federal.

Art. 28. Os Territórios são divididos em Muni
cípios, salvo quando não comportarem essa divi
são.

Parágrafo único. Os Prefeitos Municipais se
rão eleitos por sufrágio universal, voto direto e
secreto.

Art. 29. As contas do governo do Território
serão submetidas ao Congresso Nacional, nos
termos, condições e prazos previstos nesta Cons
tituição.

Art. 30. A manutenção da ordem pública nos
Territórios caberá aos orgãos policiais instituídos
em lei especial.

Art. 31. Lei complementar disporá sobre a
criação de Temtórío, sua transferência em Estado,
sua reintegração ao Estado de origem ou qual
quer das formas previstas no art. 5°

CAPITULO

Disposições Transitórias
Art. 32. As primeiras eleições para Governa

dor, Vice-Governador e a Assembléia Legislativa
do Distrito Federal serão realizadas no dia 15 de

novembro de 1988, tomando posse os eleitos
no dia 1° de janeiro de 1989.

Parágrafo único Os mandatos dos eleitos e
empossados em conformidade com o disposto
neste artigo coincidirão com os atuais Governa
dores e Vice-Governadores de Estado e Depu
tados Estaduais.

Art. 33. A primeira representação na Assem
bléia Legislativado DistritoFederal, composta nos
termos previstos na legislação eleitoral, votará a
Lei Orgânica do Distrito Federal, de acordo com
o estabelecido nesta Constituição.

Parágrafo único. O Congresso Nacional in
cluirá em seu Regimento Comum a Comissão
Mista Permanente do Distrito Federal, integrada
exclusivamente pelos representantes deste na Câ
mara Federal e no Senado da República, a quem
caberá legislar para o Distrito Federal, enquanto
não for instalada sua Assembléia Legislativa na
data prevista no art. 32 destas disposições transi
tórias.

Art 34. A União destinará os recursos finan
ceiros necessários à construção da sede do Poder
Legislativo do Distrito Federal.

Art. 35. Os atuais Territórios de Roraima e
Amapá serão transformados em Estados, nos ter
mos da lei complementar aprovada pelo Con
gresso Nacional até noventa dias após a promul
gação desta Constituição.

§ 1° Os limites territoriais dos Estados cria
dos na forma deste artigo corresponderão aos
dos atuais terntórios.

§ 2° A União pelo prazo que a lei referida nes
te artigo estabelecer, proverá os Estados assim
criados dos recursos financeiros indispensáveis
à sua instalação e manterá programa especial
para sua consolidação e seu desenvolvimento.

§ 3° Noventa dias após a transformação de
que trata este artigo, o Tribunal Superior Eleitoral
fixará data para a eleição do Governador e Vice
Governador, Deputados Estaduais e de três Sena
dores, cabendo ao menos votado destes, nos ter
mos da legislatura eleitoral, exercer o restante do
mandato de quatro anos e os demais o do de
oito anos.

§ 4° O Governador, o Vice-Governador e os
Deputados Estaduais terminarão seus mandatos
com os demais eleitos a 15 de novembro de 1986.

§ 5° A representação dos Territórios na Câ
mara Federal não será alterada até o término dos
atuais mandatos.

Art. 36. A União destinará os recursos finan
ceiros necessários à construção das sedes do Po
der Legislativo dos Estados criados em decor
rência do disposto no artigo anterior.

Art. 37. No prazo de dois anos, contados da
promulgação desta Constituição, o Congresso
Nacional aprovará nova divisão territorial do Pais,
segundo o disposto em lei complementar.

Art. 38. A União fica obrigada, pelo prazo de
dez anos da data da promulgação desta Consti
tuição, a estratificar programa de proteção ecoló
gica e de aproveitamento econômico do Pantanal
Mato-grossense, com ênfase ao turismo e à pe
cuária, no qual aplicará anualmente recursos da
ordem de 0,005% da receita federal.

Art. 39. Lei complementar disporá sobre a
criação, os recursos financeiros e as atribuições
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Parnaíba, com sede e foro em Teresina.

Eu consultaria os ilustres Constituintes se al
guém tem algum reparo a fazer na redação fmal
do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Nós
apontariamos duas incorreções datilográficas:
uma, na letra r, do art 8°, inciso )(N, onde diz:
"águas em todo o seu CIcio hidrológico, sejam
superficiais, ou subterrâneas", e que saiu: "e sub
terrâneas". E a outra, também datilográfica, no
inciso li, do art. 10: "estabelecer cultos religiosos
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
exercício ou manter com eles relações de depen
dências ou aliança, ressalvada a colaboração de
interesse". Faltou um n; está iteresse, quando é
interesse.

O ilustre Relator está tentando verificar se falta
alguma coisa em relação às inclusões no antepro
jeto final, antes da aprovação da redação final.

Se não há qualquer reparo à redação final,além
daqueles mencionados, de datilografia, eu a sub
meto ao Plenário, aos nossos Constituintes, numa
votação simbólica. Aqueles que estiverem de
acordo com esta redação final. queiram perma
necer como estão. (Pausa.) Aprovada.

Temos, agora, a única obrigação desta Subco
missão, além dos agradecimentos que já foram
feitos, de entregar este relatório finalao Presidente
da Comissão de Organizçaão do Estado.

Muito obrigado a todos. Agradeço o trabalho
de cada um, o esforço de cada um, e Deus nos
ajude a todos para que façamos uma boa Consti
tuição daqui para o final.

Está encerrada a sessão.

Subcomissão dos Estados

ATADA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos
do dia vinte e três de mala de hum mil novecentos
e oitenta e sete, sob a presidência do Constituinte
Senador Chagas Rodrigues, reuniu-se a Subco
missão dos Estados. Compareceram os Consti
tuintes: Chagas Rodrigues, Presidente; Valmir
Campelo, l°-Vice-Presidente; Fernando Gomes,
2°-Vice-Presidente; Siqueira Campos, Relator;
Carlos Cardinal, DaviAlvesSilva,Del Bosco Ama
ral, Fernando Velasco, Hilário Braun, João Lobo,
José Teixeira, Nabor Júnior, Paulo Roberto, Rena
to Bernardi e Ronaldo Carvalho. Estiveram pre
sentes os Constituintes: José Carlos Vasconcelos,
Carrel Benevides, Michel Temer e Osmir Lima
não vinculados à Subcomissão. Havendo número
regimental foideclarada aberta reunião. O Consti
tuinte Valmir Campelo pediu que fosse dispen
sada a leitura da Ata, por terem sido distribuídas
cópias da mesma a todos 05 membros, com ante
cedência. Não havendo quem quisesse discutir
a Ata foi a mesma colocada em votação e apro
vada. A Secretária fez a leitura do expediente. O
Presidente esclareceu que a pauta da reunião era
a votação do Anteprojeto e das Emendas e que
o prazo para a entrega do Anteprojeto vence no
dia vinte e cinco de maio. Em seguida passou
a palavra ao Relator, Constituinte Siqueira Cam
pos que fez a leitura da parte introdutória do Ante
projeto. A reunião foi suspensa por três minutos
para distribuição do Anteprojeto, que acabara de
chegar do Prodasen, aos membros da Subco
rmssão. Reiniciada a reunião, o Relator terminou
a leitura da introdução e do Anteprojeto, colocan-
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do-se à disposição para dirimirdúvidas sobre seu
parecer. Como não houve quem quisesse discutir
a matéria, o Presidente suspendeu a reunião por
quinze minutos a fim de que os Constituintes pu
dessem requerer os destaques para a votação.
Reiniciada a reunião, às dezessete horas e cin
qüenta minutos, passou-se à votação nominal do
Anteprojeto,ressalvados os destaques, que obteve
treze (13) votos favoráveis,nenhum contra, sendo
aprovado. Em seguida, foi feita a votação das
emendas favoráveis, em globo e ressalvados os
destaques, que foram aprovadas por treze (13)
votos favoráveis, nenhum contra; e das emendas
contrárias, em globo, ressalvados os destaques,
que também foram aprovadas por treze (13) votos
favoráveis, nenhum contra. Passou-se, em segui
da, à votação dos destaques requeridos, em nú
mero de vinte e quatro (24), votando-se, na forma
regimental, na seguinte ordem: os supressívos,
os modificativos e os aditivos, com o resultado
que se segue: rr um (01), do Constituinte Vivaldo
Barbosa, nove (09) votaram sim, três (03) não,
rejeitado; n° dois (02), do Consituinte Vivaldo Bar
não ser pertinente à Subcomissão; n- três (03)

do Constituinte Vivaldo Barbosa, retirado; n°qua
tro (04), do Constituinte Fernando Gomes, retira
do pelo autor; n- cinco (05), do Constituinte Hilário
Braun, doze (12) votos sim, rejeitado; n°seis (06),
do Constituinte Hilário Braun, oito (08) votos sim,
três (03) não, uma (01) abstenção, rejeitado; rr
sete (07), do Constituinte Hilário Braun, doze (12)
votos sim, aprovado com nova redação; rr oito
(08), do Constituinte Hilário Braun, retirado pelo
autor; nove (09), do Constituinte João Lobo, dez
(10) votos sim, rejeitado; n° dez (10), do Cons
tituite Fernando Gomes, sete (07) votos sim, três
(03) não, duas (02) abstenções, rejeitado, com
declaração de voto do autor contra a emenda
n° 2B0007-4 do Deputado José Carlos Vascon
celos; rr onze (11), do Constituinte Del Bosco
Amaral, doze (12) votos sim, aprovado com nova
redação; rr doze (12) do Constituinte Del Bosco
Amaral,retirado pelo autor; n°treze (13), do Cons
tituinte José Teixeira, oito (08) votos sim, qutro
(04) não, rejeitado; n° quatorze (14), do Consti
tuinte José Teixeira, seis (06) votos sim, cinco
(05) não, rejeitado;n- quinze (15), do Constituinte
José Teixeira,onze (11) votos não, aprovado com
nova redação; n° dezesseis (16), do Constituinte
José Teixeira,onze (11) votos sim, um (01) não,
rejeitado; n" dezessete (17), do Constituinte José
Teixeira, três (03) votos sim, nove (09) não, rejeita
do; n° dezoito (18), do Constituinte José Teixeira,
seis (06) votos sim, cinco (05) não, uma (01)
abstenção, rejeitado; rr dezenove (19), do Consti
tuinteJosé Teixeira,doze (12)votos sim, aprovado
com nova redação; n° vinte (20), do Constituinte
José Teixeira, retirado pelo autor; rr vinte e dois
(22), do Constituinte José Teixeira, onze (11)
votos sim, um (01) não, rejeitado; n° vinte e três
(23), do Constituinte Chagas Rodrigues, retirado
pelo autor. Dos vinte e quatro destaques reque
ridos, seis (06) foram aprovados com nova reda
ção; dez (10) foram rejeitados e oito (08) foram
retirados. Durante a discussão do destaque n°on
ze (11), a fim de que pudesse dela participar,
o Presidente, Constituinte Chagas Rodrigues, pas
sou, por alguns instantes, a presidência da Mesa
ao Primeiro-Vice-Presidente, Constituinte Valmir
Campelo, retomando-a logo em seguida. Usaram
'da palavra para encaminhar a votação, levantar
a questão de ordem ou apartear os oradores

Constituintes: Carlos Cardinal,Chagas Rodrigues,
Del Bosco Amaral, Fernando Gomes, Hilário
Braun José Teixeira, Nabor Júnior, Renato Ber
nardi, 'e os Constituintes Michel Temer e José
Carlos Vasconcelos não vinculados à Subcomis
são. O Senhor Presidente agradeceu a todos pela
presença, convocou uma reunião, para entregar
os avulsos, no dia vinte e cinco, às dezessete ho
ras. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às vinte e três horas e cinquenta e cinco
minutos. E, para constar, eu, Maria Inês de Bessa
Uns, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Constituinte Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
Havendo número legal e regimental, sob a prote
ção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.

Peço à Sr' Secretária que proceda à leitura da
ata.

(É aprovado pedido de dispensa da leitura
da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Peço à SI"" Secretária que proceda à leitura do
expediente.

(Leiturado Expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Srs. Constituintes, já quase na última hora recebe
mos um telex do Constituinte Mário Covas, Líder
do PMDB. S. Ex" evidentemente fala aqui como
Líder do PMDB na Assembléia Nacional Consti
tuinte, porque cabe ao Líder - como V. Ex'S sa
bem - na forma regimental, a indicação dos
integrantes, pelo menos de sua bancada.

Dizo seguinte: "Lembramos ao ilustre Consti
tuinte que em 22 de maio tem início o prazo
para votação do anteprojeto e suas emendas. Em
24 de maio termina o prazo para a votação em
questão. E em 25 de maio encerram-se os traba
lhos das Subcomissões. Em face à importância
desses eventos, recomendo ao prezado compa
nheiro a sua indispensável presença nos trabalhos
de sua respectiva Subcomissão no período men
cionado."

Acreditoque os outros Líderestambém tenham
telegrafado aos demais integrantes.

Todos aqui estamos interessados em concluir
a primeira etapa dos trabalhos. Portanto temos
o dia de hoje e o de amanhã para votar essa
matéria. Se tudo correr bem, acredito que hoje
mesmo poderemos encerrar os nossos trabalhos.

Esclareço aos membros da Subcomissão que
ainda não começou a correr o prazo para encami
nhamento de pedidos de destaque. V. Ex'" sabem
que, na forma regimental, os destaques devem
ser encaminhados antes do inícioda reunião des
tinada à votação. Para requerermos os destaques
precisamos antes conhecer as emendas que o
nobre Relator acolheu e aquelas que deixou de
acolher, e em que condições algumas emendas
foram acolhidas, pois podem ter sido acolhidas
apenas em parte.

Para apressar os nossos trabalhos, o Relator,
Constituinte Siqueira Campos, lhes explicará por
que não esteve aqui às três horas, conforme havía
mos acertado. De qualquer modo, acredito que
S. Ex' procederá à leitura pelo menos do seu
anteprojeto. Trabalho ao qual já estão integradas
muitas emendas - para tomarmos conhecímen-

to do mesmo. Teremos, então uma idéia das
emendas aprovadas e das rejeitadas.

Dou a palavra ao Sr. Relator, o Constituinte
Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, esta Subcomissão, sob a orien
tação de V. Ex' e com a colaboração do nobre
Constituinte Siqueira Campos, como Relator, fez
um trabalho louvável em todos os sentidos, quer
no âmbito interno, quer nas viagens efetuadas.
Tanto assim que, hoje, parte desta Subcomissão
está chegando do Estado do Maranhão, onde foi
visitar a cidade de Imperatriz. Chegamos de lá
aproximadamente há duas horas.

Nossos auxiliares,a Sr' Secretária e demais par
ticipantes dos trabalhos administrativos demons
traram uma louvável eficiência.

Vim de outras Subcomissões, que marcaram
o início de seus trabalhos também às quatorze
e quinzehoras. Láassisti ao processo de votações,
tendo já sido distribuido o relatório a cada um
dos seus membros. Haviamsido formulados pedi
dos de destaque.

Sei que aqueles que serviram a esta Subco
missão até agora - e a servirão até o momento
do encerramento - deram o melhor de si a fim
de que ela fosse sempre o mais eficíente possível.

Levantei uma questão logo no começo dos
nossos trabalhos. Percebi um certo desestimulo.
alguma desatenção de outros serviços adminis
trativos da Casa, para não dizer até da própria
Mesa Diretorada Assembléia Nacional Constituin
te, com relação à importância desta Subcomis
são. Gostaria de ouvir uma explicação, não do
Relator, mas de V. Ex', Sr. Presidente, a quem
compete dirigir os trabalhos Por que não estão
aqui ainda os avulsos que foram para a gráfica
do Senado?

Antes de passar palavra ao Relator,gostaria que
V. Ex' explicasse por que isso está ocorrendo.

O SR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues) - Res
ponderei a V. Ex',o que não impede que o Relator
também acrescente outros esclarecimentos.

Estive aqui ontem e vi o nosso Relator traba
lhando, como sempre. Terminou o seu trabalho
e o enviou à gráfica.Esta assumiu o compromisso
de enviar os avulsos hoje até as dez horas.

Eu havia convocado a reunião para domingo,
às nove horas, inclusiveporque o Presidente dera
mais um dia para oferecimento de emendas. Temi
que o nobre Relator ficasse assoberbado, sem
tempo para apreciar o número avultado de emen
das. Mas o nobre Relator disse-me que estava
disposto a trabalhar o tempo necessário, e que
poderíamos convocar a reunião para hoje, sába
do, às quinze horas. Diante diSSO, convocamos
a reunião para as quinze horas.

São estes os esclarecimentos que posso prestar
a V. Ex', o que não impede que o nobre Relator
os complemente.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- V.Ex' me permite?

Constatei agora, oficiosamente e acho que isto
mereceria uma constatação oficial da parte de
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V. Ex" que algumas Subcomissões estão, neste
momento, com os seus avulsos prontos. Chega
ram a enviá-los hoje cedo para a gráfica, sem
a eficiência do nosso Relator, que mandou o seu
trabalho ontem para a gráfica.

Tenho a impressão de que existem aqui algu
mas mentes "privilegiadas" que julgam o que é
mais, ou menos importante. Existe uma ditadura
de consciências. Temo muito pelo final desta
Constitumte. Estava dizendo a um companheiro
que vim de algumas Subcomissões agora e colo
caria até em termos de aposta, se assim podemos
dizer, que possivelmente o nosso trabalho será
muito mais eficiente, muito mais digno e talvez
levante muito mais o valor da Constituinte, do
que o de algumas Subcomissões que estão rece
bendo tratamento privilegiado.

Peço a V. Ex", que, da forma branda como cos
tuma comportar-se, por ser um homem que gosta
de agir com fidalguia, neste caso atue energica
mente. Vamos exercer uma fidalguia enérgica, pe
dindo esclarecimentos e, se possível, telefonando
agora para indagar se não foi protelada para bem
depois, talvez, a impressão dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Estou de pleno acordo com V.Ex'.Estou de pleno
acordo com V. Ex" disposto a telefonar agora.
Peço ao nosso Relator que preste algum esclareci
mento sobre este assunto.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o que acontece não é bem aquilo que
estamos pensando. Desta vez, Constituinte Del
Bosco Amaral, a gráfica do Senado não tem culpa,
~que até agora ela não recebeu oriqinais.

Explico por quê. Ontem concluímos os nossos
trabalhos, na intenção de publicar emenda por
emenda, com parecer individualizado, com um
levantamento de todo o arquivo do Prodasen rela
tivo à matéria, muito embora fosse esta reunião
destinada a apreciar as emendas e ainda o relató
rio não-final, mas com a composição das emen
das do Relator. Seria interessante que houvesse
maior massa de informações, inclusive no que
diz respeito a cada emenda, para saber o porquê
do parecer favorável ou contrário, ou da prejudi
cialidade contida no voto do Relator. Assim os
nobres colegas teriam uma informação exata. En
tregamos o trabalho à noite. O funcionário do
Prodasen esteve conosco e dJsse: Não se preocu
pem com o problema da gráfica. Entregaremos
o trabalho à grafica, bem cedo, e traremos aqui
os avulsos em número suficiente, para serem en
tregues a cada Constituinte que estiver na reunião.
Assim, não haverá prejuízo. Isto é o que nos foi
assegurado pelo Sr. Carlos Alberto Costa Sam
paio funcionário do Prodasen que, diga-se de pas
sagem, não havia falhado com as outras Subco
missões. Hoje soube que o Prodasen não está
falhando só conosco. Está falhando com todas
as Subcomissões que lhe entregaram em primei
ro lugar o material para ser concatenado e ajun
tado àquelas emendas que já estavam arquivadas
no Prodasen. Eles se atrapalharam, muito embora
tenham trabalhado a noite toda e estão faltando
o compromisso com esta Subcomissão e com
outras.

De outra vez, não usamos o Prodasen e lamen
tavelmente nós tivemos no relatório ... Não fiquei
muito preocupado com isso, porque o relatório
inicial é resultado das emendas. As emendas con-

tinham às vezes algum erro de redação não so
mos da Academia Brasileira de Letras. O impor
tante é o espírito do trabalho. Temos prazo até
a promulgação para realizar o saneamento. Exis
tem instãncias. Não estamos muito preocupados
com o problema de uma colocação, ou outra.

Lembro, inclusive, que houve um problema
com a Polícia Militar, porque havíamos riscado,
parte da emenda, a expressão "vígilância" e na
datilografia não se eliminou tal termo. E, não indo
para o Prodasen, não ocorreu o saneamento 
eles são realmente muito cuidadosos - e foi para
a gráfica daquele jeito.

O outro problema ocorreu com a palavra "cri
minal". Foi trocada pela palavra "original". São
minúcias que não tiram o espírito do texto. Na
redação final é praxe, em qualquer Casa Legis
lativa, fazer-se o saneamento. Nós só iremos para
uma redação final na segunda-feira. Há, portanto,
tempo suficiente. Mesmo assim quis trazer um
trabalho, o mais saneado possível.

Acontece que o Prodasen está faltando ao com
promisso conosco. Seus funcionários estiveram
na minha casa, para que eu verificasse o primeiro
exemplar emitido, às seis horas da manhã, quan
do fiz a última revisão do texto. Havia realmente
algumas falhas, sem maior importância e eles
não quiseram esperar. Disseram que iam à casa
de um outro Relator, que os estava aguardando.
Deram até o nome do Relator que é de uma
Subcomissão da nossa Comissão. Disseram que
ele estava aborrecido, porque seu trabalho estava
atrasado com relação ao nosso. Foram embora
e me pediram para levar o texto revisto ao Proda
seno Uma hora depois, eu estava no Prodasen
com o texto, isto é, às sete horas da manhã. Não
tirei cópias desse texto, porque ele me repetiu.
"Ao meio dia D. Inês receberá vinte e três avul
sos": Disse-lhe: "vinte e três, não. Precisamos de
trinta. Disse-me: "Não, não vai dar, porque esta
mos cheios de problemas. Mélndarei vinte e cin
co". Não tive maiores preocupações, porque o
rapaz tem muita responsabilidade. Tanto é assim
que eles trabalharam a noite toda. Não sei o que
realmente está acontecendo. Inclusive, estamos
com dois funcionários aguardando no local. Terra
sido muito mais fácil para nós tirar uma cópia
do nosso trabalho. Já temos inclusive a copia
dos pareceres aqui. Podemos prosseguir a reu
nião, porque não haverá maiores problemas. Te
mos as emendas, os pareceres. Quanto ao intrói
to, os ilustres companheiros não precisam ler o
que escrevi. Nas explicações que estou dando
está praticamente feito o intróito. São duas ou
três laudas. Lerei o que é efetivamente importante.
V.Ex"s poderão crer que não há qualquer dúvida,
que é o anteprojeto já com as emendas. Até termi
narmos essa leitura os avulsos já estarão aqui,
Tenho certeza de que o Prodasen não continuará
faltando conosco. A Gráfica do Senado, tenho
certeza nos entregará o trabalho em questão de
horas, porque ela está equipada para isso e seu
pessoal tem muito boa vontadade e nos colocará
em mãos - como o fez em outra ocasião 
o avulso, com todos os destaques, sem qualquer
falha. Disso tenho certeza. Eram essas as explica
ções que queria trazer aos ilustres colegas.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Permite V.Ex' um aparte, Sr. Relator?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pois
não, Constituinte Fernando Gomes.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Quero fazer uma proposta. Já que houve atraso
por parte do Prodasen e da Gráfica do Senado
Federal, mas V. Ex" tem a cópia, o Presidente
poderia suspender a reunião por uns quinze minu
tos mandando tirar xerox de tudo. Cada um de
nós receberia o trabalho, prosseguindo a votação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Acho que para adiantar nossa reunião podería
mos ouvir o trabalho do nobre Relator. Assim
tomaríamos conhecimento do seu trabalho.
Quando tivéssemos de iniciar a votação, daríamos
um prazo razoável para que os Srs. Constituíntes
encaminhassem os seus pedidos de destaque.
Quero esclarecer uma questão: a Gráfica já rece
beu o trabalho do Prodasen?

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -A Gráfl
ca, Sr. Presidente, só receberá o trabalho das
mãos da D. Inês, nossa Secretária, quando o Pro
dasen nos entregar o relatório.

A SRA.SECRETÁRIA (MariaInês de Bessa Lins)
- Ele emite uma via de cada um. O Prodasen
emite a sua via em forma de relatório.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sim,
mas esse relatório virá para cá. Serão vinte e cinco
Vias. Mandaremos uma delas para a Gráfica, por
que já éo relatório publicado em toda a sua exten
são, com todos os detalhes e as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então alguém precisa ir mals uma vez ao Pro
dasen.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
stdente, temos dois funcionários lá. Não fiquei
também, porque não adiantaria. Além do mais
o meu dever está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodnques) 
Pediremos à D. Inês que telefone para lá, a fim
de que eles nos prestem alguma informação. O
Prodasen não concluiu, mas nada impede que,
pasa ganharmos tempos, tomemos conhecimen
to do trabalho do nobre Relator. S. Ex' leria a
parte introdutória, se assim entender, ou seu obje
tivo concreto, que é justamente o trabalho resul
tante do acolhimento das emendas. Gostaria de
ouvir os Srs. Constituintes a esse respeito.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, gostaria de opinar. Vamos es
quecer questiúnculas e passar para o terreno prá
tico. Estão aqui presentes os Constítumtes que
formam a maioria desta Subcomissão - se não
estiverem todos. Lio trabalho inicial do Sr. Relator,
assim como tive cuidado de também ler as emen
das e verifiquei que foi um trabalho muito bem
feito por nossa assessoria. Tenho à minha frente
todas as emendas apresentadas, já estudadas
com algumas das quais não concordo. Volto a
insistir em que se, temos ali um produto acabado,
mesmo que seja uma cópia, dispensaríamos defi
nitivamente o Prodasen. Tiraríamos uma xerox
deste trabalho e com ela em mãos, constando
as emendas, partiríamos para o trabalho de apre
ciação e votação.

Se conheço bem esta Casa, poderemos já adiar
tudo para amanhã. Não há dúvida de que em
outras Subcomissões - tive o cuidado de visitá
las - os Relatores levaram o trabalho ao Prodasen
hoje cedo, e a Gráfica já os entregou. Se o nosso
já estava bem mais adiantado houve realmente
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alguma razão para não ser entregue - não entra
rei no mérito dessas razões, para saber por que
o nosso relatóno não foi encammhado, à Gráfica
ou à nossa Secretána, para que ela o levasse à
Gráfica, e obtivéssemos a parte formal. Não exis
tem dois documentos, mas há apenas um. Aguar
do a opinião dos demais Constituintes, mas lanço
desde já a proposta de que ouçamos a leitura
da introdução do trabalho do Relator. Suspende
remos a reunião, para que seja xerocopiado o
trabalho do Relator e realizaremos a nossa reunião
em termos formais.

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O
nobre relator procederá à leitura do anteprojeto,
para ganharmos tempo Se V.Ex" assim entende
rem, poderemos entrar até no mérito e íníciar
a votação, já que todos têm as emendas Nosso
relator tem o seu parecer favorável ou contrário
sobre as emendas. Faremos ímcialrnente, sem
que isso Implique o início da sessão, a apresen
tação dos destaques. Tomaremos conhecimento
do trabalho do nobre Relator. Esse trabalho de
introdução seria uma condenação. Ele já teria
mcorporado ainda, para ganhar tempo, essas
emendas acolhidas no próprio corpo de algo que
poderia ser um novo anteprojeto.

Com a palavra o nobre Relator, que lerá todo
o parecer ou parte dele. Em seguida, procede
remos à leitura do anteprojeto. O relatório e o
anteprojeto já nos dão uma idéia mais ou menos
precisa das emendas acolhidas e rejeitadas.

Tenho uma boa notícia. Acabamos de ser infor
mados pelo Secretário da Subcomissão de que
já estão vindo com as cópias. E se elas compreen
dem parte do relatório, nada Impede que passe
mos a ouvir o trabalho do nobre Relator.

O SR. REtATOR (Siqueira Campos) - Sr Pre
sidente, inicialmente esclareço a V.Ex' que desde
às 14h30min. estou na Subcomissão. Não estava
em plenário porque aguardava na esperança de
vir com os pareceres debaixo do braço para, pes
soalmente, entregá-los a cada companheiro da
Subcomissão. Encontravam-se os Constituintes
Carrel Benevides e José Carlos Vasconcelos co
migo. De forma que demorei um pouco a vir
para cá. Mas encontrava-me na Subcomissão,
porque o cumprimento do dever tem sido uma
constante ao longo da minha vida. Eram estas
as explicações que queria dar a V.Ex', pois che
guei aqui quase às 16h.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex' estava aqui desde cedo, é verdade.

O SR. REtATOR (Siqueira Campos) - Sr Pre
sidente e demais membros da Subcomissão dos
Estados, atingindo a segunda fase dos nossos
trabalhos, cabe-nos agradecer aos prezados cole
gas pela colaboração prestada desde os esclareci
mentos feitos em plenário e o pronunciamento
de viagens às regiões que se pretendem inscrever
na área de futuros Estados até, finalmente, a apre
sentação de emendas elucidativas, quase todas
enriquecendo o texto para a redação final do ante
projeto.

Não podena ter sido mais minucioso o exame
da proposição feita pelos nobres Pares, nem mais
eficiente a assistência do Ilustre Presidente Cha
gas Rodrigues ao Relator, resultando deste esfor
ço um conjunto harmônico de indubitada aplica
bilidade, sem interferências em áreas de outras

Subcomissões. Não foi fácil a tarefa de reduzir
ao mínimo a redístnbuíçáo de matéria a outros
órgãos, louvável tentativa de sintese da maioria
das emendas, também de colegas que não inte
gram nossa Subcorrussão, Felizmente para este
órgão, contamos com a colaboração não somen
te de juristas, no Plenário e na Mesa. Em ambos
estiveram presentes estudiosos e conhecedores
das soluções possíveis para o centenário proble
ma da redivisão territorial do País, que não deixa
de envolver respeitáveis interesses regionais, por
vezes aparentemente inconciliáveis.

A nossa obrigação de interpretar as aspirações
do povo, neste momento da Históna, da feitura
do texto constitucional, não nos faz presa do indi
víduahsmo, do personalismo, do regionalismo ou
do preciosismo jurídico, que não cabem aqui, mas
em outros sodalicios, onde as inspirações teóricas
por vezes extrapolam as realidades objetivas. Não
nos consideramos donos da verdade e temos co
nhecimento da fabilidade humana e das nossas
limitações, para pretender ter realizado trabalho
perfeito e acabado. Muito pelo contrário, estamos
cônscios de que apenas procuramos sistematIzar
as proposições apresentadas pelos nobres Cole
gas, seguro de que três instâncias regimentais
ainda podem aperfeiçoá-Ias - como temos certe
za que o farão - ao mesmo tempo em que des
bastamos veredas, numa verdadeira selva de opi
niões contraditórias sobre a matéria, dentro e fora
da Assembléia Nacional Constituinte, principa
lemte nos órgãos de comunicação.

Temos certeza de que o nosso esforço será
gratificado, quando alguns dos artigos elaborados
por esta Subcomissão aparecerem, tácrta ou ex
pressamente, no texto constitucional, ansiosa
mente esperado pela Nação como um verdadeiro
evangelho institucional que traduz os mandamen
tos da soberania popular e as aspirações da de
rnocracia representativa.

Dispondo o presente anteprojeto em dois capí
tulos inseridos nas Disposições Preliminares: 1
no primeiro, as seçóes dos Poderes Legislativo,
ExecutIvo e .Judícrárío e do Ministério Público; o
Capitulo 11 das Disposições Transitórias e Finais
propõe a transformação de Roraima e do Amapá
em Estados, criando ainda os Estados do Tocan
tins, Maranhão do Sul, Juruá, Santa Cruz, Tapajós
e Triângulo, devolvendo a Pernambuco a área
que corresponde ao arquipelágo de Fernando de
Noronha. Decidimos ainda incluir nesta proposta
a realização de plebiscito que trata da fusão dos
antigos Estados do Rio de .Janerro e Guanabara,
a fim de eliminar tendências que sempre preocu
pam populações e autoridades, muito mais do
que deveria.

Também pretendemos pelas mesmas razões,
chegar à conclusão de pendências que ao longo
da História vêm-se arrastando, como gestão do
plebiscíto na antiga comarca do no São Fran
cisco, proposição do nobre Constituinte José Car
los Vasconcelos. Essa matéria é da maior expres
são pelos argumentos de ordem histórica, geoe
conômica, cultural e política dos proponentes.
Fez com que recorrêssemos aos técnicos mais
competentes do INCRAe da Fundação do IBGE
- Instituto Brasileiro de Geogrefia e Estatística,
que nos propiciaram a um excelente mapeamen
to e a variados informes sobre as regiões em
que se situam Estados que se pretende criar. Con
tamos sempre com o apoio do Plenário e da Sub-

comissão quanto à escolha da metodologia em
pregada na feitura desse trabalho.

Assistidos pelo Presidente e Vice-Presidente,
podemos assegurar que todos partilham igual
mente dos rnéntos, e não dos possíveis de méri
tos, na realização da tarefa que nos foi acometida
pela Assembléia Nacional Constituinte.

Antes de apreciar as emendas, queremos agra
decer aos nobres colegas pela oportunidade que
tivemos de realizar uma tarefa cheia de dificul
dades, com o máximo de empenho, devotamento
e mteresse público. Isto posto, cabe-nos ermtír
parecer sobre as emendas apresentadas pelos no
bres colegas.

Tivemos, Sr. Presidente, a apresentação de 148
emendas dos ConstItuintes integrantes ou não,
desta Subcomissão. Quarenta e oito dessas
emendas tiveram parecer contrário, pelas diversas
razões que exporemos quando solicitadas; apenas
8 foram redistribuídas; 92 foram aprovadas; um
índice de aprovação que, acredito, não teve qual
quer outra das Subcomissões que estão apre
ciando matérias no momento.

Sr. Presidente, parte relativa às emendas, apro
vadas ou rejeitadas, acredito que fica melhor elucí
dada se lermos o inteiro teor do anteprojeto. Desta
forma os nossos nobres Pares tomarão conheci
mento imediato de como fica o anteprojeto, com
o acolhimento das emendas por esta Subcomis
são. Se houver restrição a uma ou outra emenda
acolhida pelo Relator, os nobres companheiros
estarão informados, para a apresentação do pedi
do de destaque a que têm direito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) 
Procederemos à distribuição. Está suspensa a
reunião por alguns momentos, para que se faça
a dlstríbuição. (Palmas.)

Está suspensa a reunião. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Primeiro, vamos tomar conhecimento do traba
lho. Depois então estabelecerei um prazo razoável
para que coincidam trabalho e pareceres. Os
Constituintes interessados poderão encaminhar
seus destaques, que tanto poderão ser de emenda
como referentes a partes do anteprojeto. Com
relação ao artigo, seria um destaque para supri
mir, pois não se pode mais modificar. Com rela
ção à emenda, esta fase se destina a aprovação.
O Relator poderá aceitar em parte o destaque
da emenda. Vamos retomar a reunião. Ouviremos
o trabalho do nobre Relator.

O SR REtATOR (Síqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, retomando a leitura do relatório chego
agora à parte do anteprojeto com emendas.

ANTEPROJETO

(Com Emendas)

CAPÍTULO [

Dos Estados

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 10 O Estado-membro reger-se-á pela
Constituição e leis que adotar, observados os prin
cípios estabelecidos nesta Constituição, sendo
lhe reservados todos os poderes que não lhe se
jam vedados.
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Art. 2° São Poderes do Estado-membro o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário, independen
tes, harmônicos e coordenados entre SI.

Art. 3° A autonomia dos Estados compreen
de os aspectos constitucional, político, legislativo,
admírustratívo, financeiro e jurisdicional.

§ 1° Mediante acordo ou convênio com a
União Federal, o Estado-membro poderá encar
regar funcionários federais da execução de lers
e serviços estaduais ou de atos e decisões das
suas autoridades e, reciprocamente, a União po
derá, em matéria de sua competência, cometer
a funcionános estaduais encargos da mesma na
tureza, provendo as necessárias despesas, salvo
as atribuições conferidas ao Ministério Público

§ 2° A União dispensará ao Estado-membro
as contnbuíções necessárias ao cumprimento de
atividades de interesse comum ou quando indis
pensável para superar insuficiências da economia
estadual.

Art. 4° Incluem-se entre os bens do Estado
membro:

I- as águas superficiais ou subterrâneas,
fluentes, em depósito ou emergentes;

II- as ilhas oceâmcas e marítimas de São Luis,
Vitória, Florianópolis, São Francisco e outras já
ocupadas pelo Estados e Mumcípios;

III-as ilhas fluviais e lacustres;
N - as áreas da faixa de fronteira e as terras

devolutas não-compreendidas dentre as da União;
V- O subsolo e a plataforma continental, em

condomínio com a União
Parágrafo único. São indisponíveis para ou

tros fins, as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, através de discriminatórias, necessárias
à proteção dos ecossistemas naturais.

Art. 5° A competência do Estado-membro
para estabelecer diretrizes gerais de ordenação
do seu território, por meio de planos urbanísticos,
limitar-se-á:

1-à coordenação do desenvolvimento urbano
estadual ou abrangente de regiões físiográflcas
intermunicipais do Estado-membro;

11-aos critérios de assentamento urbano de
relevância regional, inclusive regionalização do
uso industrial;

111- à delimitação de áreas supramunicipais
que se considere necessário submeter a determi
nadas limitações ou a uma adequada proteção
ou melhoramento;

N - à indicação e à localização de mfra-es
trutura básica supramunicipal e à definição da
rede viária estadual;

V- prevenir e controlar a poluição e seus efei
tos e as formas prejudiciais de erosão;

VI - ordenar o espaço territorial de forma a
construir paisagens biologicamente equilibradas;

VII- criar e desenvolver reservas e parques na
turais e de recreio, bem como classificar e prote
ger paisagens e sítios, de modo a garantir a con
servação da natureza;

VIII- promover o aproveitamento racional dos
cursos naturais, salvaguardando a sua capacidade
de renovação e a estabilidade ecológica.

Parágrafo único. Essa competência se esten
de ao cumprimento do resultado de consulta ple
biscitária para construção de quaisquer obras que
prejudiquem a qualidade de vida das comuni
dades ou ofereçam riscos à saúde, ao equilíbrio
ecológico e aos aspectos paisagísticos.

Art 6° A lei ordinária, baseada nas exigências
de lei complementar, criará Estados, obedecidas
as seguintes condições:

1-prévia aprovação, mediante plebiscito reali
zado na área a emancipar-se;

11- infra-estrutura de serviços e transportes su
ficiente ao processo de desenvolvimento.

§ 10 A lei complementar ordenadora e a lei
ordinária de cnação de Estado-membro, de inicia
tiva da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
ralou do Poder Executivo, são de promulgação
exclusiva do Congresso Nacional.

§ 2° É vedado o desmembramento de áreas
estaduais para criação de território federal.

Art. 7° Compete ao Estado-membro legislar
sobre:

I- organização, efetivos, instrução. armamen
to e justiça da Polícia MIlitare do Corpo de Bom
beiros Militares;

II - Polícia Civil;
111- Guardas Municipais;
N - Microrregiões, Regiões Administrativas e

Regiões Metropolitanas intermunicipais.
§ 1° As Polícias Militares, instituídas para ma

nutenção da ordem pública, e os Corpos de Bom
beiros Militares constituem forças auxiliares, reser
va do Exércio em tempo de guerra ou de como
ção interna.

§ 2° As Polícias Militarese os Corpos de Bom
beiros Militares terão os mesmos postos ou gra
duações do Exército, não podendo ter remune
ração superior à fixada para este.

§ 39 A Polícia Civil terá as funções precípuas
de investigação cnmmal, perícia criminal técmco
científica e instrumentação judiciária.

Art. 8° Compete ao Estado-membro suple
mentar a legislação federal sobre:

I- Direito Civil, Trabalhista, Agrário, Econômi
co, Administrativo, Financeiro, Tributário, Flores
tal, Urbanístico, Penal e Processual;

11-Assistência .Judicíána e Defensora Pública;
III-Ministério Público e Procuradoria da Jus-

tiça;

N - Procuradoria dos Estados;
V- Segurança e Previdência Social;
VI - Defesa da ecologia e proteção da saúde

e meio ambiente;
VIl- Proteção ao patrimônio histórico, cultural,

artístico e paisagístico;
VIII- Educação, cultura, ensino, desportos e

turismo;
IX- Desapropriação;
X- Segurança Nacional e Defesa Civil;
XI- Criação, funcionamento e processos de

Juizados de Pequenas Causas e procedimentos
judiciais;

XII- Recursos minerais e metalurgia;
XIII- Higiene e Segurança do Trabalho;
XIV- Tráfego e trânsito nas vias públicas,

construção e conservação de estradas, cobrança
e dístnbuíçêo do pedágio;

XV-Registros públicos e notariais, juntas co
merciais, taxa judiciária, custas e emolumentos
remuneratórios de serviços forenses;

XVI- Regime Penítencíáno:

XVII- Mensalidades, semestralidades e anui
dades dos estabelecimentos particulares de ensi
no de 1°, 2° e 3 9 graus;

XVII1- Produção e comércio de produtos ali
mentares, forragens, sementes, plantas e defen
sivos agrícolas, corretivos e fertilizantes do solo,

proteção de plantas e animais contra enfermi
dades e pragas;

XIX - Produção e consumo;
XX- Prevenção e punição do abuso do poder

econômico.
§ 1° O Estado-membro fixará, por lei, as alí

quotas máximas dos tributos de sua competência.
§ 2° Não configure conflito de competência

o agravamento de exigência ou penalidade, pela
legislação estadual, visando a preservação de va
lores da comunidade local.

Art. 9" As atividades típicas do Estado-mem
bro, através das quais este manifesta o seu poder
autônomo, assim copreendidas as de Fiscalização
de Tributos e Contribuições, Magistratura, Minis
tério Público, Procuradoria do Estado e Polícia,
serão regidos por estatuto próprio estabelecido
através de leis orgânicas.

§ 1° O estatuto das carreiras assegurará ga
rantias funcionais ao exercício do cargo.

§ 2° A representação judicial e a cosultoria
jurídica dos Estados-membros competem privati
vamente aos seus Procuradores, organizados em
carreira, com ingresso mediante concurso públi
co de provas e títulos.

§ 3° Após dois anos de exercício, o Procu
rador do Estado não poderá ser demitido, senão
por decisão judicial, nem removido, a não ser
no interesse do serviço, sendo-lhe assegurada pa
ridade de remuneração com Ministério Público,
quando em regime de dedicação exclusiva.

§ 4° A prestação de serviço de assistência ju
diciária poderá ser atribuída, pelos Estados aos
seus Procuradores. -- -

Art. 10. O Estado-membro promoverá, obri
gatoriamente, a mtensificação dos programas de
eletrificação rural, assegurando-se tarifas reduzi
das aos usuários e vedando-se a cobrança de
taxas pelo material e mão-de-obra aplicados.

Art. 11 Os Estados instalarão pemtenciárias
agrícolas, artesanais e industriais, descentralizan
do-as nas diversas regiões.

Art. 12. O Estado-membro é constituído p,e
los Municípios e Regiões AdministratJvas, intermu
nicipais, organizadas sem prejuízos da autonomia
municipal.

Art. '13. Os Municípios são criados conforme
requisitos mínimos fixados, organizados segundo
as peculiaridades locais e dotados de autonomia
política, administrativa, legislativa e financeira, na
forma prevista pela Constituição Estadual.

Art. 14. A intervenção nos Municípios será re
gulada na Constituição do Estado, somente po
dendo ocorrer quando:

1-Não forem prestadas contas devida" na for
ma da lei;

II - Forem praticados, na administração muni
cipal, atos ilegars ou de corrupção e de não-cum
primento de decisão judicial ou do Tribunal de
Contas;

111- Não estiver garantida a integridade do ter
ntório nacional. Seção II

Do Poder Legislativo

Art. 15. O número de Deputados à Assem
bléia LegislatJva corresponderá ao triplo da repre
sentação do Estado-membro na Câmara dos De
putados e, atingindo o número de trinta e seis,
será acrescido de tantos quantos forem os Depu
tados Federais acima de doze.
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§ 1" O mandato dos Deputados Estaduais
será de quatro anos, aplicadas as regras desta
Constituição sobre imunidades, prerrogativas pro
cessuais, subsídios, perdas e incorporação às For
ças Armadas.

§ 2" A remuneração dos Deputados Esta
duais será fixada, observado o limite de 213 do
que percebem, a mesmo titulo, 05 Deputados Fe
derais.

Art. 16. A Constituição Estadual disporá so
bre 05 casos e as formas de miciativa legislativa
popular e de referendo no Estado e no Município.

SEÇÃOIll

Do Poder Executivo

Art. 17. A eleição de Governador e Vice-Go
vernador, para mandato de quatro anos, será reali
zada simultaneamente em todo o País a quinze
de novembro do ano anterior ao da conclusão
do mandato dos seus antecessores, através de
sufrágio universal e voto direto e secreto, por
maioria absoluta de votos, excluídos 05 em branco
e 05 nulos, verificando-se a posse no dia 1" de
janeiro subseqüente.

Parágrafó único. Não sendo obtida a maiona
absoluta, nova eleição será realizada em trinta dias
entre 05 dois candidatos mais votados no primeiro
turno, sendo eleito o que receber maioria de votos,
excluídos 05 em branco e 05 nulos.

Art. 18 À Constituição do Estado-membro
serão incorporadas, no que forem aplicáveis, as
regras desta Constituição sobre a eleição, a inves
tidura, a organização, a competência e o funciona
mento do Poder Executivo Federal.

Art. 19. Anualmente, o Poder Executivo do
Estado-membro submeterá à Assembléia Legis
lativa a proposta orçamentária e a relativa ao Pro
grama Anual de Trabalho, para o exercício subse
quente, organizadas por região administrativa.

§ 1" A aplicação de recursos financeiros em
atividade ou projeto não constantes do Programa
Anual de Trabalho constitui crime de responsa
bilidade.

§7 2" O Programa Anual de Trabalho só po
derá ser alterado pela AssembléiaLegislativa, me
diante proposta do Governador do Estado.

SEÇÃON

Do Poder Judiciário

Art. 20. O Estado-membro organizará a sua
justiça, observados 05 artigos desta Constituição
e as seguintes normas:

1-05 cargos iniciais da magistratura de car
reira serão providos por ato do Presidente do Tri
bunao de Justiça, mediante concurso público de
provas e títulos, organizado pelo Tribunal e verifi
cado os requisitos fixados em lei, inclusive os de
idoneidade moral e de Idade superior a vinte e
cinco anos, com a participação do Conselho Soe
cional da Ordem dos Advogados do Brasil,poden
do a lei exigirdos candidatos provas de habilitação
em curso de preparação para a magistratura;

11-A promoção dos juízes de primeira instân
cia incumbirá ao Tribunal de Justiça e far-se-á
de entrancia a entrância por antiguidade e por
merecimento;

1lI-O acesso aos Tnbunais de segunda instân
cia dar-se-á por antigúidade e por merecimento,
a1temadamente;

N - Na composição de qualquer Tribunal, um
quinto dos lugares será preenchido por Advoga-

dos, em efetivo exercício da profissão, membros
do Ministério Público e Delegados de Polícia de
carreira, bacharéis em Direito, todos de notório
merecimento e idoneidade moral, com dez anos,
pelo menos, de atividade profissionaL

V- Os lugares reservados a membros do Mi
nistério Público, Advogados ou Delegados de Polí
cia serão preenchidos, respectivamente, por
membros do Ministério Público, Advogados ou
Delegados de Polícia, mdicados em lista tríplice;

VI-Em caso de mudança da sede do Juízo,
será facultado ao juiz remover-se para ela ou para
Comarca de igual entrância, ou obter a disponi
bilidade com vencimentos integrais;

VII-Compete privativamente ao Tribunal de
Justiça processar e julgar os membros dos Tribu
nais inferiores de segunda instância, os juizes de
mferior mstância e 05 membros do Ministério PÚ
blico dos Estados nos crimes comuns e nos de
responsabtlídade, ressalvada a competência da
JustIça Eleitoral;

VIII-Os vencimentos dos juízes vitalícios se
rão flxados com diferença não excedente de vinte
por cento de uma para outra entrância, atribuin
do-se aos de entrância mais elevada não menos
de dois terços dos vencimentos dos desembar
gadores, assegurados a estes, vencimentos não
inferiores aos que percebam 05 secretários de
Estado, a qualquer título, não podendo ultrapas
sar, porém, os fixados para 05 Ministros do Supre
mo Tribunal Federal,

IX- Somente os Tribunais de Justiça poderão
propor às Assembléias Legislativas modificações
na organização e divisão judiciárias, vedadas
emendas estranhas ao objeto da proposta;

X- Nos casos de impedimento, férias, licença
ou qualquer afastamento, 05 membros do Tribu
nal serão substituídos, sempre que possível, por
outro de seus componentes, sem acréscimo de
remuneração A lei estadual regulará a forma e
05 casos em que poderão ser convocados, para
a substituição, juízes não pertencentes ao Tribu
nal.

Art. 21. O Estado-membro poderá criar:
1-Tribunais inferiores de segunda mstância

e sediá-Ios fora das capitais;
II -Justiça de Paz Temporária, provida por ba

charéis em Direito,sempre que possível, com atri
buição de habilitação e celebração de casamen
tos, de substituição de magistrados, exceto para
julgamentos definitIvos e para conciliar as partes,
valendo a homologação como título executivo ju
dicial;

III -Juizados especiais, singulares ou coleti
vos, para julgar pequenas causas e infrações pe
nais a que não se comine pena privativa de liber
dade, mediante procedimento oral e sumaríssi
mo, podendo a lei federal atribuir o julgamento
do recurso a turmas formadas por juízes de pri
meira instância e estabelecer a irrecorribilidade
da decisão.

Parágrafo Único. Os juizados especiais singu
lares serão providos por juízes togados, de mvesti
dura temporária, aos quais caberá a presidência
dos juizados coletivos, na forma da lei.

SEÇÃO V
Do Ministério Público

Art. 22 O MinistérIO Público dos Estados se
rá organizado em carreira, por lei complementar

estadual, observado, no que couber, o disposto
nesta Constituição

§ 1" O MinistérioPúblico Estadual será único,
com a absorção dos membros de todos 05 seus
segmentos, e oficiará perante o Poder Judiciário
e os Tribunais de Contas dos Estados e dos Muni
cípios ou órgãos equivalentes.

§ 2" A investidura do Procurador-Geral da
Justiça obedecerá ao que dispuser a Constituição
ou a lei complementar de cada Estado-membro.

§ 3" Os Estados poderão adotar a represen
tação do Chefe do Ministério Público ao Tribunal
de Justiça para a declaração de constituciona
lidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo estadual ou municipal perante à Consti
tuição do Estado

Aqui farei uma breve abertura, Sr. Presidente,
para explicar, aos nobres companheiros que exis
te uma pequena mudança O § 4" passa a compor
o parágrafo único do artigo seguinte, que é o
art. 23. Vou ler o art. 23 e depois o parágrafo,
que seria o 4° e que passou a ser o parágrafo
único.

Art. 23. A representação judicial e a consul
toria jurídica da administração dos Estados in
cumbirão exclusivamente às Procuradorias orga
nizadas em carreira, com ingresso mediante con
curso de provas e títulos.

Parágrafo único. A prestação de serviços de
assistência judrcíáría ou defensoria pública poderá
ser atribuída, pelos Estados, a seus Procuradores
ou a uma Defensoria Pública, constituída de advo
gados concursados, admitida a prestação even
tual de serviços de acadêmicos de Direito.

CAPÍTULO 11
Disposições Transitórias e Finais

Art 24. As Assembléias Legislativas exerce
rão poderes constituintes pelo prazo de seis me
ses, a partir desta data, a fim de elaborar as Consti
tuições dos Estados-membros, que serão aprova
das pela rnaroría absoluta, em turnos de discussão
de votação.

Art 25. Ficam criados os Estados:
1-Do Tocantins, com o desmembramento da

área do Estado de Goiás abrangida pelos Municí
pios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatms, Arapoema, Ar
raias, AugustinópolIs, Aurora do Norte, Axixá de
Goiás, Babaçulândra, Brejinho de Nazaré, Colinas
de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópo!is, Dois Irmãos
de GOIás, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia,
Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi,
Itacajá, ltaguatins, ltaporã de Goiás, Lizarda, Mira
cema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Nati
vidade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Pal
meirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paraná,
Pedro Afonso, Peixe, Pmdorama de Goiás, Píum,
Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte,
Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono,
São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sítio
Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocanti
nópolis, Wanderlândia e Xambroá, devendo o Po
der Executivo escolher para Capital uma das cida
des-sede dos seus municípios;

11 - De Santa Cruz, com o desmembramento
da área do Estado da Bahia abrangida pelos Muni
cípios de Abaíra,Agua Quente, Aiquara, A1cobaça,
AImadina, Anagé, Andaraí, Aracatú, Arataca, Aure
Iino Leal, Barra da Estiva, Barra da Choça, Barra
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do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova,
Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã,
Brejões, Brumado, Buerarema, Caatíba, Caculé,
Caetité, Camacan, Camamu, Canavíeires, Candi
ba, Cândido Sales, Caravelas, Coaraci, Condeúba,
Contendas do Sincorá, Cordeiros, Cravolândia,
Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhada, Firmino
Alves, Floresta Azul,Gandu, Gongogi, Governador
Lomanto Júnior, Guanambi, Guaratmga, Ibiassu
cê, Ibicaraí, Ibicoará, lbícuí, lbipitanga, lbirapitan
ga, Ibírapuã, Ibirataía, Ibítiara, Igaporã, Iquaí,
llhéus, Ipiaú, Irajuba, lramaía, ltabuna, Itacaré, ltae
tê, Itaji, Itagibá, ltaqrmínrn, ltaju do Colônia, Itajuí
pe, ltamaraju, Itamari, ltarnbé, ltanhém, Itapé, Ita
pebi, ltapetinga, lpitanga, Itaquara, Itarantím, ltiru
çu, Itoror6, ltuaçu, Jacaraci, Jaguaquara, .Jequíé,
Jitaúna, .Jussarí, .Jussíapé, LefareteCoutinho, Laje
dão, Lucínío de Almeida, Livramento do Bruma
do, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada,
Malhada de Pedras, Manoel Vitormo, Maracás, Ma
raú, Marcionílio Sousa, Mascote, Medeiros Neto,
Mortugaba, Mucugê, Mucun, Nova Canaã, Nova
Itarana, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Para
mirim, Paratmga, Pau Brasil, Piatã, Píndaí, Pírípá,
Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potira
guá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riacho de
Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do
Pires, Santa Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitó
ria, Santa Inês, Santa Luzia, Sebastião Laranjeiras,
Tanhaçu, Tremendal, Teixeira de Freitas, Ubai
taba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Vit6riada Con
quista e Wenceslau Guimarães, devendo o Poder
Executivo escolher para Capital a cidade de Itabu
na, llhéus, Jequié, Vitona da Conquista ou ltape
tinga.

Ill-Do Triângulo, com o desmembramento
da área do Estado de Minas Gerais abranqlda
pelos Mumcípios de Abadia dos Dourados, Agua
Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira,
Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Cam
pos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Para
naíba, Cascalho Rico, Cedro do Abaeté, Centra
lína, Comendador Gomes, Conceição das Ala
goas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Forta
leza, Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,
Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor, Guima
rãnía, Gurínhatá, lbiá, lndíanápolis, Ipíaçu, lrai de
Minas, Itapaqipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro,
Lagamar, Lagoa Formosa, Matutma, Medeiros,
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova
Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Pedri
nópohs, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata, Prati
nha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Romaria,
São Francisco de Sales, São Gonçalo do Abaeté,
São Gotardo, São João Batista do Glória, São
Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana, San
ta Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do Salitre,
Tapíra, Tapiraí, Tiros, Tupaciquara, Uberaba,
Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante e Veríssimo,
devendo o Poder Executivo escolher para Capital
a cídade de Araguari, Araxá, Ituiutaba, Patos de
Minas, Patrocínio, Uberaba ou Uberlândia.

N - Do Maranhão do Sul, com o desmem
bramento da área do Estado do Maranhão abran
gida pelos Municípios de Açailândia, Alto Parnaí
ba, Amarante, Balsas, Carohna, Estreito, Fotaleza
dos Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão,
Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo
das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso,
tendo a cidade de Imperatnz como Capital.

V- Do Juruá, com o desmembramento da
área do Estado do Amazonas abrangida pelos
Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benja
min Constant, Carauari, Eirunepé, Envíra, Ipixuna,
ltamaratl, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença e
Tabatinga, tendo a cidade de Carauari como Ca
pital.

VI-Do Tapajós, com o desmembramento de
área do Estado do Pará abrangida pelos Mumcí
pIOS de A1enquer, Almeirim,Aveiro, Faro, ltattuba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha
e Santarém, tendo a cidade de Santarém como
Capital.

§ 1· O Tribunal Regional Eleitoral do estado
desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de cento e oitenta dias desta
data

§ 2' O Poder Executivo adotará todas as pro
vidências necessárias para a instalação dos Esta
dos do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul, do Juruá e do Tapajós, até
cento e OItenta dias após a realização da consulta
plebiscitária.

§ 3' Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados, previstas neste artigo, as normas legais
díscrplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, em valores atualizados proporcionais
à população, área e ao número de Municípios
de cada Estado

§ 4° As superfícies territoriais dos Estados,
enumerados nestas disposições, são definidas pe
los limites externos dos respectivos Municípios,
confrontantes com os Estados ou países contí
guos, que constam dos itens deste artigo.

Art. 26. Os Territórios Federais do Amapá e
de Roraima são transformados em Estados
membros da Federação, com as suas atuais de
nominações.

Parágrafo único. Aplicam-se à instalação dos
Estados do Amapá e Roraima, no que couber,
as disposições da Lei Complementar n" 41, de
1981, que cria o Estado de Rondônia.

Houve uma colocação da expressão "no que
couber" em seguida a mdícação dos Estados.
Está um pouco diferente, mas na redação final
será corrigida.

Art. 27. É extinto o Território Federal de Fer
nando de Noronha, reincorporando-se sua área
ao Estado de Pernambuco.

Art. 28. É criada a Comissão de Redivisão
Territorial do País com quinze membros, sendo
nove representantes natos do Congresso Nacio
nal, cinco do Poder Executivo e um do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, para, dentro de
cinco anos da data da promulgação desta Consti
tuição, apresentar estudos e anteprojetos de cria
ção de novas Unidades Federadas.

Parágrafo único. O Congresso Nacional, até
2 (dois) anos da data do recebimento dos estudos
e anteprojetos de que trata este artigo, criará as
novas Unidades Federadas propostas, por inicia
uvade qualquer dos seus membros.

Art. 29 Se o Supremo Tribunal Federal não
decidir, dentro de 2 (dois) anos, todas as questões
relativas à contestação de limites entre os Estados,
as não decididas implicarão reconhecimento dos
limites existentes quando promulgada a Consti-
tuição de 1891. 'IJ '

§ 1c O Poder Executivo responderá pela exe
cução deste mandamento constitucional'.

§ 2' Qualquer pendência sobre fronteiras en
tre Estados, ainda não levada à .Jusnça,será diri
mida através de plebiscito entre os moradores
da região em litígio, sob a orientação do Tribunal
Superior Eleitoral.

Art. 30. Os Estados deverão, no prazo de 5
(cinco) anos, a contar da promulgação desta
Constituição, promover, mediante acordo ou arbi
tramento, a demarcação de suas linhas de fron
teira.

Parágrafo único. Mediante solicitação dos Es
tados interessados, o Poder Executivo deverá en
carregar dos trabalhos demarcatórios a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 31. Os eleitores do Estado do Rio de Ja
neiro serão consultados, em plebiscito a ser reali
zado a 15 de novembro de 1988 pelo respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, sobre se aprovam ou
rejeitam a unificação dos antigos Estados da Gua
nabara e do Rio de Janeiro

Art. 32. Fica reincorporado ao Estado de Per
nambuco o território correspondente à antiga Co
marca do Rio de São Francisco, desligado provi
soriamente da antiga Província de Pernambuco,
pelo Decreto de 7 de julho de 1824, e pelo Decreto
de 15 de outubro de 1827, incorporado à Provín
cia da Bahia, compreendendo os Municípios de
Anqtcal, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus
da Lapa (margem esquerda do rio São Francisco),
Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lour
des, Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos,
Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formo
sa do Rio Preto, Jaborandi, Mansidão, Nova Casa
Nova, Nova PilãoArcado, Nova Remanso, Riachão
das Neves, Santa Maria da Vitória,Santana, Santa
Rita de Cássia, São Desidério, Serra Dourada, Ta
bocas do Brejo Velho e Wanderley.

§ 10 No território de que trata este artigo, o
Estado de Pernambuco sucede, no domínio, juris
dição e competência, ao Estado da Bahia.

§ 20 A reincorporação de que trata este artigo
fica condicionada a um pronunciamento favorável
da população com domicilio eleitoral na área terri
torial correspondente à antiga Comarca do Rio
de São Francisco,

Há aqui a mudança da palavra referendum
pela palavra "plebiscito"; "em plebiscito a ser reali
zado, no prazo mínimo de 120 dias e máximo
de 150 dias, pelo Superior Tribunal Eleitoral.

"§ 3° Os mandatos eletivos dos Depu
tados da Bahia, correspondentes ao eleito
rado existente no território reincorporado ao
Estado de Pernambuco serão mantidos."
(Subcomissão dos Estados, aos 22 de maio
de 1987. - Siqueira Campos")

Sr Presidente, lidos a introdução e anteprojeto,
o Relator se coloca à disposição dos iustres Cons
tituintes para a explicação sobre sua decisão
quanto ao acolhimento, ou não, das diversas
emendas apresentadas. Lembramos que, já no
início, dizíamos que tivemos quarenta e oito
emendas com pareceres contrários, oito redistri
buídas e noventa e duas aprovadas, totalizando
- as emendas recebidas - cento e quarenta
e oito.

Sr. Presidente, numa explicação inicial, quero
dizer que doeu muito ao Relator, em termos de
sentimento, a impossibilidade de acolher a pro
posta de criação do Estado de São Francisco,
que tem uma história muito bonita e já bastante
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densa, em termos de geopolítica, de cultura, de
economia, sendo mais do que justificável a cria
ção daquele Estado É uma pena as propostas
terem chegado muito tarde, (já quase no fim dos
nossos trabalhos) e até por envolver áreas de dois
Estados da Federação - o que temos como uma
dificuldade intransponível, em termos desta Sub
comissão - e em virtude também de as várias
propostas apresentadas terem sido em geral con
flitantes, impossibilitando assim uma análise mais
demorada a fim de se chegar a uma decisão favo
rável à emancipação daquela área, que se consti
tuiria no futuro Estado de São Francisco. Esta
não só seria uma medida justa, como tenho certe
za de que a Comissão de Redivisão Terntorial
a apreciará.

Mas dói muito mais ainda, Sr. Presidente, não
porque não seja tão Justa a criação do Estado
de São Francisco quanto à do Cariri, mas por
razões as mais diversas - entre as quais a área
do proposto Estado do Caririser a localidade onde
nasci - não dar acolhimento, a esta proposta
Sem dúvida alguma, causa-me um desgosto mui
to grande não poder fazê-lo, por ser o Constituinte
Furtado Leite, igualmente, um dos melhores re
presentantes que o Estado do Ceará tem no Con
gresso Nacional e nesta Constituinte; um velho
armqo meu, a quem eu gostaria muto de atender,
mas não pude. Lamentei, de igual modo, Sr. Presi
dente, não poder analisar com mais tempo a pro
posta do Constituinte Aldo Arantes, criando o Es
tado de Brasília, que me parece necessitar de
uma melhor análise. Não tenho em vista a criação
do Estado de Brasília - e o Relator é obrigado
a dizer que entende - porque chegaríamos a
uma certa confusão. Como deixarmos de atender
à tradição da existência de município neutro para
abrigar a sede do Governo da República? Cnar
um Estado não resolveria os problemas que o
Constituinte Aldo Arantes quer realmente solucio
nar. S. Ex' é um homem muito sensível e preocu
pado com a questão social - como todos o so
mos - das populações da área periférica de Bra
sília. Preocupam-nos muito as cidades-satélites,
porque lá temos brasileiros vivendo como párias,
e assistimos a favelamentos, desemprego, fome,
a um quadro de miséna que nos entristece a to
dos. Precisamos nos debruçar sobre as diversas
propostas, a fim de que possamos solucionar es
ses problemas, que se vão agravando e que atin
gem duramente as nossas populações.

Lamenta ainda o Relator não ter tido condições
de examinar a proposta de criação do Estado
de Araguatins, de autoria do Constituinte Chico
Humberto, envolvendo áreas do Pará de GOiás.
Como já disse, não tive condições de apreciar
propostas que me chegaram por último, e ~nvol
vendo áreas de dois Estados, numa tentativa de
unir conflitos.

Lamento ainda, Sr. Presidente, não terem podi
do sequer receber - porque chegou após o prazo
regimental e também depois de já enviado para
publicação o relatório - a proposta de criação
do Estado do Iguaçu. Lastimo profundamente
não ter podido atender à comissão que foi ao
meu gabinete fazer aquela proposta.

Lamento também não ter podido atender a pro
posta do Constituinte Paulo Macarini, que visava
a desmembrar áreas dos Estados de Minas Gerais,
Goiás e parte de Brasilia, isto é, as cidades-sa
télites, para compor o Estado do Meio Oeste. Da

mesma forma, lastimo não ter tido tempo e condi
ções de analisar melhor a matéria. Entendo que
esses assuntos serão resolvidos pela Comissão
de Redivisão Territorial, que deverá ser criada pela
Assembléia Nacional Constituinte, a fim de mo
demizar o País, que precisa de uma melhor divisão
polítIco-administrativa para poder ser governável
e melhor assistir suas populações, e propiciar-lhes
uma qualidade de vida mais condigna, aprovei
tando os imensos potenciais de riquezas de que
dispõe.

Estas as explicações iniciais,Sr. Presidente, que
desejava oferecer a esta Subcomissão.

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Os nobres Constituintes ouviram o trabalho do
ilustre Relator. Apresento a S Ex' minhas congra
tulações pelo conteúdo e feição gráfica, do traba
lho que nos chegou, ainda que um pouco tardia
mente, porém tão bem feito que supre a demora
de duas ou três horas.

Pela leitura condensada do anteprojeto, os Srs.
Constituintes já têm uma idéia das emendas que
foram acolhidas e das que foram rejeitadas. Mas
se V.Ex'" não fizerem objeção, e se os membros
da Subcomissão assim se manifestarem, podería
mos ouvir, uma a uma, os números das emendas
rejeitadas, para que cada Constituinte que as ofe
receu para acompanhar, se este for o eu desejo.
Se não o desejarem, abro o prazo para pedido
de destaques.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o Relator não tem outra intenção Nossa
responsabilidade é a de elaborar o parecer a um
anteprojeto que possa levar à elaboração da nova
Constituição, tão esperada pela Nação e que cor
responda não somente às esperanças de todos
aqueles que nos mandaram para a Constituinte,
mas à nossa própria expectativa. Todos temos
por objetivo fazer o melhor possível. Não há pro
blema de tempo: podemos varar a noite. O Relator
fará aquilo que for o melhor, no entendimento
da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Creio que em cinco minutos, se os colegas não
se opuserem, nobre Relator, dispondo da relação
talvez pudesse citar, pelo menos, os números das
emendas rejeitadas.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr Pre
sidente, são quarenta e oito emendas rejeitadas.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra V. Ex'

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, preocupa-me muito mais o tem
po que vamos ter para os destaques do que saber
as emendas que não foram acolhidas. Muitos dos
que apresentaram suas emendas não estão pre
sentes, porquanto não pertencem à Subcomis
são. Temos aqui o caso de um Deputado - diga
mos - de um Estado do Sul, que propõe a cria
ção de dois Estados no Centro-Oeste. Logica
mente, ele poderia estar aqui e ser recebido com
toda a cortesia pelo Sr. Relator, mas tenho a Im
pressão - usando uma expressão bem popular
- de que estaríamos chovendo no molhado. Na
verdade, o trabalho é este, aliás, brilhante e bem

orqaruzado. Não que eu concorde com tudo natu
ralmente, e outros, por certo, também discordarão
de algumas considerações e apresentarão desta
ques. Em seguida, passaríamos às matérias obje
to de destaque, e, após a votação em bloco, ressal
vados os destaques, entraríamos no processo de
votação. O mais importante, finalizando minha
questão de ordem, é perguntar a V. Ex' se para
pedir o destaque, é preciso alguma justificativa.
Basta citar, por escnto, o número do artigo? Acho
que da forma como foi redigido o nosso Regi
mento, - cuja democracia nele contida coloquei
sempre em dúvida - não se pode apresentar
um substitutivo. Não é o caso específico, mas
em nenhuma Comissão se pode apresentar
emenda substitutiva. Eu poderia, por incrível que
pareça, vejam V. Ex"',a que ponto chegamos, ou
qualquer Constituinte, apresentar trinta e dois pe
didos de destaque. '

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permi
te-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Um esclarecimento?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Não,
um aparte. V.Ex' não precisa de esc:Iarecimento.
V.Ex'até pode destacar a expressão ou apresentar
mil destaques.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Quero apenas que V. Ex'5 entendam os riscos
que estamos correndo, embora não nesta Subco
missão, que é uma das que talvez tenham maior
entrosamento entre seus membros. Se hoje tives
se chegado a esta Subcomissão um relatório com
trinta e dois artigos, com os quais não concordás
semos, estaríamos posicionados da mesma for
ma como estamos em relação à legislação vigente
sobre o Orçamento da União: não podemos
emendá-lo, neste instante, nem modificá-lo. Se
apresentássemos trinta e dois destaques, e eles
fossem acolhidos, simplesmente cairia todo o tra
balho do Relator. Por exemplo, o nobre Consti
tuinte José Teixeira apresentou emenda suprimin
do artigo que versa sobre procuradores do Esta
do Estou a favor do Relator; S. Ex' contra. Ele
pode pedir um destaque de forma que os artigos
correspondentes aos procuradores não prospe
rem. Mas não pode - mesmo que tivesse algo
substancial - modiflcar o que apresentou o Rela
tor impondo o que poderia ser até a vontade da
maioria desta Subcomissão. Entretanto, não é o
Relator o culpado disto, nem V.Ex' Somos todos
culpados, coletivamente, no momento em que
votamos o Regimento Paradoxalmente, aqui, po
de-se eliminar os trinta e dois artigos do nobre
Relator, o que não é nosso escopo. Concordamos
com quase a totalidade dos artigos, porém, não
podemos cnar absolutamente nada nesta vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vou responder a V.Ex'Já realizamos uma reunião,
em que tomamos conhecimento de sugestões
quanto ao Regulamento Interno das Subcomis
sões. Este, em linhas gerais, corresponde ao Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, e foi suprido por algumas disposições dos
Regimentos Internos das duas Casas do Congres
so. Agora, vamos proceder à votação. Esc:Iareço
ao Constituinte Del Bosco Amaral que, de acordo
com o Regulamento Interno, temos o art. 17 -
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"Da Votação": "A votação será do anteprojeto,
ressalvados os destaques."

Assim, vamos votar prímetro o anteprojeto e,
em segundo lugar, em globo, ressalvadas as
emendas e os destaques concedidos. Primeira
mente, vamos votar o anteprojeto. Depois, há uma
relação de emendas com parecer favorável, e ou
tra de emendas com parecer contrário. Por este
motivo consultei V. Ex"; sobre se gostariam que
o nobre Relator lesse só as emendas com parecer
contrário.

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, preciso ainda de um esclareci
mento. Confesso o meu não entendimento. Veja
V. Ex' - e não haveria surpresa alguma nisso
- quantos estão presentes?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O número regimental- 14.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
-Se, por coincidência, ou não, ou por uma moti
vação qualquer, eu apresentasse três destaques,
sobre três artIgos; o nobre Constituinte Davi tam
bém oferecesse três destaques sobre três artigos
e outros Srs. Constituintes, três destaques, sobre
três artigos, totalizando setenta destaques - sen
do alguns até cumulativos - e abrangessem os
trinta e dois artigos, correríamos o risco de não
poder colocar em votação o parecer do Relator,
salvo os destaques, porque todo ele estaria desta
cado. Posso, agora, pedir um papel e destacar
os trinta e dois artigos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Confiamos no espírito público dos Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Mas não há espírito público na díscordáncia,
V.Ex' tem de concordar com isto. Digamos, por
exemplo, no seu caso específico, que eu seja a
favor da criação de três Estados, mas não de
outros. Vou citar alguma coisa que me foi encami
nhada, logicamente, por alguém interessado: a
cnação do Estado de São Francisco, que não
foi acolhida pelo Relator. Eu também, possivel
mente, estaría contra. Não estou sequer fazendo
média com quem me apresenta qualquer suges
tão neste instante. Mas pergunto: esse é destaque
também das emendas não acolhidas?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O destaque é individual, para aquela determmada
emenda. Há duas espécies de destaque: para par
te do anteprojeto, em que V.Ex'pede a supressão
do artrqo tal, da expressão tal, do parágrafo ou
item, para emenda que tenha SIdo oferecida, po
rém recusada. Repito: há duas espécies de desta
que. Vou portanto abnr prazo de quinze minutos
que, se não for suficiente, poderá ser prorrogado.
Serão quinze minutos para que os Srs. Consti
tuintes encaminhem à Mesa seus pedidos de des
taque, que se poderão referir a parte do antepro
jeto. V. Ex" encaminharão, querendo, pedido de
destaque referente a alguma emenda que tenha
sido rejeitada. Acho que o assunto está esclare
cido. A reunião está suspensa, e vamos ter uma
pausa de quinze minutos.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Permite-me V.Ex" um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Além de outros assuntos de grande impor
tância - aliás, tudo é de grande importância nes
se relatório - peço o seguinte: para que eu possa
votar conscientemente, sugiro que se solicitasse
destaque de todas as emendas que pediram a
críação de Estados: as acolhidas e as não ac:>lhi
das. Não pretendo votar a favor delas, possível
mente no destaque. É lógico, que se eu fizer o
destaque, seria um contra-senso, e até mesmo
trabalharia contra a economia processual. Mas
vai ser muito difícilpara mim, que estou conven
cido de que deve haver o Estado do Maranhão
do Sul, assim como o Estado de Tocantins, dizer
por que aceitei a criação de cinco Estados, e se
quer apreciei outras três ou quatro propostas, que
não foram acolhidas pelo Relator. Aí estaríamos
dando maior importância àquelas emendas que
foram aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex' pode encaminhar o destaque. Qualquer
um pode fazê-lo Tornarei conhecimento daque
les que chegarem à Mesa dentro de quinze minu
tos. Qualquer um dos Srs. Constituintes poderá
encaminhar pedidos de destaque. E sou ainda
mais liberal: aceito pedidos não apenas do autor,
mas qualquer dos Srs. Constituintes, querendo,
poderá requerer destaque de emenda que não
seja de sua autona.

Está correndo o prazo de quinze minutos para
que os nobres Constituintes encaminhem à Mesa
os destaques. Se for destaque de emenda, basta
citar o seu número, e poderá ajudar, dizendo a
que artigo se refere. Mas o essencial é, no desta
que de emenda, citar o número da emenda; e,
no destaque de parte do projeto para rejeição,
citar o artIgo, e, se for o caso, parágrafo ou ítem.
Areunião está suspensa por quinze minutos. (Pau
sa.)

Vou encerrar o prazo para recebimento de des
taques. Srs. Constituintes, dilatei o tempo por cin
co minutos. (Pausa.) Está encerrado o prazo para
pedido de destaques. Solicito à Sr' Secretária que
nos informe quantos pedidos de destaque foram
encaminhados. (Pausa.) Temos sobre a mesma
vinte e quatro requerimentos Muito bem. Agora
vamos proceder à votação do anteprojeto, pedi
dos de destaques, referentes a parte do antepro
jeto para supressão, ou referentes à emenda para
aprovação ou rejeição. Vamos incluir todos. Há
duas naturezas de pedidos de destaque, mas to
dos são pedidos de destaque. Foram encami
nhados vinte e quatro requerimentos de destaque.
Não haverá mais aceitação, por parte da Mesa,
de qualquer pedido de destaque. Vamos proceder
à votação do anteprojeto do nobre Relator - res
salvados os pedidos de destaque - que será reali
zada pelo processo de votação nominal. Portanto,
vamos proceder à chamada, para a aprovação,
ou rejeição, do anteprojeto do Relator, ressalvados
os pedidos de destaque, assim como das emen
das ou de parte do próprio anteprojeto.

Vamos iniciar a votação do anteprojeto, ressal
vados os pedidos de destaque. Solicito à Sr' Se
cretária que proceda à chamada nominal dos Srs.
Constituintes, membros da Subcomissão. Inicial
mente serão chamados os titulares; depois, os
suplentes. Os Srs. Constituintes que estão favorá
veis votam "sim", e os que estão contra, "não".

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Os Srs. Constituintes que não estavam presentes

na hora da chamada e porventura estiverem aqui
agora, ainda poderão votar. Não há mais Consti
tuintes ausentes na chamada inicial e que estejam
aqui agora. Vou encerrar a votação. Quantos vota
ram a favor?

ASRA SECRETÁRIA(Maria Inês de Bessa Lins)
- Treze votos a favor.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O anteprojeto foi aprovado, ressalvados os desta
ques. Agora vamos proceder à votação dos desta
ques. Quero deixar claro que, de acordo com
o Regulamento Interno das Subcomissões, com
pete ao Presidente da Subcomissão, além do que
lhe for atnbuído no Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Consntuínte. item I - ordenar e
dirigir os trabalhos; Item X - decidir sobre os
requerimentos de destaque. Isso significa que este
regulamento dá ao Presidente poderes para deci
dir sobre requerimentos de destaque, o que me
parece um tanto autoritário. Não vou recusar des
taques, a não ser em determmados casos excep
cionais, e ouvido o Plenário, pelo menos, em vota
ção simbólica. Não vou assumir a responsabi
lidade de recusar qualquer pedido de destaque,
por uma questão de formação democrática.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Prímelro, quero cumprimentá-lo pela forma
democrática de ir corrigindo este Regimento que,
volto a dizer é um modelo de totalitarismo. Segun
do, para pedir a V.Ex-, até por uma questão pro
cessual, que se coloque os destaques em votação,
na ordem também seqüencial dos artigos. (Pau
sa.) A diligente secretária da Subcomissão já o
havia feito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex' será atendido. A Secretária é a alma da
Mesa. Está sempre atenta. Muitas vezes se trata
de destaque de emenda para matéria nova, outras
vezes, trata-se de destaque à matéria... Vejamos
o pnmeiro destaque que é...Já que o anteprojeto
teve preferência para votação, vamos dar prefe
rência também aos destaques que se refiram ao
anteprojeto.

O SR CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, gostaria de levantar mais uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodnques) 
Tem V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, se V.Ex' assim proceder, corre
o risco de - apreciar um destaque ao anteprojeto,
pedindo a supressão do art. 2°, por exemplo, e
havendo uma emenda modificando este mesmo
artigo; cair o pedido de destaque e permanecer
o artigo - votar matéria vencida. Eu selecionaria
a emenda, verificando a que artigo, ela se refere,
e daria preferência, sim, ao destaque que suprime
artigo, parágrafo, ponto, vírgula, etc. Mas, Imedia
tamente colocaria em votação, também, sobre
o mesmo artigo, a emenda pertinente.
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Este é o procedimento ideal Pedi destaque refe
rente a duas emendas, e justamente quando a
matéria, objeto do destaque, coincidisse com a
minha, deixaria a Presidência, para fazê-lo. Caso
aprovado ou rejeitado o destaque, a outra emenda
ficariaprejudicada, já que a matéria teria sido ante
riormente notada. Mas a observação de V. Ex"
é altamente procedente. O programa é apenas
de controle da secretária. Os Senhores que pedi
ram destaques referentes às emendas poderiam
colaborar com a Mesa. Nesse sentido o primeiro
pedido de destaque se refere ao art 6°, que tem
vários itens. Portanto, os primeiros destaques são
sobre o art. 6° do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sobre inciso, ou parágrafo?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Retificando, o primeiro destaque é sobre o art.
1° e alíneas do art. 2° Os destaques, em princípio,
devem ser sobre um único artigo, a não ser que
os dois incisos ou artigos estejam intimamente
relacionados, o que é o caso. O art. 1° refere-se
ao Estado de São Francisco; o art. 2°, às áreas...
Mas isso não é sobre o art. 10 Parece-me que
o artigo que trata dos Estados não é o art. 1°
Deve ser sobre outra parte, não sei se V.Ex"quer
suprimir ou aprovar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Es
sa aí é sobre emenda rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
A emenda foirejeitada. Logo, esta emenda deverá
ser examinada...

V. Ex" destaca a emenda. Nos estabelecemos
antes que vamos discutir quanto aos destaques
referentes a artigos e depois apreciaremos tam
bém os destaques referentes à emenda que ver
sem sobre a matéria dos artigos. Na realidade,
trata-se do art 25, que cria os Estados. O destaque
é referente ao art. 25. Adotamos o critério, de
primeiro examinar destaques referentes ao pró
prio anteprojeto, porque teve preferência para
apreciação.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. Sr. Presidente, não temos o direito
de sufocar a Sr' Secretária, vamos dar pelo menos
5 minutos para que ela possa colocar em ordem,
os artigos.

ASRA.SECRETÁRIA (MariaInês de Lessa Lins)
- Estava em ordem, mas a emenda é que fazia
referência do art. 1°

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Eu separaria destaque de artigos, ou incisos,
ou parágrafos, ou expressão e colocaria de um
lado; depois as emendas. No momento em que
se votasse o destaque, procurar-se-ia nas emen
das se há alguma coisa relativa ao artigo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ou o próprio autor do destaque colaboraria com
a Mesa.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente ...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Um momento. Quero ir mais longe ainda. Acho
que já votamos o anteprojeto, agora vamos votar
as emendas com parecer fa,vorável e depois aque-

las que foram recusadas, para atender rigorosa
mente o que foi decidido, para confirmarmos,
ressalvados os destaques. Porque se fala aqui em
anteprojetos e em emendas. As emendas serão
votadas globalmente, conforme parecer favorável,
ou contrário, ressalvados os destaquees de emen
da.

É o art. 17 que diz, "a votação do anteprojeto
far-se-á em globo," - já fizemos isso - "ressal
vados emendas e destaques". Art. 18 - "As
emendas serão votadas em globo, conforme te
nham parecer favorável ou contrário, ressalvados
os destaques concedidos".

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Pediria ao nobre Relator que esclarecesse um
ponto. Estamos seguindo uma forma regimental,
mas, na verdade, um episódio já foi superado.
As emendas que receberam parecer favorável já
incorporam o que votamos. Concordo, sim, com
V.Ex'Deveriamos agora votar as emendas rejeita
das, salvo aquelas para as quais tenha sido pedido
destaque, para serem apreciadas separadamente.
Concordo, porque apreciamos o parecer do Rela
tor. Nós votamos favoravelmente a ele. Isto é um
ponto já concluído. Agora, não vamos falar em
emendas com parecer favorável porque elas já
estão no corpo do parecer. Mas as emendas com
o parecer contrário seriam votadas em globo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Meu nobre colega, V. Ex' está certo, numa pri
meira aproximação. Mas alguém pode, teorica
mente, pedir destaque de uma emenda para rejei
tá-Ia, uma emenda que tenha sido aprovada. Po
de-se pedir destaque para aprovar e para rejeitar.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- V. Ex"me perdoe. Temos conseqüentemente
que voltar à votação original, porque o Sr. Relator
acolheu 92 emendas, que estão incorporadas
neste projeto.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos)-Já estão
rejeitadas.

(lnaudível- Fora do microfone.)

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
-Mas a forma de rejeitar esta emenda, este pare
cer será agora, no destaque que já pediram para
artigos. Considero que as emendas acolhidas es
tão aprovadas, salvo algumas que possam vir a
ser fulminadas dos destaques dos artigos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Veja.V. Ex' que uma emenda pode ter sido apro
vada em parte, com uma redação diferente da
quela que integrava a emenda inicialmente apre
sentada. Por isso é que podemos pedir destaque
para que a emenda seja aprovada como foi apre
sentada e não como o nobre Relator incorporou.
Algumas emendas minhas - vou dar um exem
plo, porque não pedi destaque - faziam refe
rência à Procuradoria, Defensoria Pública, assis
tênciajurídica e assistênciajudiciáría. Ele atendeu
como Defendoria Pública e Procuradoria. Foi
aprovada, mas em parte. Poderia pedir destaque
para que se desse aquela redação original da mi
nha emenda, mas não pedi. Temos assim um

exemplo de que uma emenda pode ter sido apro
vada só em parte. Não nos custa fazer uma vota
ção, em dois minutos. Vamos proceder à votação
em globo de todas as emendas que tiveram pare
cer favorável, ressalvadas os destaques.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.
De fato, concordo com o Constituinte Del Bosco
Amaral. Algumas emendas estão aprovadas e ou
tras rejeitadas, salvo os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Mas devemos fazer assim. É uma redundância
mas em dois minutos estaremos rigorosamente
de acordo com o Regulamento, e depois ninguém
poderá alegar alguma coisa contra o procedimen
to da nossa Subcomíssão.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex'
tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos votar em globo as emendas com parecer
favorável, ressalvados os destaques.

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

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, quero solicitar à Mesa que retire
o destaque que apresentei para a Emenda no
280039-2.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V. Ex"será atendido. O pedido de destaque será
retirado. Vamos proceder à votação.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Para os Srs. Constituintes que ainda não votaram,
informo que estamos votando em globo as emen
das com parecer favorável, ressalvados os desta
ques.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então, todas as emendas com parecer favorável,
foram votadas em globo, e o parecer referente
a elas foi aprovado, ressalvados os destaques.

Votaremos em globo as emendas com parecer
contrário. Os que estiverem de acordo com o
parecer do Relator, dirão "sim", as que tiverem
parecer contrário, ressalvados os destaques.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Ressal
vados sempre os destaques. Elas já estão rejeita
das pela Subcomissão, ressalvados os destaques,
mas o Presidente quer fazer depois uma votação
que não tenha questionamentos.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Essas emendas que tiveram o parecer contrário
foram apreciadas e votadas em globo, ressalvados
os destaques. Portanto, o parecer foi aprovado
e estão rejeitadas. Confirmado o parecer, ressal
vados os destaques. Quero chamar a atenção dos
Srs. Constituintes porque estamos obedecendo
ao art. 22 do Regulamento. "Admitir-se-á requeri
mento de destaque para votação em separado
de parte do anteprojeto, ou de emenda do grupo



Junho de 1987' DIÁ~O DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 25 49

a que pertencer, devendo o requerimento ser
apresentado por escrito, - "já o foi até o ínicio
da reunião. Os destaques serão votados um a
um, pelo processo nominal".

Vamos apreciar o primeiro destaque referente
ao primeiro ou ao segundo artigo do anteprojeto
e, ao mesmo tempo, apreciar alguma emenda
referente à matéria.

"Requeíro destaque para votação, em separa
do, dos §§ 1° e 2° do art. 3~". Sobre o art. 3°
§§ 1°e 2° parece-me que este é o único destaque.
Seu autor é o Constituinte José Teixeira. Espero
que a matéria esteja intimamente ligada. O art.
3° reza-a autonomia dos Estados e compreende:

§ 1o Mediante acordo ou convênio com a
União Federal, o Estado-membro poderá encar
regar funcionários federais da execução das leis,"
etc. O nobre autor do destaque deverá usar da
palavra para encaminhar a votação, pelo tempo
mínimo de três minutos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Presi
dênte, o Relator gostaria de se manifestar sobre
esse pedido de destaque do Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex"não prefere falar depois?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Preten
do dar uma explicação ao Sr. Constituinte e depois
manifestar-me-se, conforme o Regimento prevê,
se necessário.

O SR. CONSTITUINTE (José Teixeira) - Ad
mito não ter sido suficientemente claro e não ter
feito a juntada das razões mais essenciais. Se o
nobre Relator me permite, antes que possa S.
Ex" argumentar por que não aceitou a emenda
proposta, eu pediria licença para expor minha in
tenção com mais clareza. Talvez o nobre Relator
possa mudar de pensamento a respeito da emen
da que propus!

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Não
há problema quanto a isso. Em primeiro lugar,
gostaria de dar a V. Ex" uma satisfação.

VejaV.Ex" que fizum esforço de trabalho para
bem apreciar as emendas a mim submetidas. V
Ex' teve muitas emendas aprovadas, não como
favor do Relator, mas porque elas melhoraram
substancialmente o projeto. Essa outra emenda
também. Ocorre que havia antes outras emendas
e foi acolhida a emenda do Presidente, Consti
tuinte Chagas Rodrigues, que, com muita proprie
dade, teceu considerações a respeito do desdo
bramento do então art. 2°, que falava sobre os
poderes dos Estados-membros e da autonomia,
em conjunto. S. Ex' pediu um desdobramento.

Quanto aos parágrafos, eles foram saudados
por setores da imprensa como matéria inovadora,
que estabelecia a reciprocidade nas relações da
Uniãocom os Estados. Tendo em vistaque alguns
setores manifestaram seus aplausos a essas me
didas, itens e parágrafos, na realidade eu não quis
acolher emendas que os modificassem, até por
que foram inseridos como parágrafos, em razão
de sugestões, de propostas de eminentes compa
nheiros da Assembléia Nacional Constituinte. Não
só o Constituinte Afonso Arinos, na sua sugestão
de norma constitucional, mas também outros
Constituintes colaboraram para que fossem inse
ridas, como art. 3°, §§ 1°e 2°,essas normas consti
tucionais.

Eram essas as explicações que eu queria dar
a V. Ex, pois, como sempre, foi muno brilhante.
A sua sugestão só não foi acolhida em função
das razões que agora explicitei

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Teixeira, autor do destaque para os §§ 1° e 2°,
do art. 3°.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que devemos
ter uma Constítuição a mais sintética possível.
Sou contra a que tenhamos no texto constitu
cional detalhamentos de situações previsíveis pa
ra a vida brasileira.

A minha proposta inicial foi de supressão do
parágrafo primeiro e alteração do parágrafo se
gundo. Encontro nos dois parágrafos uma seme
lhança de conteúdo muito grande, sendo que em
relação ao parágrafo primeiro, vejo o estabele
cimento de uma regra em que não há uma deter
minação constitucional, em termos do compor
tamento da União em relação ao Estado, e do
Estado em relação à União, pois estamos tentan
do apenas regular o que seria perfeitamente ad
missível com relação ao uso, à competência da
autoridade e à autonomia, tanto da União como
do Estado-membro, de fazerem convênios entre
si.

Ora, a regra do § 1° já está estabelecida no
Decreto-lei n° 200. Já se prevê o estabelecimento
de convênio para a execução de tarefas adminis
trativas a cargo de cada uma das esferas.

Ora, dentro do ponto de vista de que a Consti
tuição seja sintética, acho que trazermos para o
texto constitucional o que já está estabelecido na
legislação atual-que é antiga, e já foivastamente
testada e utilizada embora não tantas vezes quan
tas se poderia imaginar - é completamente dIS
pensável. Esse é um detalhe operacional. Signifi
caria, por exemplo, que, se a União tem compe
tência para fazer uma grande campanha de vaci
nação, ela poderia fazer um convênio para que
funcionários estaduais vacinem. Essa é uma
questão funcional, operacional, de detalhe menor,
em que pese ser importante para a saúde do
povo brasileiro, mas não compensa constar do
texto da Constituição.

Por outro lado, pela redação do § 2°, em que
pese ter uma identidade de conteúdo maior que
remos estabelecer a regra do reconhecimento da
fragilidade da Federação brasileira, - que é uma
realidade, que não estamos mudando. Podemos
antever, por essa Constituição, e dizer que a União
entra em socorro dos Estados quando for conve
niente. Para não tirar de todo a idéia do Relator,
a minha proposta foi no sentido de se eliminar
o § 1° e dar-se ao § 2° uma redação que previsse
uma situação mais ampla, mudada a parte final
que dizo seguinte: "... indispensável para superar
insuficiências estaduais".

Por aí podemos prever, por exemplo, a coope
ração financeira da União com os Estados, através
de convênios para a realização de obras, através
do simples encaminhamento de recursos gené
ricos, para utilizaçãoquer em despesas de custeio,
quer em investimentos por parte do Estado. Volto
à proposta inicial da supressão, pura e simples,
do § 1°, e alteração nos termos aqui expressos
do § 2°.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O nobre Constituinte ofereceu emenda para essa
redação, ou apenas o destaque, agora?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Ofereci emenda, que foi rejeitada pela forma aqui
expressa, quando ofereci destaque.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr.
Constituinte, só para um esclarecimento. Quando
V.Ex' pediu o destaque da emenda, citou o núme
ro que está no relatório, que tem o número inclu
sive, das que foram rejeitadas. Facilitaria muito
o trabalho a colocação do número da emenda
no pedido de destaque, o que aliás é uma necessi
dade, para que se controle efetivamente o anda
mento dos trabalhos

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fiz essa pergunta, porque no pedido de destaque
há referência apenas aos §§ 1° e 2° do artigo
3°. Não há referência à emenda. Em todo caso,
o pensamento ficou explícito. Cada um pode en
caminhar a votação, por três minutos, um a favor
e um contra.

O SR CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Peço para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sou totalmente favorável à redação dada pelo
Relator, e gostaria de exemplificar. Os Estados
vêm prestando serviços que competem à União.
Vou citar, por exemplo; para uma autarquia como
a SUDEPE - Superintendência para o Desenvol
vimento da Pesca - tem grande importância e
atuação no Estado do Maranhão, por convênio,
a União delegou às polícias florestais, em alguns
Estados, e a órgãos de controle ambiental, a fisca
lização da legislação federal sobre pesca preda
tória em outros Estados. Da forma como o Relator
amarrou essa necessidade de existir um acordo
ou convênio, no § 1°; e no § 2°, diz que a União
deve prover os recursos, - estou dando só um
exemplo - para superar insuficiências da econo
mia estadual, isso vale, tanto para um trabalho
de fiscalização como servem também esses dois
parágrafos, para evitar a atividade politica danosa
hoje existente dos chamados comissionamentos
de neceSSidades. Hoje encontramos um grupo
muito grande de servidores estaduais trabalhando
em Brasília,sem nada a fazer;como encontramos
servidores federais a serviço dos Estados, rece
bendo pela União, sem prestar qualquer serviço
ao Estado. Acho que essa norma constitucional,
apesar de ser demasiadamente explícita prolixa,
deixa muito claro que é necessário acordo, ou
convênio. Muito bem. Já existe, mas não preju
dica, repetir até porque, nobre Constituinte, acho
que não deveríamos, em nenhum momento de
nossa discussão, repetir o que já existe, porque
estamos legislando para o Plenárioda Constituin
te não há por que incluir, se já existe no art. 200,
que não sabemos se vai subexístír, Não sabemos
o que está ocorrendo nas outras Subcomissões;
não sabemos se vai subexistir o art. 200 da atual
Constituição.

Gostaria de dizer que, como exemplo de coope
ração existente entre a União e o Estado na área
da pesquisa, poderíamos ter servidores federais
nos institutos de pesquisa estaduais. No § 2° o
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Relator está permitindo que para pesquisa de de
senvolvimento estadual, que é muitas vezes desti
nada s6 para aquele Estado, para as suas condi
ções peculiares, a União possa contribuir com
recursos, para que aquela Unidade da Federação
que tem convênio com ela possa melhorar as
insuficiências de sua economia, de sua cultura,
ciência ou tecnologia. Sou a favor, por essas ra
zões. Acho que isso amarra muito e é preciso
deixar explícitoque deve haver o convênio, e que
a União deve socorrer os Estados nessas circuns
tâncias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex" já falou, mas vou conceder-lhe mais um
minuto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Se
tomássemos como plenamente acertadas e ver
dadeiras as afirmações do nobre Constituinte Del
Bosco Amaral, e fosse adotado o texto do § 1°,
poderiamos dizer que seria a mesma coisa se
eu afirmasse neste Plenário que o nobre Consti
tuinte Del Bosco Amaral poderá votar contra, ou
a favor desse destaque que fiz. Sr. Presidente,
o que significaria, afirmar que ele poderá votar
contra, ou a favor? Significa, em termos popu
lares, se me permite o Plenário, chover no mo
lhado.

De outro lado, nobre Constituinte Del Bosco
Amaral, se adotarmos essa redação - e, sabe
mos, por exemplo, que o Municípiode São Paulo
tem sido tão competente no apoio à União, na
tarefa, por exemplo, de vacinar a população da
Grande São Paulo, após a adoção desse parágrafo
- o Município de São Paulo não poderia mais
fazê-lo,porque está vedado à União fazer entendi
mento operacional com os Municípios.Agora es
tou regulando um poder que é inerente ao ente
União e ao ente Estado-membro. É poder dele
conveniar com alguém, é sua capacidade jurídica.
Diriaa V. Ex"que, na hora em que regulo, dizendo
que a União poderá conveniar com os Estados,
estou proibindo que se faça convênios com os
Municípios, o que seria, na verdade, um prejuízo.
Além do que, volto a frisar, o Decreto n° 200
já prevê, já regula e já diz até em que casos isso
deve ser feito. Sr. Presidente, acho plenamente
dispensável e volto a insistir na eliminação do
§ 1° e na alteração da parte final do § 2°.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ouviremos o Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o Relator entende que, quanto ao mérito,
o destaque deve ser rejeitado e explica ao nobre
Constituinte José Teixeira que o Decreto-lei n°
200, além de ser um instituto do autoritarismo
que não estabelece normas que permitam haver
a reciprocidade, não é muito conveniente a sua
existência, de agora em diante, é também duvido
sa. Assim, temos que ver que uma Constituição
sintética é o que muita gente deseja. Ocorre que
nenhum pais do mundo tem uma constituição
sintética. Dizem que a Constituição americana
tem poucos artigos, mas não é verdade. Ela tem
poucos artigos, mas inúmeros parágrafos e textos
que não estão consignados como parágrafos.
Além do mais, ela praticamente é acrescentada

a cada semana, a cada reunião do Supremo Tri
bunal Americano, que em seus acordãos estabe
lece verdadeiros textos constitucionais. Hoje, as
Constituições precisam ter, tanto quanto possivel,
textos sintéticos e enxutos, mas devem estender
se um pouco, em razão do desenvolvimento tec
nol6gico e cientifico e de a realidade ser outra.
Estamos elaborando um texto, que será subme
tido a outras instâncias. Se cortamos muita coisa
agora, sofreremos depois cortes que acabarão
liquidando praticamente o trabalho desta Subco
missão. Não estou muito preocupado com a ex
tensão do texto, em função de esta ser uma Sub
comissão que virá a sofrer saneamento, cortes,
da Comissão-temática, da Comissão de Sistema
tização e do Plenário. Esta é a posição do Relator,
pela rejeição. Desculpe-me, gostaria de aprovar
tudo o que fosse da autoria dos colegas, naquilo
que pudesse ser encaixado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Temos mais vinte e quatro destaques, e já permiti,
na forma regimental, que um Constituinte falasse
a favor. O autor do destaque já falou duas vezes,
nós ainda temos 24 destaques para apreciar até
amanhã e não podemos ser muitos generosos
com o prazo. Acho que a matéria já está escla
recida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, não quero tumultuar o processo de
votação, mas pedir um esclarecimento fmal ao
nobre Relator. Parece-me que a intenção do §
1c é regular a possibilidade de a União conveniar,
ou entrar em acordo com o Estado, e vice-versa,
para a execução de tarefas de interesse de um
e de outro.

Pergunto ao nobre Relator: se eliminarmos o
§ 1°, a União poderá, ou não, fazer convênios
com os Estados para executar determinadas tare
fas?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Logica
mente, poderá.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Se
poderá, acho que é dispensável o § 1°

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Mas
o Relator está muito prevenido, como todos esta
mos, com essa situação de descaso a que estão
submetidos os Estados. A fixação de determina
das normas nos garante posições como estabele
cidos, ao passo que com a não-consignação fica
mos sempre sujeitos ao critério das autoridades
federais que as consignarem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Continuaremos com a redação aqui dada. Vejam,
V. Ex": a União poderá, não significa fará. Ora,
ela já pode hoje. De forma que não estou inovan
do. Não estou criando qualquer direito. Não estou
restringindo direito.Simplesmente, estou dizendo
o que já existe.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Esses
dois parágrafos já foram exaustivamente deba
tidos pela Comissão Afonso Arinos. Depois, nos
sos ilustres colegas apresentaram emendas aditi
vas que foram a eles acrescentadas. A redação
resulta exatamente do contradit6rio no foro de
debates.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Desculpe-me, nobre Relator mas com todo o res-

peito ao Prof. Afonso Arinos, o projeto não foi
acolhido, no todo, pela Assembléia Nacional
Constituinte. O fato de ela constar no projeto não
traz argumento algum favorável.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pediria ao nobre Relator para encerrar suas consi
derações.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Fize
mos o saneamento possível e colocamos isso.
Submetemo-nos à Subcomissão. V.Ex"tem suas
razões e acatarei sua decisão. Se nada for apro
vado do relat6rio, não sairei daqui triste, porque
tenho que respeitar a decisão da Subcomissão.
Não pense que estou contra V. Ex" Quis apenas
me explicar, até porque, com esses dois parágra
fos, ou não, acho que o nosso anteprojeto está
razoável. Se não está bom, está razoável.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Sem querer interferirnum, ou noutro sentido, per
mito-me chamar a atenção sobre a parte final
do parágrafo, que tem uma autorização, provendo
as necessárias despesas: "acometer funcionário
estadual, em casos da mesma natureza, provendo
as necessárias despesas". Aqui é uma autorização
de despesa.

Acho que a matéria está esclarecida. O desta
que foi deferido. Vai ser votado o conteúdo do
destaque, que é pela supressão do § 19 e alteração
da parte final do § 2°

Os que estiverem de acordo com o nobre Rela
tor votarão "sim", e os que estiverem de acordo
com o conteúdo do destaque do autor, Consti
tuinte José Teixeira, votarão "não".

(Procede-se à voteçõo.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Todas as emendas foram aprovadas, ressalvados
os destaques. Tenho a impressão de que o desta
que não foi aprovado, porque não teve maioria
absoluta (8 votos favoráveis). Fica o texto como
estava. O texto seria rejeitado se o destaque tivesse
maioria absoluta.

Esse o critério que vamos levar até o fim, de
acordo com o art. 1c do Regimento. Portanto,
fica rejeitado o destaque, para o fim mencionado.

Vamos proceder à votação do Parágrafo único
do art.4° Não sei se há emendas sobre esta maté
ria. Para que não entre no tempo do autor do
destaque, que é o Constituinte José Teixeira, ele
pede a rejeição do parágrafo único, do art. 4°

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem. Se coloquei parágrafo único do art. 4°,
foi um equívoco da minha parte. Na verdade, eu
me refiro ao art. 5° Não tenho objeção alguma
sobre o art. 4°

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Uberalmente, aceito a retificação de V. Ex" Vale
a sua intenção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O parágrafo único do art. 5° diz o sequínte; "Essa
competência se estende ao cumpnmento do re
sultado de consulta plebiscitária para a constru-
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ção de quaisquer obras que prejudiquem a quali
dade de vida das comunidades ou ofereçam ris
cos à saúde, ao equilíbrio econômico, aos aspec
tos paisagísticos". O art. 5°, em seu caput, diz:
"A competência do Estado-membro para estabe
lecer diretrizes gerais de ordenação do seu territó
rio, por meio de planos urbanísticos, limitar-se
á..." Limita e depois se refere à competência da
consulta plebiscitária. V. Ex' quer encaminhar?
V.Ex' tem três minutos para encaminhar o con
teúdo do pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Quero dizer à Mesa que vou me policiar para
falar dentro do tempo regimental. Procurarei me
controlar para não provocar discussões suces
sivas, como da vez anterior.

A questão levantada é de fundo. A par de um
ligeiro lapso, que atribuo a erro datilográfico, da
falta de um "s'' em aspectos, na última linha,
"aspectos paisagísticos", faço duas observações.

Primeiro, a redação desse parágrafo permite
uma certa dúvida quanto ao que exatamente ele
quer dizer. Mas, na hora em que fica clara a inten
ção parece-me que a regra estabelecida se torna
na verdade, dispensável, porque ela nos coloca
diante de uma situação verdadeiramente dantes
ca. Que competência é essa? A de estabelecer
diretrizes de ordenação sobre o território do Esta
do-membro - se estende ao cumprimento do
resultado de consulta plebiscitária para a constru
ção de quaisquer obras.

Quem é que provoca o plebiscito?
A redação é tendenciosa, porque já diz clara

mente "construção de quaisquer obras que preju
diquem a qualidade de vida".

Ora, vejam, já admite que a obra é prejudicial
à qualidade de vida. Que Govemo, faria conscien
temente uma obra que prejudique a qualidade
de vida e, da saúde? Seria, na verdade, um absur
do. Além do que, colocamos também questões
de ecologia. Sabemos que as questões de ecolo
gia estão muito em moda, e porque são uma
novidade, estão sujeitas à exacerbação de pensa
mentos, de posturas. Muitas vezes, aquilo que pa
rece, na verdade, uma defesa de ecologia, não
passa de posição política, inaceitável ou ideoló
gica, ou de qualquer outra ordem, contrárias ao
próprio desenvolvimento.

Admitir-se que o Governo deliberadamente co
loque em seu programa de trabalho execução
de obras nocivas à sociedade, em primeiro lugar,
seria admitir a existência de cúmplices na história,
quando prevemos em artigo, mais à frente, que
o programa de trabalho do Estado é aprovado
pela Assembléia Legislativa estadual. E diz mais:
a aplicação de recursos fora desse programa
anual de trabalho se constitui em crime de respon
sabilidade.

Ora, o parágrafo é tendencioso, confuso em
sua redação, e parece-me inaceitável, como previ
são de uma competência que não sabemos exata
mente qual é nem a que se estende. Pergunto
quem faz o plebiscito, que promulga o resultado
do plebiscito. Enfim, falta esclarecer isso. Baseado
na idéia de que, uma vez aprovado o nosso ante
projeto, conforme apresenta o Relator, os Estados
não mais investirão em obra que não conste do
seu programa anual de trabalho aprovado pela
Assembléia Nacional Constituinte - pelos repre-

sentantes do povo, portanto. Acho que esse pará
grafo é madrníssível, inaceitável, e até, dispen
sável.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Alguém quer usar da palavra para encaminhar
a votação do destaque em sentido contrário, ou
seja, para defender o parágrafo único?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Gos
taria de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex' tem a palavra.

O SR. RELATOR (SIqueira Campos) - Sr. pre
sidente, o texto, em sua integralidade é resultado
de uma emenda apresentada pelo Constituinte
Carlos Cardinal. No relatório inicial, no antepro
jeto incluído nesse relatório não era prevista essa
norma, muito embora houvesse sugestões mais
ou menos idênticas. O Constituinte Carlos Cardi
nal apresentou essa emenda e a justificou muito
bem. E este mesmo texto fazia parte de uma su
gestão oferecida a diversas outras Subcomissões
e já está aprovado naquelas que tratam de ecolo
gia. Assim, convenci-me de que devia introduzi-lo
nesse texto, acolhendo a emenda do Constituinte
Carlos Cardinal, até, porque outras Subcomissões
já o fizeram. Essas as razões que queria apresentar
ao nobre Constituinte José Teixeira. E é essa a
razão pela qual está inserida, como parágrafo úni
co, a norma prevendo consulta plebiscitária para
a realização de obras que possam oferecer penqo
à população de determinadas localidades.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Vamos proceder à votação do destaque. Aqueles
que estiverem de acordo, que forem favorávers
à manutenção do texto e, portanto, quiserem rejei
tar o destàque, votarão "sim". Na realidade, é pre
ciso compreender bem o mecanismo da votação.
Aqueles que quiserem aprovar o conteúdo do des
taque, dirão "não" ao parágrafo único. Portanto,
com o Relator, "sim". Os que estiverem a favor
do autor do destaque dirão "não", ainda que, apa
rentemente, não seja isso muito claro.

(Procede-se a votação)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Liberalmente, interrompo a votação porque o as
sunto não ficou bem esclarecido. O autor do des
taque pediu que, pelo menos, a redação fosse
melhorada. Onde se diz que prejudica, que se
diga possa prejudicar; e onde se diz que ofereçam
risco, que se diga que possam oferecer risco.

Parece que foi isto que V.Ex' disse, no sentido
de que a outra redação lhe parece dúbia, impre
cisa. E o Relator disse que aceitava, mas no mo
mento me parece que isso não ficou bem claro.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, realmente, eu me referi á redação. En
tretanto, não é essa a questão fundamental. O
essencial é que não aceito - é uma postura pes
soal - que as obras do Governo sejam subme
tidas a plebiscito, porque nisso há um risco muito
grande. Até porque posso adicionar um pensa
mento meu: alguém pode supor que determinada
obra seja poluidora, mas apenas pressupõe. Pode
ser até que seja verdade que em tese seja polui
dora, desde que determinados cuidados tecono
lógicos não sejam tomados. Com essa idéia, al
guém poderá dirigir o pensamento da população
e impedir que determinada obra se realize. Sr.

Presidente dou como exemplo, o caso da indústria
de alumínio, em São Luis do Maranhão, em que
a Associação de Defesa da Ilha de São Luís se
posicionou contra a construção da Usina de alu
mínio naquela cidade por ser uma indústria polui
dora, o que é verdade. É poluidora, sim.

No entanto, o mundo moderno tem mecanis
mos tecnolóqrcos que impedem por inteiro a pos
stbílídade de poluição.

Ora, Sr. Presidente, se a idéia de construção
daquela indústria, que é benéfica ao Maranhão
e ao Brasil, fosse submetida a um plebrscíto, não
teria SIdo aprovada em São Luís. O Maranhão
teria ficado sem aquela indústria, e o Brasil sem
a possibilidade de produzir mais alumínio, até para
exportar e haveria menos emprego para a socie
dade. Não aceito a idéia do plebiscito, até porque
- imaginem - a Assembléia Legislativa aprova
uma proposta do executivo,. não submentendo
a plebiscito. Ficaria em dúvida sobre que obra
iria submeter a plebiscito, mas o parágrafo não
define quem vai realizá-lo.Pode ser que uma enti
dade civilresolva fazer uma plebiscito e ache que
não se deva reahzar a obra. Por estas razões, a
minha questão é abrangente. Proponho que o
parágrafo seja suprimido.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
E sobre a votação?

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sim. V. Ex' já havia criado um precedente.
Já havia falado o autor do destaque. S Ex' já
havia exposto as suas razões. Entendi o pensa
mento do autor do destaque e alguns outros en
tenderam de outra forma. Agora ele explicou mais
claramente. Então, V.Ex' tem o direito, ao menos,
de OUVIr - que não fosse em aparte uma mterven
ção, para se poder dizer que, se houvesse plebis
cito, não se teria construido a usina atômica em
An!;[ra dos ReIS.

E preciso, já que houve o direito de aduzir uma
frase ao seu pensamento filosófico, que seja dito
que por não haver plebiscito é que se conseguiu
construir uma usina atômica neste País.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica a matéria esclarecida. Vamos dar prossegui
mento à votação porque, na realidade, ficou claro
o pensamento do autor. A questão é de fundo:
S. Ex' é contra a consulta plebiscitária.

Continua a votação.

(Procede-se à continuação da votação.)
A SRA. SECRETÁRIA - Seis "sim", e cinco

"não".

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não houve número para a rejeição do parágrafo,
que continua valendo, e foi rejeitado o destaque.

Vamos agora proceder à votação do destaque
- eu também deferi - referente ao art. 6°, itens
I e 11.

O caput do art. 6°dizo seguinte: "Aleiordinária,
baseada nas exigências de lei complementar, cria
rá Estados, obedecidas as seguintes condições:

1-Prévia aprovação, mediante plebiscito reali
zado na área a emancipar-se.

11 - Infra-estrutura de serviços e transportes su
fícientes ao processo de desenvolvimento."
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Tem a palavra o nobre autor do destaque, Cons
tituinte José Teixeira, para encaminhar a votação
da matéria.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, demais companheiros da Subcomis
são, desculpem-me a insistência com alguns des
taques. Entretanto, não o estou fazendo pelo pra
zer de propor ou de tumultuar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
É a responsabilidade de V.Ex'Todos nós estamos
entendendo.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXElRA- Em
relação ao anteprojeto imcial, considero que esse
art. 6° sofreu uma evolução, melhorou. Inclusive,
o nobre Relator adotou uma proposta que eu mes
mo formulei em relação ao § 10Entretanto, em
relação aos itens I e li, vejo um problema que
me parece grave.

Havia no projeto inicial outras condições para
a criação de novos Estados. O nobre Relator, se·
guramente atendendo a propostas encaminhadas
à Subcomissão, elimlnou-as.jdeixando apenas
duas.

Pessoalmente, entendo que a cnação de novos
Estados deve estar submetida a critérios, de um
lado, subjetivos, e, de outro, objetivos. Os critérios
subjetivos são pouco identificáveis - e são, na
verdade, intangíveis -, e vão-se manifestar atra
vés daquele critério de aprovação que foi aqui
estabelecido, que é exatamente o plebiscito.

Quando me refiro a critério subjetivo, posso
admitir que sou favorável à criação do Estado
de Santa Cruz, porque é uma injustiça com a
História do Brasil o País, que inicialmente se cha
mou Santa Cruz, hoje não ter sequer um Estado
com esse nome. Sou a favor porque o nome
é uma reverência à História. Este é um critério
subjetivo. Posso também dizer que há um senti
mento separatista em relação às demais áreas
do Estado. São critérios meramente subjetivos.
Achar que é bom, que é bonito, que vai trazer
o desenvolvimento, isso fica por conta do povo,
da vontade do povo.

Entrentanto, temos que atentar para critérios
objetivos dessa criação, como, por exemplo, o
que foi aqui citado: a infra-estrutura de serviços
e transportes para o processo de desenvolvimen
to, que compreende as estradas, a energia, os
silos - enfim, uma infra-estrutura econômica mí
nima que possa receber investimentos e causar
impactos positivos.

Entretanto, outros critérios, que são também
objetivos, foram eliminados - por proposta de
algum dos Constituintes, seguramente - ficando
apenas estes, que me parecem insuficientes.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Se V.
Ex'me permitir, e o Sr. Presidente liberar, eu pode
ria usar o meu tempo com um aparte a V. Ex',
explicando-lhe o que houve para que chegásse
mos a esta redação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - De
minha parte, não há qualquer problema.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - O Cons
tituinte Carlos Cardinal apresentou a Emenda rr
280031-7que no relatório, inclusive, é dada como
rejeitada, quando foi aprovada, sendo a única com
a qual ocorreu essa confusão - mandando supri

I

mir do art. 5° os incisos I, 11 e IV, que eram aqueles
do projeto original.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Os
outros critérios objetivos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Exata
mente. Diz S. Ex' aqui; "A criação de novos Esta
dos não pode ficar sujeita aos critérios de área
máxima e mínima, densidade populacional e ren
da per capita. Os fatores que determinam a ne
cessidade de novos Estados são dinâmicos e de
pendentes da conjuntura, que pode alterar-se
num curto espaço de tempo. Todos os critérios
de avaliação podem ser modificados, e a falta
de previsão e planejamento não pode surpreender
o desenvolvimento nacional. Grandes áreas do
território nacional, para citar um exemplo, preci
sam ser definitivamente ocupadas pelo povo bra
sileiro. Imagine-se que o Govemo resolva investir
grandes somas em regiões ricas e desabitadas
da Amazônia, criando lá todas as condições bási
cas para o trabalho e a vida de milhares de brasi
leiros. O planejamento passaria pela criação de
um novo Estado.

Ademais, a promulgação exclusiva pelo Con
gresso Nacional nos dá a garantia da seriedade
e da probidade - na propriedade, decerto 
na transparência do processo legislativo.

Em nosso entendimento, a realização de plebis
cito, a infra-estrura necessária e a promulgação
do Congresso Nacional são itens suficientes para
justificar a matéria."

Atendi totalmente, porque - e o artigo diz isso
- a lei complementar vai fixar critérios. A lei por
ser mudada a qualquer momento, mas não é
conveniente mudar-se a Constituição. Não fIX<:"

mos condições, critérios outros, em função de
nos havermos convencido da propriedade dos
argumentos do Constituinte Carlos Cardinal.

Estas as explicações que tinha a dar a V.Ex'

O SR. CONSmUINTEJOSÉ TEIXElRA- ~~
tendi perfeitamente, Sr. Relator. Apenas sugenna
que fosse um pouco mai,:;à.frente, de.s~rte que
inserisse no art. 6° a exigencla do plebíscíto para
a criação de novos Estados e, deixá.ssem,?s por
conta da lei complementar a especlficaçao dos
critérios, que chamo de objetivos, para essa cna
çâo,

O SR. RELATOR(Siqueira Campos)-O Rela
tor ainda gostaria de interferir - desculpe-me.
V. Ex', então, sugeriria a eliminação, pura e sim
ples, do item li?

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Su
giro a eliminação do item li, incorporando-se a
idéia do plebiscito ao texto do art. 6°. E o faço
pela seguinte razão, Sr. Relator: se adotarmos es
sas duas condições, a lei complementar não po
derá acrescentar qualquer outra, sob pena de nuli
dade. Não poderá dizer, por exemplo, que terá
que ter o território mínimo ou máximo de tanto,
ou receita disso ou daquilo. O texto será incom
patível, porque a Constituição já define quais são
as condições, se aprovarmos como está - a me
nos que remetamos para a lei complementar es
sas condições - o que realmente me parece
mais próprio - atendendo ao aconselhamento
do nobre Constituinte Carlos Cardinal; que se dei
xe por conta da lei, que é mais flexível.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - O Rela
tor lembra a V. Ex' que S. Ex' citou esse pré-re
quisito como Importante. O Relator estã plena
mente de acordo com V.Ex' De parte do Relator,
não há problema quanto a incorporar ao caput
do artigo o que objetiva o item I, eliminando-se
o item 11. Não há qualquer problema de parte
do Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muito obrigado, nobre Relator. Eu me fIZ entender
por inteiro nessa questão e espero também junto
a todos os companheiros.

Sintetizando minha proposta, devemos eliminar
os itens I e 11. Quanto à idéia do plebiscito, o
nobre Relator, no curso da redação do art. 6°,
dirá que a condição primária é o plebiscito e as
outras serão definidas pela lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Os Srs. Constituintes estão esclarecidos.

O nobre Relator acolheu o pedido de destaque,
na forma como ele explicitou. Vamos votar, já
agora, o parecer, de sorte que aqueles que vota
rem a favor estarão votando, ao mesmo tempo,
a favor da nova redação, com a qual o Relator
está de acordo.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Se V. Ex' me permite, isso poderia ter sido
feito num certo momento - perdoe-me, esta é
uma questão de ordem - porque do contrário
abrir-se-ia um precedente gravíssimo, sob a figura
regimental dos destaques. Bastaria, amanhã, um
Relator - não é o caso específico, mas é o bom
senso prevalecendo - encomendar 7, 8 ou 10
falsos destaques, para que ficassem prejudicados
outros que fossem apresentados. Acho que deve
mos votar "não". Até o próprio Relator poderia.
abster-se de votar, no caso - isso ficaria a critério
dele - e estaríamos dando número para que
fosse acolhido o mérito do destaque. Perdoe-me,
mas, se abrirmos esse precedente, teremos outras
votações mais além, não nesta Subcomissão. E
poderia haver um Relator que se acertasse com
7 ou 8 falsos destaques, assim prejudicando aque
les Constituites que tivessem uma idéia formada,
pois deixariam de apresentá-la por já existir o des
taque.

Acho que deveriam ser colhidos os votos, e
acredito que todos diriam "não".

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Já que V.Ex' levantou o problema, sou obrigado
a seguir rigorosamente a letra e o espírito da lei.
O nobre autor do destaque pediu destaque para
os itens I e 11. Rigorosamente, S. Ex' só poderia
pedir o destaque para a supressão do § 1c O
nobre Relator é que está dando essa interpretação
liberal, considerando o problema de redação. As
sim, continuaria como está a redação do item
I,mas agora colocado no caput Trata-se de uma
emenda modificativa, e, na realidade, o destaque
é só para suprimir. Se V.Ex" levanta o problema,
sou obrigado a obedecer rigorosamente.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, pela ordem. Se V.Ex' quer man
ter ngorosamente o Regimento, a única coisa que
não poderemos fazer é votar "sim", porque esta
ríamos mantendo os itens I e 11

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Eu desdobraría a votação.
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o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- V.Ex' entendeu o espírito de minha interven
ção. Afinal, somos todos homens de bem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Perfeito Pode ser assim, se houver unanimidade.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pela
ordem, Sr. Presidente. O Relator não terá nenhum
constrangimento em votar "não", e o fará exata
mente em decorrência de um acordo provocado
por um ponto de vista lúcido, que melhora muito
a redação, deixa o artigo bem redigido, correspon
dendo aos interesses das populações brasileiras
que desejam se emancipar e precisam de critérios
que lhes facilitem essa conquista e não que a
dificultem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Vamos vo
tar o item I do destaque, que, como esclarece
o autor, não é destaque para suprimir, mas, sim,
para incorporar o item I ao caput do artigo.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- E a supressão do item 11.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos votar os dois separadamente.

Vamos, então, proceder a essa votação.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor agora está com o autor do destaque. Todos
vão dizer "não".

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Quem disser "não" estará atendendo ao destaque
do nobre Constituinte José Teixeira.

Vamos proceder à votação. item I

(procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Resultado da votação: onze a zero. Então houve
a supressão do item I,como item autônomo, mas
a matéria será incorporada ao caput do art. 69

Vamos agóra proceder à votação do destaque,
com referência ao item li, que diz o seguinte: "In
fra-estrutura de serviços e transportes suficiente
ao processo de desenvolvimento".

Está claro que o nobre autor do destaque quer
a supressão do item, por entender que isso é
matéria a integrar a futura lei complementar.

Portanto, vamos proceder à votação.
O nobre Relator deseja se pronunciar?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor acolhe e está de acordo com o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Aqueles que estão a favor do destaque deverão
dizer "não" ao que consta do anteprojeto.

Vamos proceder à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Resultado: onze votos "Não". O destaque foiapro
vado: o item I incorpora-se ao caput, o item 11
passa a ser extirpado; houve supressão.

Vamos agora proceder à votação do destaque
referente ao art. 9° É item ou artigo? Parece-me
que é artigo. Étambém destaque do nobre Consti
tuinteJosé Teixeira.Vejamos se há alguma emen
da. Parece-me que S. Ex' quis dizer art. 9°,caput.
É isso?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - e
todos os seus parágrafos. É tudo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Aqui consta "art 9° e §§ 1°, 2°, 3° e 4°. Quantos
parágrafos há no art. go?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Quatro.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então V.Ex"quer a supressão do art. 9°por inteiro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Se
V. Ex" me permite, Sr. Presidente, eu quero co
mentar.

A redação do art. 99 causa-me, de pronto, uma
dúvida talvez até acadêmica. Na redação original
foi feita menção à diplomacia. Evidentemente, a
revisão do Relator fez excluir essa impropriedade.
Se os colegas me permitem, eu quero criticar
a redação. Diz o art. go que as atividades típicas
do Estado-membro, através das quais ele exerce
o seu poder - e defme quais são: fiscalização
de tributos e contribuição, magistratura, Ministério
Público, Procuradoria do Estado e polícia - serão
atividades regidas por estatuto próprio, estabe
lecido através de leis orgânicas.

Sr. Presidente, a primeira questão que levanto
- que diria essencialmente acadêmica - é que
a atividade de fiscalização de tributos não com
pleta aquele ramo de atividades que integra o
poder que tem o Estado de tributar. Na verdade,
temos aí três atividades interligadas: tributação,
arrecadação e fiscalização. Portanto, se falo ape
nas na de fiscalização, estou sendo impróprio e
incompleto. Eu seria muito mais completo - aí
reside minha dúvida, e pediria socorro aos com
panheiros - se falasse da atividade de tributação,
porque conceitualmente incorporo as outras que
dela decorrem. A arrecadação e a fiscalização de
correm do poder de tributar. Portanto, o ramo
da atividade mais inerente ao poder do Estado
membro é o da tributação.

Consulto os nobres companheiros e peço es
clarecimento ao nobre Relator se eu poderia dizer
que a Procuradoria do Estado é inerente ao poder
do Estado-membro. Tenho dúvidas. Considero
me insuficientemente esclarecido para aceitar que
a atividade de procuradoria seja inerente ao Poder
Público, até porque, Sr. Presidente, as atividades
a ele inerentes são indelegáveis. O Estado não
pode delegar o poder de tributar, mas pode con
tratar advogado para defender seus interesses.
O Estado não pode contratar entidade privada
para fazerpoliciamento ostensivo, como não pode
contratar empresa especializada para julgar cau
sas decorrentes dos litígios de direitos.

Sr. Presidente, gostaria de expor o meu pensa
mento por inteiro, dizendo que, em relação ao
primeiro caso, sinto-me mais à vontade para es
clarecer que preferiria que se falasse do poder
de tributação. Coloco isso em discussão entre
nós, pedindo ao Sr. Relator que nos esclareça
a questão da Procuradoria. Em relação aos pará
grafos seguintes, que integram o art. go, diria que,
a certa altura, os parágrafos, que começaram que
rendo detalhar o que dizo caput do artigo, esque
cem as outras áreas - por exemplo, a do pessoal
de tributação - tratando muito mais das questões
relativas aos procuradores.

Ora, de um lado, acho impróprio que a Consti
tuição regule questões para uma classe específica

de funcionários públicos. Repugna-me a idéia
desse tratamento constitucional para uma classe,
por mais respeito que eu tenha aos srs, procura
dores, ou para as demais classes, mesmo as ine
rentes ao poder próprio do Estado-membro.

Recebi uma comitiva de procuradores, que co
migo discutiram, ainda que rapidamente, a ques
tão. No curso dessa discussão, pude receber al
guns esclarecimentos, inclusive de que outras Co
missões estariam dando tratamento especial,
também, a determinadas categorias profissionais.
Ora, se isso é verdade, se isso está acontecendo,
digo ao Sr. Presidente que, quando for oportuno,
proporei uma emenda para que isso não acon
teça. De outro lado, se isso fosse verdade e eu
o aceitasse, pediria que tratássemos igualmente
as demais categorias funcionais, que integram
as atividades inerentes ao poder do Estado.

Por último, Sr. Presidente, faço uma proposta
concreta. Acho que essasatívídades imnentes do
poder natural do Estado-membros devem ser ob
jeto de tratamento especial, e devem ser objeto
de lei especial, lei orgânica, como prevê o projeto.
Acho que as atividades de Procuradoria do Esta
do, de magistratura e de tributação devem ser
:reguladas em leis especiais, porque, na verdade,
são atividades especiais do Estado. Desta sorte,
proponho a eliminação dos §§ 1°,2°,3° e 4°, com
as observações feitas em relação ao caput do
artigo. Manteríamos apenas a redação do art. 9°,
com essas alterações, e eliminaríamos os pará
grafos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O Constituinte Del Bosco Amaral tem a palavra
para encaminhar contrariamente, já que o autor
encaminhou favoravelmente, é claro.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, também fui procurado. Os pro
curadores também estiveram comigo, mas eu te
nho uma idéia totalmente formada e contrária,
e pretendo demonstrá-Ia, em termos práticos e
filosóficos, em relação ao que foi aqui expendido
pelo nobre Constituinte José Teixeira.

Isto é importante, Sr. Presidente, porque talvez
aqui esteja em jogo muito mais do que se possa
pensar. Não é que o Constituinte José Teixeira
tenha escondido alguma coisa em sua fala, mas
talvez n6s dois precisássemos um pouco mais
de debates - bem assim todos os demais para
prestarmos mais atenção. Um promotor público
persegue em nome da sociedade. Vou falar de
forma bem simples, por saber que nem todos
têm uma formação em ciências jurídicas e sociais.
O juiz julga, o promotor persegue em nome da
sociedade e o advogado, ou no cível, ou na área
tributária, ou na área criminal, defende alguém
contra aquilo que se lhe faz. Estou dizendo isto
no momento em que o Estado é parte, ou a socie-
dade, pelo promotor, é parte. '

O que está acontecendo é uma inversão total
de valores. Aqui está presente, mas não é membro
de nossa subComissão,°Constituinte MichelTe
mer, que é uma figura que poderia me iluminar
um pouco mais nesses conceitos. Mas tenho ab
soluta convicção de que, assim como está faze
mos com que o Poder Público contrate escntórios
de advocacia em todos os Estados, a União, pela
Previdência Social, contrate por tarefa, ad exitum
para as execuções que lá existem, e, enquanto
isso, os procuradores, que constituem uma car-
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reira iniciada por concurso de provas e títulos,
ficariam de braços cruzados, assistindo a cente
nas de escritórios de advocacia trabalharem para
os Estados, para a União, para as empresas públi
cas, na defesa do Estado, quando este tem um
corpo de procuradores judiciais.

De vez em quando, um escritório de advocacia
ganha milhões de cruzados, e um Procurador
concursado, com muitos anos de carreira, não
chega a receber treze rrulcruzados de vencimen
tos.

O art. 9" com seus parágrafos 1°,2° e 3°, tal
vez seja um dos dispositivos mais moralizadores
do trabalho - não que os demais não o sejam
- do Sr. Relator.

Há pouco, dizia-me um Constituinte: "Vejaque
absurdo, ele não pode ser removido e não poderá
ser demitido". Sabem todos que quem entra num
concurso de provas e títulos tem um estágio pro
batório e, depois deste, tem a garantia de só poder
ser demitido, logicamente, depois de considerada
uma falta grave mediante um processo, uma sin
dicância e um inquérito administrativo. Isso vale
para todos os servidores públicos, e não apenas
para os procuradores. Quando dizemos que ele
não pode ser removido, é para evitar aquelas situa
ções constrangedoras que vez outra acontecem,
quando um Procurador está defendendo os inte
resses do Estado. Em 1974, pedi aos Procura
dores do Estado que me auxiliassem, no Conse
lho de Defesa de Capitais do Estado, contra uma
negociata praticada pela CESP. Naquela ocasião,
simplesmente tiraram a questão da mão dos pro
curadores e a entregaram a uma escritório de
advocacia. Se não fosse o Conselho de Defesa
de Capitais do Estado, do Estado de São Paulo,
a CESP teria perdido uma vila residencial por um
valor tremendamente aviltado, Os procuradores
é que instruíram o Conselho de Defesa de Capitais
do Estado.

Precisamos, então, dar-lhes a garantia de que
não serão removidos - eles são inamoviveis que
não podem ser pressionados, que não podem,
por sugestão subomante e esta não se admite
a ninguém - ou por pressões, ser removidos
da tarefa de defender o Estado. E não confundam
promotor com defensor do Estado. Aíé que está
o grande erro. O promotor defende a sociedade
e persegue em nome da sociedade. O advogado
defende. Estamos falando de procurador que de
fende o Estado. Acho, Sr. Presidente, que comete
ríamos uma heresia muito menos jurídica... E sei
que estou falando com um homem honrado e
de bem. Digo isso porque ele deixa claro que
não é da atividade. Mas nós, que acompanhamos
e somos obrigados a conviver com isso - eu
não sou e não tenho parente procurador estamos
absolutamente convictos de que o Estado vem
perdendo diversas ações, desmoralizando-se
muitas vezes, na contratação de serviços de escri
tórios de advocacia caríssimos, que não lutam
pelo Estado e acabam acordando com as partes,
sem o risco, inclusive, de amanhã responderem
por prejuízo, e digo isso em termos de um inqué
rito administrativo. Amanhã, se um escritório de
advocacia, contratado pelo Estado, perde uma
ação para o Estado, ninguém vai investigar, a
não ser um Deputado zeloso como V.EX, Consti
tuinte José Teixeira, se ele agiu de má fé ou
se ele se acurnplícíou com a parte, contra os

interesses do Estado. Mas se um Procurador, com
todas essas garantias que o Relator referiu, fizesse
isso, ele estaria praticando, inclusive, um delito
previsto no capítulo dos delitos dos servidores
públicos. Acho, Sr. Presidente e desculpe ter-me
alongado, mas isso é muito grave - que aqui
se está dando, lamentavelmente, uma visão dis
torcida. Vou tentar levantar este assunto na Co
missão temática Essa deveria ser uma norma
nacional, e não dos Estados. Os procuradores,
que defendem os interesses do Poder Público,
deveriam ter as maiores e melhores garantias.

São estas as observações que queria fazer, sem
prejuízo de ouvir algumas considerações sobre
o texto, que pode estar em algum momento mal
redigido. Penso, Sr. Presidente, já que esta Subco
missão, há pouco, por comum acordo, usou o
bom senso, que, neste caso, um voto a favor e
um contra é muito pouco. Acho que deveríamos
ouvir o Relator e alguém mais que queira se mani
festar.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A palavra ao Relator é sagrada.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Antes de me ser dada a pala
vra, como é de praxe, gostaria de ouvir o autor
da emenda. Aliás não foi bem uma emenda, mas
uma sugestão de norma. Foi o Constituinte Michel
Temer que apresentou E aqui lembro ao Constí
tuinte José Teixeira que não se deve confundir
predicamento com privilégio. O patrimônio do
Estado é defendido pelos procuradores, que, às
vezes, têm de enfrentar os governantes, alguns
até corruptos, que querem se desfazer de proprie
dades do Estado, portanto do povo. Eles mere
cem, na realidade, que lhes prestemos não so
mente uma homenagem, mas que também lhes
estendamos garantias, para que contmuem de
fendendo cada vez mais esse patrimônio, que é
do povo, é da Nação brasileira, e não de gover
nantes ocasionais e passageiros.

Estas as minhas considerações, e peço a V.
EX, Sr. Presidente, que dê a palavra ao Consti
tuinte Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
"Assim compreendidas, entre outras", atendo, em
parte, a sugestão do nobre Constituinte José Tei
xeira.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, pela ordem. Por um princípio
de eqüidade e dentro da filosofia que rege o meu
comportamento, há pouco, quando foi dada, a
palavra, não além do tempo previsto no Regi
mento, mas por uma segunda vez, ao Constituinte
José Teixeira, protestei porque eu teria também
o direito à palavra. Acho que o Constituinte José
Teixeira deve ser consultado, senão estaríamos
infringindo o nosso Regimento, e se ele aceita
ouvir a ponderação do autor da sugestão, acho
que deve ter esse privilégio.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.EX está sendo liberal. Conheço o espírito públi
co de V.EXTemos entre nós o ConstituinteMichel
Temer, autor da sugestão. Naturalmente, o nobre
Relator vai desistir do seu tempo, e, assim, darei
a palavra ao autor da sugestão, o Constituinte
MichelTemer. Depois, concederei a palavra, outra

vez, ao que está contra a matéria o Constituinte
José Teixeira. De modo que dou a palavra primei
ramente ao Constituinte Michel Temer, autor da
sugestão inicial.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, em pri
meiro lugar, quero agradecer V. Ex? a oportu
nidade que me proporcionam dirigir a palavra
aos nobres colegas desta Subcomissão Em se
gundo lugar, quero fazer algumas considerações
quanto à colocação do ilustre Constituinte José
Teixeira, que considero louvável. Acho que S. Ex'
parte de uma idéia muito correta, ou seja, que
não é possível prever no texto constitucional todas
as categorias profissionais. Posso estar enganado,
mas creio que o norte, a diretriz que levou S.
EX a formular uma emenda, na verdade supres
siva desses dispositivos, é que não é possível,
na Constituição, regular ou regulamentar todas
as profissões. Então, Sr. Presidente, para que uma
profissão vá para o texto constitucional, para que
uma dada categoria figure no texto constitucional,
seja alçada ao nível constitucional, é preciso que
haja uma necessária correlação lógica entre a pró
pria estrutura do Estado e aquela profissão. Ve
mos as Constituições regulando, por exemplo,
a figura do Juiz de Direito, do Promotor Público,
do Deputado Federal, do Senador. E qual é a
razão para que certas categorias funcionais de
servidores públicos ou de agentes políticos te
nham configuração constitucional? E porque es
tas categorias estão umbilicalmente ligadas à pró
pria estrutura do Estado.

Tomemos, por exemplo, a figura do advogado,
para não se chegar ainda à figura do Procurador.
A figura do advogado está estreitamente ligada
à idéia dos direitos e garantias individuais, ao direi
to de defesa, por exemplo, ao direito do contra
ditório, ao direito à assistência judiciária. O Procu
rador do Estado, que é um advogado que procura,
que age em nome do Estado, dá um passo além.
Como lembrava - e apanhei a parte final do
que dizia o eminente Deputado Constituinte Del
Bosco Amaral - o Procurador do Estado, ao
agir como consultor do Estado, ou como advo
gado propnamente, no contencioso do Estado,
age em obediência ao princípio que é fundamen
tal no nosso sistema, o princípio da estrita legali
dade das ações estatais. Então, quando ele dá
consultoria ao Estado, o que ele está indicando
é o caminho da legalidade. Ele diz ao adminis
trador público: pode fazer assim, ou não pode
fazer assim. E quando comparece em juízo para
defender o próprio Estado - e o deputado Del
Bosco Amaral deu alguns exemplos - o que
ele está fazendo não é defender a figura do gover
nante, mas, assim, a do Estado, da administração,
enquanto representante dos interesses daquela
comunidade.

Quando alguém vai a juízo e executa outrem
em nome do fisco estadual, não está defendendo
a figura do governante, está defendendo, isto sim,
interesse público, que quer arrecadar os tributos.
No exemplo dado pelo Constituinte Del Bosco
Amaral, quando um procurador age em função
dos chamados interesses indisponíveis do Estado,
ele precisa ter certas garantias, porque, senão,
e com a maior tranqüilidade, ele pode ser remo
vido de uma localidade para outra, como aconte
ceu inúmeras vezes. Por isso, Sr. Presidente, pen-
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so que há nexo causal entre a figura do Procurador
do Estado e a própria Constituição, porque, alo
cando-se o Procurador do Estado no nívelconsti
tucional, como é alocado o Ministério Público,
como é alocada a Magistratura, o que se pretende
é preservar exatamente as instituições que a pró
pria Constituição cria.

Maisuma vezagradeço, Sr. Presidente, a delica
deza que esta Subcomissão teve, ao conceder-me
a palavra.E se estivesse num tribunal, diria:espero
que o meu apelo seja provido por esta nobre
Corte.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra, caso dela queira fazer uso,
ao nobre Constituinte José Teixeira.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero salientar a V. Ex', ao Relator,
a todos os membros da Subcomissão e ao nobre
Constituinte Michel Temer, que nos visita e nos
presta esses esclarecimentos úteis para nossa de
cisão, que eu, que levantei a questão, devo dizer
de público, do meu reconhecimento e agradeci
mento ao nobre Constituinte.

Quero voltar ao tema, dizendo inicialmente o
seguinte: não sou contra o tratamento que se
buscou, pelo projeto, dar ao procurador. As ques
tões que levanto podem, eventualmente, levar al
guém a imaginar que eu seja contra, mas espero,
no curso desta exposição, demonstrar com clare
za que não tenho absolutamente nada co,:tra a
carreira dos Procuradores dos Estados. Sei das
dificuldades e da importância da atividade dos
procurados, que me merecem todo o respeito.
Entretanto, Sr. Presidente, como legislador que
estamos sendo, não posso me permitir esse trata
mento, que chamarei de parcial, em situações
que englobam mais de uma categoria. Retomo
o art. 9" para dizer que o artigo define quais são
as atividades inerentes ao poder autônomo dos
Estados-membros: tributação, magistratura, Mi
nistério Público, Procuradoria e Policia.Ora, está
se defínmdo, a partir daqui, em que pese minha
discordância. Para mim, procuradoria não é ativi
dade inerente ao poder autônomo do Estado, não
integra a entidade Estado-membro, não faz parte
do seu conteúdo jurídico. Podemos deflni-lo, e
aí é outra história, como também poderíamos
definir qualquer outra atividade. Mas, na verdade,
ela não é. Podemos até cometer esta improprie
dade doutrinária ou jurídica, mas não o é, na ver
dade. Diriamais: se nos apegarmos a outras dou
trinas, veremos que é uma atividade-meio, como
outras quaisquer.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMAAAL
- Mas ela precisa de garantias, ilustre Consti
tuinte. Falo simplesmente para o entendimento
geral.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA- No
bre Constituinte Del Bosco Amaral, concordo que
ela precisa de garantias, como os policiais tam
bém precisam.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
-Está aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Não, não está. Não é verdade. Não receberam
o tratamento para cuidar do mesmo problema.

Estamos sendo omissos em relação aos fiscais
do Estado, aos policiaise aos outros que integram
as demais categorias de funcionários.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permi
te-me V. Ex"? O ilustre Constituinte pede-nos uma
explicação e dou-lhe esta. O problema é um tanto
grave, com relação ao Procurador do Estado, por
que, por incrível que pareça, os estatutos que re
gulam as outras categorias já conferem a elas
garantias e direitos, conquistas que colocam es
sas categorais numa situação realmente privile
giada, comparadas à do Procurador.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - O
nobre Relator há de me desculpar, mas não é
assim na prática.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Ter
mino a minha explicação a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sa
bemos muito bem o que se passa pelo Brasil
afora, em relação, por exemplo, à atividade poli
ciai; como esses profissionais são levados para
cá e para lá, promovidos, rebaixados e até mesmo
expulsos das corporações, por razões, às vezes,
que não têm nada a ver com o exercício da sua
atividade.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
me permita terminar. Por isso, consignamos no
§ 1° o estatuto das carreiras, no geral, no todo,
inclusive a de Procurador. Agora V. Ex" reclama
quanto aos § 2°, 3°e 4°, que explicitam, enten
dendo que isso seja um privilégio. Mas não é.
A situação do Procurador está muito envoMda
em discriminações, injustiças, não-reconheci
mento e exploração dos circunstanciais gover
nantes. Aquilo que o Deputado Del Bosco Amaral
disse, eu já constatei no meu Estado. Há Procura
dores que são designados por suas repartições
para defenderem assuntos que não têm absoluta
mente relação com elas. Por exemplo: alguns Pro
curados são obrigados a defender interesses de
autarquias federais que fízeram convênio com re
partições a que servem. Esses Procuradores, e
sem que eles tenham absolutamente nenhuma
remuneração, nenhum honorário - os honorá
rios são recolhidos por essas repartições, pelas
autarquias federais e, às vezes, pelas estaduais
- são utilizados para outros fins. E um Procu
rador desses ganha sete ou oito mil cruzados,
ou percebe até uns doze mil cruzados, caso tenha
muitos anos de serviço, seja antigo na profissão.
É hora de começarmos a reconhecer a impor
tância do Procurador.

Eis a razão do destaque. É porque as outras
categorais, os outros profissionais já obtiveram
tratamento especial, inclusive dentro deste capí
tulo. V. Ex' veja que a situação da Polícia está
neste capítulo muito bem aclarada porque bus
ca-se proteger como merece o policial, que tem
uma função extremamente difícil. Os delegados
de Políciaque estiveram aqui, com a sua associa
ção, foram atendidos naquilo que pleitearam. E
veja V. Ex" que já incluímos neste capítulo quanto
ao Poder Judiciário até o dever de escolha, de
um representante, de delegados para integrar os
Tribunais. É coisa que eles não têm. Há uma
discnminação. É claro que, quanto a essas cate
gorias, esses profissionais, o Estado manifesta o
seu poder através deles; o Procurador, é tão írn-

portante quanto o Delegado e o agente de fiscali
zação de tributos e arrecadação. Eles agora estão
começando a ter reconhecidos os seus direitos.
Portanto, não confunda, meu nobre amigo, predi
camento com privilégio. Não se está dando privilé
gio. Damos apenas condições para que esses pro
fissionais melhor possam cumprir a sua impor
tante missão, que é defender a plena execução
da lei e o patrimônio dos Estados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - O
nobre Relator confundiu uma posição minha, e
apresso-me a esclarecer. Veja: o tratamento que
está sendo dado ao Procurador na Constituição
é um tratamento de privilégio. Por que de privilé
gio? Porque estamos sacando das demais cate
gorias.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) - Está-se
reparando um erro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - E
vejam mais: quando trata com privilégio, comete
equívocos. Por exemplo, o § 2° dizque o ingresso
é por concurso público. Ora, isto é repetitiv?, eis
que Constituição dirá, no capítulo dos. funclo~á
rios públicos, que o ingresso nas carreiras é feíto
por concurso. Vejam bem: assim estamos apre:>
vando uma Constituição repetitiva.Quando se diz
que após dois anos ele não pode ser demitido,
isso já faz parte do Estatuto dos Funcionários
Públicos. Estamos trazendo para a Constituição
uma regra de estatuto.

Ora Sr. Presidente, volto a repetir, acho ser
muito 'mais próprio o tratamento que propus ini
cialmente, no final do Art. 9",eliminando os pará
grafos. De outro lado, Sr. Presidente, se vamos
tratar, em minúcia, dos procuradores, por que
não tratarmos também dos fiscais do Estado, que,
contrariamente ao que pensa o nobre Relator,
não tem regulamento que os defenda, padecendo
dos males de falta de segurança, e de situações
críticas no exercício profissional. E eles são os
que arrecadam os tributos do Estado. Estas sim,
é uma atividade específica.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O §
1° protege todas essas categorias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Co
mo protege os procuradores, também. Por que
não parar é117 Por que ir à frente com os procur:'l
dores? Por que não parar aqui, com os demaís:
com os policiais, com a magistratura? Enfim, Sr.
Presidente, acho que as idéias estão claras. Volto
a repetir, sintetizando o meu pensamento: não
sou contra as garantias dos Procuradores de Esta
do, até porque, Sr. Presidente, poder-se-ia, sob
certos aspectos, igualar a figura do procurador
à dos demais funcionários públicos, que são tra
balhadores, e como trabalhadores precisam de
garantias - garantia de emprego, garantia de
remuneração, garantia de respeitabilidade, como
todos os demais. Ora, se eu considero assim,
não poderia ser contra à proteção, ao direito ao
trabalho que eles têm. O que não posso permitir,
Sr. Presidente, é que destaquemos os procura
dores para dar-lhes tratamento especial na Consti
tuição, esquecendo os demais que padecem dos
mesmos males.

Tenho impressão, Sr. Presidente, de que tudo
o que poderia dizer a respeito do assunto já está
dito.
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O nobre Constituinte José Teixeira fez suas consí
derações.

A título de esclarecimento, acrescento que a
expressão "assim compreendidas, entre outras",
não é, portanto, uma enumeração taxativa.

Apenas em homenagem ao ilustre Constituinte,
quero dize que, numa das minhas emendas, falo
em fiscalização, tributação e arrecadação. Como
é uma questão de redação, acredito que o nobre
Relator também poderá aproveitar essa idéia.

Vamos proceder à votação do destaque. Os
que estiverem a favor do art. 9°,que compreende
o caput e os parágrafos, dirão "sim". Os que
estiverem contra, dirão "não". Dizendo "não",
acolhem o destaque do nobre Constituinte José
Teixeira.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Rejeitado o destaque, mantida a redação do ante
projeto com as alterações,

Vamos proceder à votação do destaque do
Constituinte José Teixeira, referente ao art. LO,
do anteprojeto.

Diz o art. 10: "O Estado-membro promoverá
obrigatoriamente a intensificação dos programas
de eletrificação rural, assegurando-se tarifas redu
zidas aos usuários e vedando-se a cobrança de
taxas pelo material e mão-de-obra aplicados".

Tem a palavra o Constituinte José Teixeira para
encaminhar o destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, a questão que levanto em relação ao
art. 10, já foi citada por mim, genericamente. Esta
mos tratando de uma atividade do Estado-mem
bro e definindo regras para essa atividade. Esta
mos falando de eletrificação. Estamos dizendo
que serão tarifas reduzidas, mas não precisamos
que redução é essa. Portanto, é um dispositivo
de pouca utilidade, embora vede a cobrança de
taxa de qualquer natureza para intensificação da
eletrificação rural. A minha objeção, Sr. Presiden
te, de um lado tem mais uma vez o mesmo argu
mento: está-se privilegiando uma área de atuação
do Estado-membro. Sabemos que é importan
tíssima a eletrificação rural, mas a saúde, a educa
ção, a construção de rodovias e portos também
são muito importante. Ora, quantas outras ativida
des do Estado são tão importantes? Por que trazer
para a Constituição esta definição de tarifa redu
zida para o usuário, vedar-se a cobrança de taxa,
quando sabemos que, como no caso da amplia
ção da rede telefônica brasileira, ela é um grande
instrumento idealizado pelo Poder Público para
prestar mais serviços aos usuários e ampliar bene
fícios no âmbito nacional? Acho que esta é uma
questão administrativa que deve ser tratada pelo
Poder Público estadual, que estuda a conveniên
cia da prioridade à eletrificação rural em suas
áreas. Julgo que não se pode trazer para a Consti
tuição um dispositivo desta pequenez, que dis
respeito ao detalhamento operacional de ativida
de do Estado.

Mmha proposta é a de que seja eliminado o
artigo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Nenhum, dos Srs. Constituintes deseja encami
nhar a votação para defender o preceito.

Tem a palavra o nobre Relator.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o art. 10 foi composto com o texto de
uma sugestão apresentada pelo nobre Constituin
te Osmar Leitão, do Rio de Janeiro. S. Ex' trouxe
argumentos que convenceram o Relator da im
portância deste artigo. O Constituinte José Tei
xeira tem algumas razões. Efetivamente, não po
demos prever tudo na Constituição, mas a eletrifi
cação rural está num tal ponto, excita tanto o
desenvolvimento, proporciona tanto bem-estar e
rentabilidade às atividades rurais, e, por outro lado
há tanta negligência conquanto à ação de governo
nesse importante setor, que nós decidimos aco
lher e inserir no texto a sugestão do Constituinte
Osmar Leitão.

Ademais, representações de agricultores de di
versas regiões, inclusive do meu Estado, procura
ram-me, pedindo que eu fizesse um esforço para
manter esse texto, porque as cooperativas de ele
trificação não estão sendo levadas em conta. O
Governo não tem reduzido as taxas de forneci
mento de energia elétrica para as áreas rurais,
e eles acham que essa é uma forma de promover
o setor. Isto é uma brasa na consciência dos ho
mens que estão no Governo, para que realmente
apliquem mais recursos da Nação com esta finali
dade, já que tantos são desviados para outras
áreas.

Estes os objetivos que presidiram o ato do Rela
tor, ao inserir no texto do anteprojeto a Emenda
Osmar Leitão.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ TEIXElRA- No
bre Relator, a explicação de V. Ex' me faz temer
muito mais ainda a preservação do artigo na
Constituição. Posso até imaginar: se há queixas
do interior de que os Estados não estão sendo
zelosos na eletrificação rural, cobrando as taxas
que são próprias, imaginem como isso seria com
tarifas reduzidas e sem se poder cobrar partici
pação dos empresários. Seguramente, isto seria
um estímulo a que os Estados investissem menos
nessa área. Acho que, assim, o efeito obtido será
exatamente o inverso: em vez de se ter mais eletri
ficação, ter-se-á menos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr.
Constituinte José Teixeira, naturalmente V. Ex'
tem suas razões. Mas há o outro lado. Lembro-me
de que O Estado de Goiás não produzia nem dois
milhões de toneladas de grãos. Mas um gover
nante resolveu comprar tratores e fazer um pro
grama chamado "Goiás Rural", em que se cediam
tratores para o desmatamento de muitas áreas.
E quando alguém reclamou do gasto de dinheiro
do Estado, ele respondeu: "Estacrei recebendo
tudo de volta, no ICM". Eis o problema.

Os governantes não estão percebendo que é
preciso subsidiar a agricultura, como se faz no
mundo inteiro;que a resposta da agricultura sem
pre é pronta e vantajosa. Em toda parte do mundo
se concede subsídio. Aqui, condicionados pelo
interesse de outras nações, que não querem que
a agricultura brasileira se desenvolva, não temos
olhado para isto, não percebemos que o setor
rural tem necessidade de subsídios para suas ativi
dades. De forma que os governantes devem ser
obrigados a atentar para esses aspectos.

Eram estas as considerações que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Acho que a matéria está convenientemente escla-

recida. Vamos proceder à votação. Os que estive
rem a favor da manutenção do artigo dirão "sim".

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 

Não há maioria absoluta...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- V. Ex' vota em qualquer circunstância ou só
em caso de desempate?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Possuo duplo voto. Posso votar e posso desem
patar.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não seria este o caso exato para o duplo voto?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Compreendo o espírito de V. Ex', mas aqui não
se trata de desempate. Desempataria se o resul
tado da votação tivesse sido nove a nove.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pela
ordem, Sr. Presidente. Não pediria a V. Ex' que
infringisse o Regimento, porque, afinal de contas,
outro dia mesmo eu disse ao Presidente Ulysses
Guimarães que não me fizesse sair do Regimento,
atendendo a pedidos. E tudo ajeitamos para dele
não sair. Gostaria muito de ver atendida a solicita
ção do Constituinte Del Bosco Amaral, porque
S. Ex' teve uma votação expressiva a seu lado,
mas não posso pedir isso a V.Ex' De minha parte
não há objeção, mas o fato é de natureza regi
mental. Não sei como agirá V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Explico aos Senhores: não tenho este direito 
diza minha consciência. Por outro lado, aproveito
a oportunidade para render uma homenagem ao
autor do destaque. Se fosse outro aqui, talvez ti
vesse sido aprovado seu destaque. Sou de uma
área rural muito pobre. No Nordeste, a área rural,
lamentavelmente, não tem sido olhada pelos Go
vemos. Quase sempre, com raríssimas excessões,
temos eletrificação nas cidades, nos bairros; as
cidades incham, mas continua havendo dificul
dade para se levar a eletrificação à zona rural.
De modo que esta minha posição é quase uma
declaração de voto ou uma justificação.

Anuncio o resultado da votação: não houve
maioria absoluta, fica mantido. Mas isto não impe
de o nobre autor de, na comissão temática perti
nente, apresentar ou renovar sua emenda, que
realmente tem muitos aspectos positivos Não me
foi fácilvotar. Há fundamentos para aceitar e fun
damentos para recusar. Dei minha explicação.
Preocupa-me bastante a área rural. E também
defendo a democratização do campo. Quero que
as propriedades se multipliquem, que desapare
çam tanto quanto possível os latifúndios. E esses
pequenos proprietários na área rural não têm ele
trificação, não têm nada.

Portanto, fica mantido o art. 10, rejeitado o des
taque.

Destaque referente ao art. lI, de autoria do
nobre Constituinte José Teixeira. Diz o art. 11:
"Os Estados instalarão penitenciárias agrícolas,
artesanais e industriais, descentralizandoas nas di
versas regiões."
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Tem a palavra o nobre autor do destaque para
o encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, o conteúdo do art. 11 é típico de pro
grama de governo, não da Constituição. Isto é
declaração de intenção, é indicação de um rumo
administrativo, portanto não tem absolutamente
nada a ver com Constituição. Proponho que seja
eliminado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Deseja algum dos Srs. Constituintes encaminar
a votação, para defender? (Pausa.) Concedo a
palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o Constitumte José Teixeira teria razão
não fora o quadro dantesco que presenciei ao
visitar algumas prisões. Os govemantes nada fa
zem. Aqui, porém, está uma determinação, um
mandamento constitucional: os Estados instala
rão pemtenciárias agrícolas, artesanais etc. Há um
amontoado imenso de homens em cubículos,
sem trabalhar, completamente ociosos, apodre
cendo nos cárceres. Previmos então a descentra
lização dessas penitenciárias. Por que jogar cinco,
dez, quinze mil homens numa penitenciária de
cidade grande? Por que não criar penitenciária
também nas comarcas interioranas? Em vez de
se construir um presídio para uma população car
cerána de dez mil pessoas, por que não fazê-lo
para mil, duas mil pessoas? Por que não descen
tralizar? É hora de descentralização. É hora de
também forçar condições para o trabalho nessa
área, para que essas pessoas não fiquem ociosas
e não se percam para tudo, para a sociedade,
para a vida. Como estão depois de dois, três anos
de detenção, aquelas pessoas não são mais seres
humanos? E o humanismo, presente em todos
nós, que nos presidiu nesta decisão de colocar
um artigo na Constituição tratando deste tema
de forma singela. Este assunto é também tratado
por outra Subcomissão; se não me engano, a
que cuida dos direitos De forma que procurei
apenas registrar aqui a tendência do mundo mo
derno, que é a de não permitir grandes peniten
ciárias com superpopulação, para evitar que os
seres humanos vivam em péssimas condições.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação. Os que estiverem fa
voráveis à manutenção do art. 11, dirão "sim."
Os que estiverem contra, e a favor do destaque,
dirão "não".

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Cinco votaram "não" Uma abstenção. Seis vota
ram "sim".

Fica mantido o art. 11.
Destaque do nobre Constituinte José Teixeira,

referente ao art. 12
O nobre Constituinte José Teixeira pediu desta

que para o art. 12, que diz em seu caput: "O
Estado membro é constituído pelos municípios
e regiões administrativas intermunicipais, organi
zadas sem prejuízo da autonomia municipal".

TeVI a palavra o nobre autor do destaque para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, essa questão envolve uma outra que
foi objeto de proposta que fiz para a alteração

do projeto apresentado pelo nobre Relator. No
que respeita ao art 12, Igual caput, eu dina que
a natureza do município, do ponto de vista juridi
co, é distinta da natureza da região administrativa,
figura meramente administrativa e operacional.
A intenção na Constituinte é a de participarmos
da regionalização administrativa, o que me parece
excelente. Mas considero que devemos defini-Ia
melhor, descer a detalhes na indicação do que
é a região administrativa e de como ela se cons
tItui.

Assim, Sr. Presidente, proporia que colocás
semos um parágrafo no art. 12, fixando, por exem
plo: o estabelecimento de regiões administrativas
será proposto pelo Poder Executivo à Assembléia
LegiJativa e tem por finalidade o melhor ordena
mento orçamentáno e programático estadual. A
proposta é para que o Executivo não faça, movido
por razões exclusivamente suas, a divisão admí
nistrativa. E mais: o fundamento da cnação da
região administrativa do Estado. Que os Depu
tados estaduais possam participar, trazendo as
ansiedades da população do interior para esse
processo de divrsão administrativa tem que ser
operacional, antes de admimstratIvo. Tem que di
vidir melhor a ação do Estado no seu território
para que se evite o que acontece hoje. E vimos
repetindo isto inúmeras vezes no curso dos traba
lhos. Por exemplo, como disse o Constituinte Fer
nando Gomes: qual o fundamento principal, o
objetivo da criação do Estado de Santa Cruz?
É que o Govemo da Bahia ah não aplica recursos,
há 25 anos não vai Já Ora, se aquela fosse uma
região administrativa, votada pela Assembléia Le
gislativa,para efeito orçamentário, portanto, o Go
verno diria quanto iria aplicar na região a cada
ano, Sr. Presidente. O Executivo passa por um
exame dos critérios de distnbuição de recursos
em todo o território nacional.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permi
ta-me, nobre colega. Usaria do aparte sem pre
juízo do tempo de V.Ex"O que me moveu nessa
história toda é o que move V.Ex"E ainda também
na campanha eleitoral falei sobre isso com meu
candidato a Governador, o Senador Mauro Bor
ges, que já esteve aqui, Antes de apoiá-lo, exigi
o compromisso de S. Ex', de que incluiria em
seus projetos a criação de regiões administrativas
no Estado. Ele perdeu as eleições. Procurei nosso
adversário, o Senador Henrique Santilo, e lhe en
treguei o programa mínimo exigido. Hoje, nosso
adversário no Governo, o Sr. Henrique Santillo
adotou o plano de criação de regiões adminis
trativas submetido à Assembléia Legislativa Não
fixei aqui o critério por achar que compete à Cons
tituição Estadual. E lógico que o Governador não
pode descentralizar a administração, criar regiões
administrativas sem ouvir a Assembléia, mas acho.
prudente que isso conste, porque quero que nos
cerquemos de garantias. Acolho, sem dúvida, o
parágrafo único - ou os parágrafo que V. Ex"
redigir. Como redação, acredito que a Subcomis
são está de acordo. Acolho como valiosa a contri
buição, porque a situação não pode continuar
como está. Notem que estou colocando o Muni
cípio como uma unidade básica. O Município é
uma unidade, e vinham esquecendo essa condi
ção do Município. Quanto à região administrativa,
é para forçar o Governante a descentralizar a ad
ministração, o que não está acontecendo. Um

Estado imenso como Goiás, com 640 mil Km,
com Municípios distantes da Capital dois rrulqui
lômetros, não tem meio intermediário de adotar
determinada providência governamental. Só há
violência no Bico do Papagaio por ausência de
governo. É preciso evitar os litígios e a violência.
Isso foi feito deliberadamente, para forçar. E a
redação do caput do artigo - pelo menos parte
da redação - no que concerne as regiões admi
nistrativas, estabelecendo que serão intermuni
cipais, é do Relator, que procurou forçar a situação
para descentralizar a administração. Foi exata
mente para isso. Fique tranqüilo, pois o que pensa
V. Ex' é o que penso também. Se tiver que votar
"não" para insenr seu parágrafo aqui, votarei. Não
tenho qualquer constrangimento. Não estou vo
tando contra meu relatório, mas a favor do aperfei
çoamento do relatório que submeti à apreciação
de V. Ex"'.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Posso fazer uma consulta, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Se for dentro do mesmo contexto, tem V. Ex'
a palavra.

O SR. DEL BOSCO AMARAL- Minha consulta
é dirigida ao Relator. Estou percebendo- e todos
percebem, é óbvio - que existem vánas coisas
não-colidentes e que se aprimoram, muitas apre
sentadas pelo nobre Constituinte José Teixeira.
Ficamos, de vez em quando, com problemas sé
rios sem saber se neste momento exato da vota
ção podemos suprimir ou acrescentar. Acho que
faltou alguma comunicação entre o Constituinte
José Teixeira e o Relator Siqueira Campos. Tenho
a impressão de as 12 emendas apresentadas po
deriam se resumir em 3. Acho que poderíamos
fazer isso, Sr. Presidente, sem violar o Regimento,
agilizando o processo de votação. Propus, na Sub
comissão de Direitos e Garantias Individuais, que
"todos são iguais perante a lei" - isso todos
dizem - acrescentando que em casos de difren
ças biológicas, sociais, econômicas e culturais,
a lei pelo seu aplicador - ou seja, o julgador
- poderá levar em consideração essas diferenças
para beneficiar o mais fraco. No caso, estamos
legislando para beneficiar o povo, que não é o
mais fraco - é o mais forte em termos teóricos.
Mas na prática sofre todas as agressões por falta
de legislação adequada. Tudo o que fizermos aqui
- a palavra é esta - de acertos, seguindo o
Regimento, não será violação; estaremos usando
o bom senso da aplicação da lei.Pediria aos Cons
tituintes que deixássemos de sutilezas, e onde fos
se possível acrescentar - havendo acordo entre
as partes - que acrescentássemos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
É o que todos temos feito, inclusive com a colabo
ração de V.Ex"

Vamos proceder à votação com esclarecimen
tos do nobre Relator, que acolheu a emenda 
a Mesa é liberal nisso. O importante não é a forma,
é o conteúdo. O colega poderia ter apresentado
emenda, é membro da Subcomissão, estamos
na fase iniciale queremos aprimorar nossos traba
lhos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Ele
apresentou emenda, Sr. Presidente? O Relator não
se lembra especificamente disto, mas não houve
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jeito de conversar com o Deputado José Teixeira.
Aliás, estivemos juntos em viagem, por alguns
dias, mas nesse período, agora, as atividades de
S. Ex- não permitiram que se encontrasse com
o Relator.Além do mais, havia a situação delicada
do Relator na apreciação das emendas. Para dar
maior dimensão ao poder constituinte de cada
um dos integrantes da Assembléia Nacional
Constituinte, o Relator recebeu emendas até por
telefone, sem problemas. Em determinado mo
mento, tive que me isolar. Se não agisse assim,
não chegaria ao relatório, nem ao cumprimento
do dever, o que é grave. Já imaginaram se nossa
Subcomissão tivesse de passar pela vergonha de
não ter relatório? Se deixássemos para a comissão
temática fazê-Io? Afora as naturais deficiências
do Relator, contei apenas com um assessor 
enquanto outras subcomissões tiveram três 
não por discriminação; mas porque um assessor
adoeceu, outro não apareceu e não pude locali
zá-lo. Fiquei apenas com um. Isso acarretou uma
carga imensa de trabalho.

Uma emenda - o Constituinte Carlos Cardinal
não estava aqui - que foi aceita, fixava o único
critério possível para a criação de novos Estados:
o plebiscito. Dava ao artigo uma redação mag
nífica.Ela aparece como rejeitada, mas será resta
belecida na publicação de agora. Está no parecer
como acolhida.

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
E apenas uma questão de desdobramento do
pensamento, que no art. 10 continua. Apenas será
desdobrado e esclarecido.

Vamos proceder à votação: os que votarem
"sim", estarão aprovando o artigo com o esclare
cimento objeto de destaque, que se traduziria no
parágrafo.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - O pare
cer do Relator é para se acolher o parágrafo.

O SR. CONSTITQlNTE CARLOS CARDINAL
Sr. Presidente, para uma explicação. Quando o
Constituinte José Teixeira apresentava seu argu
mento, não pude entendê-lo perfeitamente com
relação ao que seria região administrativa. Poderia
V. Ex- definir melhor o que é isso, com funções,
tarefas, recursos? Quando nosso Relator afirmou
que o sentido da proposta era descentralizar, tam
bém fiquei na dúvida.

Essa região administrativa não é mais alguma
coisa para centralizar em algum órgão federal ver
bas, recursos e decisões? Por exemplo, cria-se
uma região administrativa no meu Estado que
deverá ficar na dependência, digamos, de alguma
verba do Ministério do Interior.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor vai esclarecer: é dentro do Estado, o Estado
será dividido em regiões administrativas. Isso é
uma espécie de juizado de pequenas causas.
Quando uma professora quiser resolver um as
sunto de pessoal, não terá que se deslocar das
Missões para Porto Alegre. Resolverá lá mesmo
os seus problemas. Quando alguém precisar de
uma perfuratriz, se entenderá com o administra
dor regional. Isso já foi aplicado com sucesso
no Estado de São Paulo e, entre outras coisas,
ensejou àquele Estado tanto progresso. No mo
mento, é aplicado a Brasília, com os adminis
tradores regionais de Ceilândia etc.

o SR. CONSTITQlNTEDEL BOSCO AMARAL
- Só que lá ainda falta o item da Assembléia
Legislativa. Lá foi aplicado com uma forma de
política centralizadora do ex-Governador do meu
partido, que acabou criando, no ano da eleição,
42 regiões administrativas, ampliadas de 12, ge
rando um verdadeiro cabide de empregos eleito
rais. Deveria ter passado pela Assembléia Legis
lativa, onde teria as diferenças aplainadas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDlNAL
Entendi que o Deputado José Teixeira ia fundar
seu raciocínio exatamente sobre isso, mas não
o fez.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação. Os que disserem
"sim", estarão acolhendo a manutenção do art.
10 com o pensamento desdobrado no parágrafo
único.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Volto a levantar a mesma questão de ordem,
por questão de princípio. Se vai sofrer qualquer
modificação, todos diremos não, porque há um
acordo para essa modificação ser inserida, já que
o "sim" é o acolhimento integral, sem modifica
ções. Já fizemos isso no outro acordo existente.
Não há inconveniente em ser "sim" ou "não".
Nosso Relator é homem de espírito aberto.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - Não
tenho nenhum constrangimento com isso.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Vamos votar "não", acolhendo a modificação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Vou explicar a V. Ex- O destaque, em princípio,
é para suprir. No caso, há um desdobramento,
já que o caput, que é o principal, fica. A matéria
a ser colocada para mim é indiferente. Acolho
o pensamento de V. Ex" Aqueles que quiserem
a manutenção do art. 12 com o acréscimo do
parágrafo único, discordando no que tange ao
parágrafo, dirão "não". É isso que V. Ex" quer?
É um desdobramento.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - E o
Relator dá parecer favorável a essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continuo: os que estiverem a favor da manuten
ção do parágrafo, com o pensamento desdobrado
e traduzido no parágrafo único, dirão "sim".

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - É um
problema redacional.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Está aprovada a sugestão do nobre Constituinte
José Teixeira,mantido no art. 10 com o desdobra
mento do pensamento através do parágrafo.

Vamos proceder à votação do destaque do
Constituinte José Teixeira referente ao art. 17. O
Constituinte José Teixeira é muito hábil. Diz S.
Ex': "Requeiro votação em separado do art. 17"
- e não diz para quê! Ele quer o destaque. O
art. 17 diz o seguinte: "A eleição de Govemador
e Vice-Govemador, para mandato de quatro anos,
será realizada simultaneamente em todo o País,
a 15 de novembro do ano anterior ao da conclu
são do mandato dos seus antecessores, através
de sufrágio universal e voto direto e secreto, por

maioria absoluta de votos, excluídos os em branco
e os nulos, verificando-se a posse no dia 1· de
janeiro subseqüente. Parágrafo único: não sendo
obtida a maioria absoluta, nova eleição será reali
zada em 30 dias entre os dois candidatos mais
votados no primeiro tumo, sendo eleito o que
receber maioria de votos, excluidos os em branco
e os nulos".

Tem a palavra o Constituinte José Teixeira, au
tor do destaque, para encaminhar a votação. V.
Ex" dispõe de 3 minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, a questão que levanto é pertinente
à extensão do mandato do Govemador. Comungo
da idéia de que quatro anos para o Poder Execu
tivo é pouco. Pelas experiências que pude acom
panhar e viver, considero esse tempo curto. Re
centemente, o Presidente da República fez um
apelo à Nação pronunciando-se a respeito do seu
próprio mandato. Propôs para si um mandato
de cinco anos. Lembro aos colegas que fui à
tribuna da Câmara defender mandato de seis anos
para o Presidente José Samey. Digo mais: não
defendi esse mandato de seis anos, mas trabalhei
no que diza Constituição e concluí que o mandato
do atual Presidente é de seis anos. Entretanto,
o Presidente da República pode ter mandato tam
bém de cinco anos. De maneira que o que propo
nho, de um lado, corresponde à minha idéia a
respeito da extensão de mandato de Govemador;
de outro, aceitando, como aceitei, as ponderações
do Presidente José Sarney - que tem intenção
de que seu mandato seja igual, em termos de
tempo, ao dos seus sucessores - vejo aí um
duplo proveito: de um lado, cinco anos é um
tempo mais adequado que quatro anos, e, de
outro, promover-se-ia a coincidência dos man
datos dos executivos. Esta a minha observação
e intenção.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem a palavra o Constituinte Nabor Júnior, para
encaminhar em sentido contrário.

O SR. CONSTITUINTE !'lABORJÚNIOR - Sr.
Presidente, tenho uma opinião que se concilia,
de certa forma, com a proposta do ilustre Consti
tuinte José Teixeira.Todavia, pelo fato de ser favo
rável à coincidência geral de mandatos, acredito
que a discussão da matéria deveria ocorrer por
ocasião da flxaçâodo tempo de mandato do Presi
dente da República. Se a Constituinte fixaro man
dato em cinco anos, por uma questão de princípio
serei favorávelà fixação do mandato dos Govema
dores em cinco anos, assim como o dos Deputa
dos, para que haja continuidade administrativa.
Como vem sendo feito,não se justifica. Os Gover
nadores estão iniciando o mandato, o Presidente
e os Prefeitos estão terminando. Está uma balbúr
dia tremenda e isso resulta em prejuízos incalcu
láveis para o bom desenvolvimento e a norma
lidade administrativa tanto do País como dos Esta
dos e Municípios.

Tendo em vista que não compete a esta Subco
missão fixar o mandato do Presidente da Repú
blica, se estabelecermos agora o mandato do Go
vernador em cinco anos nos anteciparemos a
urna decisão maior, que vai despertar o interesse
dos Constituintes: a flxaçâo do mandato do Presi
dente da República.
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nhuma objeção ao conteúdo. Quando li, simples
mente registrei um erro datilográfico que queria
depois mostrar ao Relator, mas não era para ser
feito como destaque. O nobre Relator já acenou
com a cabeça, o que indica que já corrigiu o
equívoco datilográfico. Ao invés de "constantes"
é "constante". Não há portanto, Sr. Presidente,
destaque a requerer, Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Está retirado o destaque de V. Ex' Foi uma ques
tão de redação, O Relator não teve tempo de
conversar com V. Ex'

Agora, passemos ao destaque do Constituinte
Del BoscoAmaral. O nobre Constituinte pede des
taque do art. 23 e do § 1° Parece-me que quer
as duas coisas.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Não, veja bem, todos estão com uma redação
no § 4° do art. 22. Foi corrigido inicialmente que
o art. 23 tinha um parágrafo, que era o § 4° do
art. 22. Leia-se assim: art. 23 - "Arepresentação
judicial e a Consultoria jurídica ..."

Quanto ao § 4° do art. anterior, ou seja, art.
22, foi-nos dito no inicio, se a minha memória
não falha, que o § 4° seria o parágrafo único do
art. 23.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Continua o parágrafo, com a mesma redação,
apenas deixa de ser parágrafo do art. 22 para
ser do art. 23, por considerar o Relator mais perti
nente a matéria. O art. 22 trata de MinistérioPúbli
co, ao passo que o art. 23 trata de assistência
judiciária e defensoria pública. No Estado de São
Paulo e em outros Estados, essa matéria está
intimamente ligada à representação judicial, ou
seja, aos procuradores, porque estes, em princí
pio, são advogados, enquanto que o Ministério
Público, pela sua natureza, em quase nenhum
Estado trata da defensoria e da representação
judicial.

Posso prestar a V.Ex' esse esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Perfeito. Há pouco, disse que teríamos proble
mas, porque já foi constatada a falta de comuni
cação. Se os procuradores ainda estivessem por
aí - e o próprio Constituinte Michel Temer _
eles diriam que isso é um contra-senso. S. Ex'
defende vigorosamente os predicamentos dos
procuradores judiciais, e agora pede que .. Eu di
go a que vim: peço supressão.

Sr. Presidente, peço que leia o meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrlgues)
Art. 23 e § i-, que é o novo parágrafo que vem
- V.Ex"quer suprimir.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Explicarei porquê: eu não queria suprimir tudo,
mas estou entre as respostas "sím'l.ou "não"
aquelas respostas do ensino moderno onde o fu
lano tem que escolher entre um, dois, três, quatro
ou cinco, quando existe possivelmente o seis, sete
ou oito para serem respondidos.

Vejam o art. 23 - "A representação judicial
e a consultoria jurídica da administração dos Esta
dos incumbirão exclusivamente às procuradorias,
organizadas em carreira, com ingresso mediante
concurso de provas e títulos."

Voltamos atrás. Pelo que vemos, já aprovamos
os procuradores.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, na verdade, queria apenas fazer um
comentário com o ilustre Relator. Não tenho ne-

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, V.Ex", como sempre, foi preciso. Eu diria
ao Constituinte Del Bosco Amaral que meus argu-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vou dar a palavra ao nobre Relator, mas antes
quero esclarecer que essa redação não entra na
matéria do regime de governo, limitando-se a di
zer que Governador e Vice-Governador serão elei
tos pelo sufrágio universal, em voto direto e secre
to. Tenho a impressão de que essa matéria é
pertinente, por ser questão dos Estados. Mas po
deremos em outro aspecto, na Comissão de Siste
matização, falar sobre isso também. Podemos es
tabelecer que o Governador será eleito, terá man
dato de tantos anos, ainda que depois façam uma
compatibilização na Comissão de Sistematização.

Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
...Subcomissão da Organização Eleitoral, Partidá
ria e Garantia das Instituições.

De certo modo, pode não prevalecer a tese
que alguns defendem de que o mandato do Presi
dente da República deve ser de cinco anos 
como, por exemplo, quer o ilustre Constituinte
José Teixeira - sendo os mandatos dos Governa
dores também de cinco anos... Admito até que
esse mandato seja fixado em quatro anos com
direito a reeleição, como pretendem alguns com
panheiros Isso daria à população a oportunidade
de fazer um julgamento sobre o desempenho da
queles que, por delegação sua, exerceram o man
dato eletivo, principalmente no âmbito do Execu
tivo. Se para os portadores de mandato legislativo
é permitida a reeleição - a população julga o
desempenho de seu representante nas diversas
casas legislativas - por que a população não
pode fazer julgamento semelhante no que res
peita a detentor de cargo do Poder Executivo?

No momento, acho inoportuno tomarmos essa
decisão. Talvez no âmbito da Comissão de Siste
matização ou no Plenário tenhamos oportunidade
de expressar melhor nossa opinião a respeito do
assunto, o que é da maior importância.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Permita-me encaixar um aparte. Tenho a im
pressão de que esta matéria não é pertinente à
nossa Subcomissão: a flxação de forma de eleição
do Governador, o escrutínio etc. Por que não,
já que estamos agindo com bom senso, Gover
nador e Vice-Governador ~ _I em eleitos na forma
que a Constituição de errnínar? Ponto. Assim,
manteríamos o art. 1'" mas não estaríamos inva
dindo a área de outra Subcomissão porque existe
a ...

mentos são mais reais do que os apresentados
pelo Constituinte Nabor Júnior. Sou favorável ao
mandato de cinco anos por achar que é um tempo
mais razoável de duração de mandato de gover
nantes - Governadores, até mesmo Prefeito e
Presidente da República. Não cabe a esta Subco
missão fixarprazo para duração de mandato, mas
reconhecer uma realidade até como forma de
não fugir da legalidade. Esta Constituinte foi con
vocada pelo Congresso Nacional, e não temos
condições de mudar esse aspecto. Quem pode
fazer isso é a Subcomissão que trata dessa maté
ria - Subcomissão do Sistema Eleitoral, e Parti
dos Políticos - ela fixa o mandato. Até fIZ obser
vação na emenda do Constituinte José Teixeira
e do Constituinte Geraldo Bulhões - o último
apresentou sugestão e emenda - fixandoo man
dato em cinco anos. Quanto à duração dos man
datos, não estão definidos os mandatos do Presi
dente, dos Prefeitos e dos Vereadores. Quer dizer,
iríamos jogar no escuro, tratando de assunto que
não é de nossa competência. A emenda Antônio
Britto, que foiacolhida, visava objetivamente esta
belecer eleição em dois tumos.

A grande briga do Constituinte Antônio Britto
era no sentido de estabelecer eleição em dois
turnos. Nós acolhemos a emenda porque acha
mos que a eleição em dois turnos é altamente
democrática e evitar que governantes eleitos por
minoria não tenham estabilidade para levar adian
te o programa lançado nas praças públicas, como
plataforma de governo. De forma que acho que
nesse assunto não poderemos entrar, porque na
da foi estabelecido: não estamos sabendo o que
foi feito, o que está sendo feito e o que será feito.

A Comissão de Sistematização é o lugar certo
para levarmos nossas emendas e harmonizarmos
as coisas, porque o interesse do País deve preva
lecer sempre. Não podemos fazer algo que certa-

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL mente irá sofrer mudanças.
- Exatamente. Não estou criticando. Concordo A razão do não acolhimento das propostas dos
com as ponderações de V. Exa., mas quero ir Constituintes José Teixeira e Geraldo Bulhões
além. Acho que ingressamos vigorosamente I)as prende-se a essa situação de indefinição em que
atividades de outra Subcomissão - que admiti- estamos, e também nossos limites. Tão-somente
mos, até por voto em plenário, que existisse e",., por isso não foram acolhidas, por nada mais.
trabalhasse - quando tere~<:>soportunidad~,c..a- <, Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
da um, de per .Sl, no Plenário ou na COIl:ll:sao Vamos proceder à votação. Os que forem a favor
de Sistematízaçâo, de defend.er ~ossas ~os~çoes. da manutenção do art. 17 dirão "sim", e os que

Quero submeter a sugestão a apreciaçao do forem contra dirão "não".
Relator, aduzindo as razões de V. Ex' e do autor
do destaque, pois acho que realmente alguma (Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

COisa precisa ser feita para que saíamos ilesos Então, V. Ex" retira o destaque. Está retirado.
desse art. 17. Um a um V. Ex' retirou o destaque e, da outra

vez, o Sr. Relator concordou com V. Ex'
Agora, vamos proceder à votação do último

destaque requerido pelo nobre Constituintes José
Teixeira. Trata-se do art. 19, § l°, que diz: "Anual
mente o Poder Executivo do Estado-membro
submeterá à Assembléia Legislativa a proposta
orçamentária e a relativa ao programa anual de
trabalho, para o exercício subseqüente, organi
zadas por região administrativa".

O que é objeto de destaque: "§ 1°- "Aaplica
ção de recursos financeiros em atividade ou pro
jeto não constante do programa anual de trabalho
constitui crime de responsabilidade".

Tem a palavra o nobre autor do destaque para
encaminhar a votação.
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Imaginem que nesta época de tecnologia mo
derna, de grandes avanços, quer na área da infor
mática, quer na de energia nuclear, surge a neces
sidade de o Estado-Membro, a Unidade da Fede
ração, pedir um parecer jurídico sobre matéria
de naturezajuridica, mas que avance por um cam
po do Direito que ainda não seja do alcance dos
seus procuradores judiciais. O que teríamos, en
tão? O Estado-Membro simplesmente não pode
ria se socorrer de nenhuma outra fonte, porque
seria inconstitucional. Dou um exemplo: termos
de nos pronunciar a respeito da inconstitucio
nalidde da instalação de uma fábrica de artefatos
bélicos nucleares num Estado, havendo algo na
legislação no Direito Público Internacional a res
peito da matéria. Se em determinado Estado 
não podemos pensar no Estado de São Paulo
nem do Maranhão - não houvesse nenhum pro
curador com conhecimento para ingressar, com
idéias, com conteúdo na consultoria jurídica ou
para representar judicialmente contra um ato que
afeta o Estado, porque ele desconhece a matéria,
o Estado soçobraria porque não há como, nobre
Relator, ter uma brecha - aqui é taxativo: "a re
presentação judicial e consultoria da adminis
tração dos Estados incumbirão exclusivamente
às procuradorias organizadas em carreira". E se
na Procuradoria inexistir qualquer profissional que
conheça a matéria em tela, a matéria que esteja
em julgamento, QU que precise de uma orientação
jurídica? Como fica o Estado? Ele simplesmente
abdica de se defender?

Acho que esse art. 23 precisa ter uma pequena
válvula de escape. Mas o pior está no parágrafo
único: "a prestação de serviço de Assistência Judi
ciária ou Defensoria Pública poderão ser atribuí
das pelos Estados a seus procuradores, ou uma
Defensoria Pública constituída de advogados con
cursados, admitida a prestação eventual de servi
ço de acadêmicos de Direito".

A Ordem dos Advogados do Brasil não me
encomendou isto, falo como bacharel em Ciên
cias Jurídicas e Sociais - tenho a minha carteira
da OAB e advogo, logicamente, excluídos os
meus impedimentos. Mas devo dizer que os advo
gados vêm sendo nomeados pelojuiz da comarca
para serem defensores dativos - quando não
há - do réu pobre. O que mais acontece é isto:
o advogado é o defensor. Inclusive havia verbas
- anteriormente fixava-se o valor da defesa 
mas o Estado raramente pagava. Era a exploração
do homem, do profissional liberal, do advogado,
pelo Estado, quando o Estado tinha uma procura
doria. Agora é o contrário - os procuradores
é que deveriam trabalhar nisso. Pergunto: e se
o crime do cidadão, se o delito, é o peculato?
Um peculatário está atingindo a administração
pública. É um crime contra a administração públi
ca. Ora, como vamos mandar? Já admitimos an
tes que o procurador judicial do Estado...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Permita-me. Posso esclarecer. O Procurador do
Estado acha que há uma distinção entre procura
dor ...Admite excepcionalmente isso, mas na dou
trina, hoje, não se confunde: o procurador tem
a sua função, o promotor tem a sua e o defensor
público tem a sua.

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Perfeito. Mas quanto ao defensor público, diz
o artigo: "a prestação de serviço de Assistência

Judiciária" - não vamos sair disso, é acompa
nhar quem precisa da assistência judicrária na
primeira, na segunda e na última instância 
"ou Defensoria Pública poderão ser atribuídas pe
los Estados aos seus procuradores, ou a uma
Defensoria Pública". Ai eu admito a criação da
Defensoria Pública, a existência de uma Defen
soria Pública...

O SR. CONSmUINTE CARLOS CARDINAL-
V. Ex' está querendo explicar exatamente o que
entendi: a contradição entre a Defensoria Pública
e o Procurador do Estado.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Ah, sim, eu a eliminaria do parágrafo único.
No art. 23 deixaria uma válvula de escape. Al
guém, com uma redação possivelmente mais
aprimorada que a minha, colocaria uma válcula
de escape para que...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Consti
tuinte Del Bosco Amaral, permita-me. Estes arti
gos foram elaborados tendo em vista as sugestões
e as emendas, e muitas vezes, em virtude dos
trabalhos apressados que a Constituinte está sen
do forçada a fazer, surgem impropriedades Isso
também ocorre em função do pouco tempo que
tem o Relator; determinadas coisas deixam de
se alinhar.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO'AMARAL
- O relatório de V. Ex" é brilhante. Este é um
dos casos em que o art. 23 é útil, o parágrafo
único é maravilhoso, mas precisa ser modificado
em alguma coisa Eu não colocaria nunca o Pro
curador do Estado para defender aquele que atin
giu o Estado. É um contra-senso. No Exército
coloca-se o coronel ou indica-se um míhtar para
defender o réu na Justiça MIlitar- aí é que está
o desastre da Justiça Militar.AJustiça que enten
do precisa de defensor que não tenha depen
dência nenhuma. É preciso que ele não tenha
vinculo empregatício com aquele que está toman
do o outro réu. Acho que assim se cometeria
uma heresia jurídica, no meu modo de entender.
Defendi há pouco os procuradores. Se qeu não
admitisse qu deveríamos colocar no art. 23 
vou sugerir só - um parágrafo que dissesse: as
exceções serão apreciadas, serão enviadas pelo
Poder Executivo à Assembléia Legislativa, ou de
penderão de uma autorização da Assembléia Le
gislativa", ou alguma coisa que os senhores me
ajudem a pensar...E no parágrafo único eu disses
se: a prestação de serviço de AssistênciaJudiciária
ou de Defensoria Pública será atribuída a uma...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - No ca
put ou no parágrafo?

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- No caput eu somente abriria uma válvula de
escape, e no parágrafo eliminaria a possibilidade...
Eu tiraria "a seus procuradores", e diria só "a
uma Defensoria Pública", porque aí uma lei ordi
nária iria criar um corpo de defensores que não
seria este de Procuradores do Estado que aqui
estiveram.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Constituinte Valmir Campelo, peço a V. Ex" que
assuma a Presidência para que eu possa falar,
no prazo regimental, encaminhando a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITU'''ITE CHAGASRODRIGUES
- Estou de pleno acordo com o Constituinte
Del Bosco Amaral. Apresentei a Emenda
2B0064-3 - "inclua-se o seguinte item: Minis
tério Público, Procuradoria do Estado, Polícia Civil,
Polícia Militar,Assistência Jurídica e Judiciária e
Defensoria Pública" - porque entendo que às
vezes pode o procurador estar em conflito. Em
alguns Estados, como em São Paulo, há Defen
soria Pública e há Assistência Judiciária. Eu faço
uma distinção: Assistência Jurídica é de modo
geral, não implica necessariamente ida à Justiça;
Assistência Judiciária é a assistência perante o
Poder Judiciário. E a Defensoria Pública é uma
assístêncrajudicíána tão Importante que se chama
Defensoria Pública. Faço distinção, e quando fui
Governador criei, no Piaui, a Assistência Judiciá
ria, com carreira própria, porque entendia que
a Defensoria Pública e a Assistência Judiciária
não se confundem nem com o Ministério Público,
nem com a Procuradoria do Estado. Mas quero
dizer a V.Ex" que estou de pleno acordo também
quanto aquela exclusividade. Às vezes há proble
ma de consultoria e precisa-se pedir um parecer
de um renomado professor de Direito.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permi
ta-me um aparte, Sr. Constituinte. A emenda que
V.Ex" citou não é a 260061-9?

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- É a 2B0064-3.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sobre
Assistência Jurídica e Judiciária.

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
Exatamente. Falo aqui em Assistência Jurídica

e Judiciária e Defensoria Pública.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Então
essa emenda está anotada como aprovada; trata
se do art. 6° - tem o número 260061-9.

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Não, essa é outra, são duas. Deve também
ser incluídaaqui e prevê a competência do Esta
do-Membro para suplementar a legislação federal.
Incluída nos dois lugares. Eu quis com isto apenas
dizer que estou de acordo, mas que devemos
distinguir as matérias. Mas já que V.Ex' está preo
cupado com o problema específico, há uma
emenda que trata especificamente da Defensoria
Pública. Art.22: "os Estados organizarão a Defen
soria Pública, como instituição permanente, es
sencial"... etc. Se o nobre Relator quisesse, pode
ria atender a S. Ex' suprimindo o caput - V.
Ex"quer suprimir o caput do art. 23 ...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Já vai suprimir. Queria deixar: "a não ser em
casos logicamente previstos por autorização legis
lativa". Eu daria primeiro a redação do parágrafo
único. "A prestação de serviço de assistência judi
ciária será atribuída a uma Defensoria Pública
constituída de advogados concursados, admitida
a prestação eventual de serviços de acadêmicos
de Direito". Eu tiraria só "os procuradores".

O SR. CONSTITUINTE CHAGASRODRIGUES
- Perfeito. Eu ia sugerir que mantivéssemos o
art. 23, substituindo o "exclusivamente" por "nor-
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rnalrnente". Normalmente ou excepcionalmente
poderia consultar

O SR. RELATOR (Siqueira Campos)-Consti
tuinte Chagas Rodrigues, o Relator reitera a V.
Ex" aquilo que particularmente já disse e que até
foi dito na reunião: este relatório não pode ser
meu, nem de nenhum de nós, tem que ser da
Subcomissão. O espírito é este. Nossa Subco
missão tem trabalhado unida, ouvindo a todos
e a todos dando satisfação. O Relator não quer
disputar autorias, não quer, absolutamente, impri
mir marcas - quem sou eu para imprimir marcas
nos trabalhos da nossa Subcomissão? Estou aqui
para colaborar. Acho que tivemos um rendimento
magnifico, porque não houve confrontos, apesar
das pequenas divergências surgidas em referên
cia a determinados textos. Fomos até muito bem.
Estou feliz por não termos encontrado contra
dições gritantes. V.Ex"acompanhou mais ou me
nos esse trabalho, bem como os vice-presidentes
e os colegas, e viram o que acontecia: e chegar
uma emenda a um texto, fazendo parte de deter
minada área do projeto, nesse curto espaço de
tempo. Àsvezes determinadas coisas que podem
causar conflitos não são encontradas na hora em
que estamos procurando introduzir emendas no
relatório final. Os debates são para isso mesmo.
Se fôssemos impedir esses aperfeiçoamentos...
Seria o caso de chamarmos o Chico Campos
e dizer: "Olha, queremos uma Constituição." Isso
não é possível. Este parecer, repito, tem que ser
de todos nós. E o parecer precisa sair daqui o
melhor possível. Por isso digo aos ilustres colegas
que não tenham o menor constrangimento em
apresentar sugestões. Estamos no art. 22. Atéaqui
as coisas foram ótimas, tudo correu muito bem
e quero que cheguem até a ser melhoradas.
Quanto a esta parte, há um problema de redação
que vamos resolver, nós três, aqui e agora, com
a aprovação dos nobres colegas.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, agora Sr. Constituinte, que cola
borou para aprimorar o texto, veja que quando
falamos em "normalmente" já estamos admitindo
que possa surgir a anormalidade. Quando se fala
em "normalmente" é porque pode existiro "anor
malmente". Se a redação do art. 23 for "a repre
sentação judicial e a consultoria jurídica de admi
nistração dos Estados incumbirão "normalmen
te" às procuradorias organizadas e tal, muito bem.
O que vai acontecer? Quando ocorrer uma anor
malidade, temos a viga mestra constitucional. As
anormalidades serão discutidas no Estado do
PIauí, do Maranhão, de São Paulo, do Rio Grando
do Sul, de Pernambuco. Quer dizer, o "normal
mente" já mata o "exclusivamente" e abre cami
nho para as exceções.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Muito bem. Então, aí, nós substituiríamos o
"exclusivamente" por "normalmente" ou "ordina
riamente".

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA- No
bre Constituinte, permita-me um aparte. Eu queria
apontar uma preocupação que estou tendo. A
redação do § 4° do art. 22 como está aqui no
texto, e a do art 23 repetem na essência os pará
grafos 2° e 4° do art. 9°. Estão próximos e repe
tindo a mesma determinação, com pequenas di
ferenças. De maneira que acho que é uma ques
tão de se adaptar as redações.

O SR. CONSTITUINTECHAGAS RODRIGUES
- Não, o § 2° do art. 9° trata de representação
judicial e da consultoria jurídica.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Continuo a leitura. "Da administração dos Esta
dos, incumbirão exclusivamente as procuradorias
organizadas em carreira, com ingresso mediante
concurso".

Leio agora o § 2°. "A representação judicial".
Vou ler agora o art. 23. "Arepresentação judicial";
volto ao 2°, "e a consultoria jurídica"; volto ao
23, "e a consultoria jurídica dos Estados-mem
bros"; aqui, "da administração dos Estados"; "in
cumbirão exclusivamente"; "competem privativa
mente"; e vai por a1afora.

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

Apenas para ordenar nossos trabalhos, pediria
aos Constituintes a gentileza de ouvirem a palavra
do Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA- Não
estou contra, nobre Constituinte. Estou apenas
tentando dar uma colaboração no sentido de não
sermos repetitivos, nem prolixos, dizendo a mes
ma coisa com palavras diferentes. No teor do
§ 2° e do art. 23 não há, na essência, nenhuma
diferença. E aponto um gravlssimo risco que esta
mos correndo aqui: o de dar exclusividade aos
procuradores na atividade de consultoria jurídica,
o que significa que nenhum govemador de Esta
do vai poder se louvar em um parecer de um
consultor jurídico que tenha em palácio, porque,
se assim fizer, a decisão será nula e inconstitu
cional.

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) - Com
a palavra o Constituinte Del Bosco Amaral.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Eu pedi o destaque realmente para extirpar
do texto. Concordo plenamente: o art. 23 é a re
presentação fieldo § 2°,do art. go, e até reconheço
que, no momento da discussão sobre o § 2°, do
art. go, deveríamos ter deixado a válvula de escape
para o Estado não ficar totalmente manietado.
Quanto ao parágrafo único, que não seria o §
4°...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA- No
bre Constituinte, vamos decidir logo essa questão.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Gostaria que o Relator acompanhasse com
atenção, porque vai depender, inclusive, da sua
boa vontade. No art. gonão se trata de prestação
de assistência judiciária. Não, Assistência Judi·
ciáría é outra coisa. Poderíamos transformar esse
art 23 numa prestação de assistência judiciária,
ou defensoria. Veja bem qual seria a redação 
aí eu deixaria intacta, se eu fosse o legislador.
Eu diria o seguinte: art. 23 - A prestação de
serviço de Assistência Judiciária ou Defensoria
Pública poderão ser atríbuídas "- poderão -"
pelos Estados a seus procuradores, ou a uma
Defensoria Pública -eu deixaria o "ou" - "cons
tituída de advogados concursados.....Estou crian
do duas figuras: uma, a do procurador sendo de
fensor público, quando não houver advogado,
porque pode haver um Estado onde ninguém
queira se concursar para ser defensor público.
E vejam bem: "admitida a prestação eventual de
serviço dos acadêmicos de Direito" - com isso,

prestaremos atenção especial à juventude que es
tá nos bancos escolares já que existe um pará
grafo único, mataríamos com este parágrafo
aquela exclusividade que demos, deixando nele
uma válvula de escape deste tipo, "ou acrescen
te-se onde couber": "o Estado poderá, não haven
do procurador". O Estado poderia - não haven
do no seu corpo de procuradores alguém que
conhecesse o assunto a ponto ou de ser consultor
ou de defender o Estado - sair fora do que obri
gou o § 2° do art. 9° Acho que se não fizermos
isso agora, vamos pagar um preço muito alto,
depois de um dia brilhante de entendimentos.
porque vão ficar claras duas coisas, ambas cumu
lativas: primeira, que o art. 23 era repetição quase
lpsis Dttem do § 2°, do art. 9°; segundo, que
o parágrafo único do art. 23 é algo muito útil
e aproveitável que estaríamos jogando fora. Se
eu vencesse, em minha proposta de excluir do
relatório de V. Ex"..

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA-Per
mita-me. Além de repetição pardal do § 4°, do
art. 9", eu ...

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- art. 9", § 4°: "a prestação judiciária poderá ser
administrada aos seus procuradores". Como não
acrescentamos; "ou Procuradoria .Jurídica", e é
matéria vencida, não vejo, nem pela boa vontade
do Presidente, motivo para dar um salto no Regi
mento, voltando ao art. go

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - É
a mesma matéria. É para cornpatibllizar, Vamos
ouvir o Relator, por favor.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - A opi
nião do Relator é no sentido de que se atinja
o maior nívelde aperfeiçoamento possível. Enten
do que a Subcomissão é soberana nesse aspecto.
Entendo que não pode haver susceptibilidade a
ferir nem pode haver frustração de alguém por
não conseguir tudo que esperava, até por que
esse texto é da Subcomissão. Somos todos cole
gas. Chegamos ao texto através de sugestões das
diversas entidades representativas de vários seg
mentos da sociedade feitas aos colegas, que são
Constituintes e têm poder soberano, graças a
Deus. Contestar isso é um absurdo. Não é questão
de voltar. Estamos discutindo agora uma forma
de harmonizar a redação. Como eu iria impedir
que se consumasse uma coisa que representa
a vontade de todos? A menos que outros se colo
quem contra - coisa que o Relator não fará 
concretizando um ajustamento dos textos, para
não haver conflitos, porque nosso objetivo é fazer
uma boa peça, tanto quanto possível.

O SR. CONSmUlNTE DEL BOSCO AMARAL
- O Relator me permite um aparte?

O SR.RELATOR (Siqueira Campos)-OCons
tituinte Carlos Cardinal já o havia solicitado, preza
do colega.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL
Sr. Presidente, Sr. Relator, pelo fato de ser leigo
no assunto, eu entendi - quero explicações exa
tamente, para poder votar com segurança - que
o art. 23 se referia à Consultoria e que estávamos
caminhando para transformar o parágrafo único
numa definição de Assistência Judiciária, onde
o Estado, segundo entendi do que disse o Consti
tuinte Chagas Rodrigues, faria, através de carreira
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organizada, como é feito com a Consultoria Públi
ca, Assistência Judiciária. Eu entendi que o pará
grafo único seria transformado num artigo defi
nindo Assistência Judiciária.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex'
entendeu bem. Estamos procurando, também,
tirar o Estado de uma situação em que seja obri
gado a recorrer a determinados elementos pela
impossibilidade constitucional de recorrer a quem
melhor atenta aos interesses da comunidade,
num determinado momento. Essa é a colocação
feita pelo Constituinte Del Bosco Amaral - ajus
tada com essas colocações relativamente ao pro
blema, que V.Ex' tão bem expôs - e levantada
pelo nobre Constituinte Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Constituinte José Teixeira pediu um aparte ao
Relator. Solicito a S. Ex' que o conceda.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Está
concedido, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muito obrigado. Insistindo na igualdade, mutatis
mutandis, ou quase igualdade do art. 23 e §
4° do art. 22, em relação aos dispositivos citados
anteriormente, volto a dizer, Sr. Presidente, que
se trata de uma questão essencialmente de adap
tação de redação. Precisamos adaptar uma reda
ção à outra. Parece-me que ficaria, aqui e agora,
uma atividade pouco satisfatória para nós nesse
instante. E como o nobre Relator tem-se havido
de maneira perfeita na adaptação de nossas
idéias, elaborando textos, poderia ficar a cargo
de S. Ex', se os companheiros concordassem,
a adaptação dessas redações, consultando, se for
o caso, os Constituintes Chagas Rodrigues e Del
Bosco Amaral. Entretanto, aproveito a oportuni
dade para, mais uma vez, submeter à conside
ração dos companheiros a sugestão de que não
nos causaria espécie o fato de revermos o que
já foi aprovado na redação do art. go e seus pará
grafos. Mas quero insistir,já que estamos voltando
ao tema, num ponto importante para mim e creio
que até para a totalidade dos companheiros que,
como eu, defendem o fortalecimento da Federa
ção. O fortalecimento da Federação só pode sig
nificar liberdade nos Estados, o arbítrio maior dos
Estados, portanto, menos jugo, menos peia do
Governo central. A mim causa mal-estar votar
um dispositivo que encaminha, como única regra
possível, o tratamento de questões jurídicas das
administrações estaduais para um órgão exclu
sivo. Isso é manietar o Estado, é impedir o Estado
de agir. Isso é, daqui de Brasília, dizer como os
Estados vão se organizar. Para mim, isso está
errado, isso, para mim, está furado.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex'
tem razão.

O SR.CONSmUINTEJOSÉ TEIXEIRA-[sso
é contra o federalismo que tanto temos defendido.
Ora, revemos o art. go, § 2° Dizer que só pode
prestar consultoria jurídica, ao Govemador, a Pro
curadoria, como se disse agora há pouco, sob
pena de não ter validade a decisão dele, baseada
em texto de qualquer outro, é conceder uma ex
clusividade. Aquilo que foi mal-entendido como
privilégiodos procuradores, vejam como se revela
aqui agora. É um monopólio. Os nobres Consti
tuintes Chagas Rodrigues e Nabor Júnior, que

foram Governadores, sabem muito bem o quanto
é necessário, às vezes, o Governador ter o seu
consultor jurídico.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Até para promover uma demanda contra os
procuradores.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Re
lembro o assunto mais uma vez, já que estamos
dispostos a rever as coisas. Permitam a minha
insistência. Acho que o correto, dentro do quadro
de idéias que nos tem guiado até aqui, é pararmos
no art.9°e deixarmos por conta das leis orgânicas
estaduais a definição dessas questões. Vamos fa
lar claramente do trabalho que os procuradores
tiveram de virao Congresso, falar com um Consti
tuinte, com outro, esclarecer, mostrar, fazendo
lobby justo, de se aplaudir até, porque acho que
cabe a eles tomar suas questões claras aos Consti
tuintes.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
palavra está com o Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Conce
derei um aparte a V. Ex', mas queria explicitar
um ponto, para não causar confusão depois.
Quanto ao que expôs o Constituinte José Teixeira
sobre o problema de não revermos o art.go, acho
que não poderemos resolver a questão com rela
ção ao mérito, mas ajustar o problema para evitar
conflito.Caso contrário, vamos fraudar aquilo que
já foi decidido, com a participação de outros
Constituntes que agora não estão aqui. Acho que
a questão é só de se harmonizar textos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não propus qual
quer indignidade à Subcomissão; louvei-me ape
nas na orientação do nobre Relator. A Subco
missão é soberana, independe das pessoas pre
sentes. Se ela legalmente está apta a decidir, pode
decidir sobre o ato anterior.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Existe
o fato perfeito e acabado. Temos esse problema.
Não me aventuraria a rever a questão quanto ao
mérito, porque decidimos determinada coisa e
voltaríamos atrás em tudo. Quanto à harmoni
zação, para não haver conflitos, tudo bem.

Com o aparte o Deputado Del Bosco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- O Constituinte José Teixeira está jogando, no
bom sentido da palavra. Está S. Ex' habilmente
esgrimindo neste momento, quando sabe perfei
tamente que iniciei minha frase sobre o art. 23
dizendo que queria uma váIvuIa de escape. Eu
mantenho integra a minha filosofia, nobre Sr. Re
lator, porque a V.Ex' caberá, em certos aspectos,
a decisão final.Estou absolutamente convencido
de que é moralizador ter a Procuradoria como
uma função do Estado, com todas as suas garan
tias. Mas também estou convencido de que não
é possível manietar o Estado. Descobri isso no
art.23. Tanto que pedi que ele fosse aperfeiçoado.
Vejam que eu provo que ele é, ipsls Htterls, a
reprodução do § 2°do art. 9°Como estamos admi
tindo voltar para aperfeiçoar o anteprojeto e não
para derrubar o mérito - eu quero deixar isto
bem claro - vejam esta redação do § 2° do art.
9":"Representação judicial.AConsultoria Jurídica
dos Estados-membros compete normalmente
aos seus procuradores" - eu coloquei a palavra

normalmente - "organizados em carreira, com
ingresso mediante concurso de provas e títulos".
O § 3° não está em cogitação.

Vejam o § 4°: "A prestação de serviço de assis
tência jurídica poderá ser atribuída pelos Estados
aos seus procuradores." Poderá. "I - Procura
doria Jurídica, constituída por advogados concur
sados, admitida a prestação de serviços de acadê
micos de Direito."

Excluam, desapareçam o cenário do art. 23
e o parágrafo único do art. 24. Está resolvido.
Esta é a minha opinião, está dada a válvula de
escape, que, aliás, não é idéia minha, mas do
brilhante Constituinte Chagas Rodrigues, nosso
Presidente, que diz:"Normalmente as nomeações
serão estudadas pelo próprio Estado, pelo Gover
nador e sua Assembléia Legislativa,pelos Srs. De
putados, pelas condições do momento, pela exis
tência ou não de procuradores habilitados para
determinados pareceres."

Depois, evitando ingressarmos na Procurado
ria, porque já está, também no § 4°, que a presta
ção de assistência juríclária poderá ser atribuída...

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V.
Ex' poderia acrescentar "ou Defensoria Pública".
A prestação de serviço de assistência judiciária
ou Defensoria Pública, para falar em ...

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Está aqui. Mas eu digo: "ou a Defensoria PÚ
blica."

O SR. CONSmUINTE CARLOS CARD[NAL
Sr. Deputado, para um esclarecimento. Aqui é
que está a minha confusão. Eu concordo com
V. Ex' com relação à transformação no art. 23.
Mas com relação a assistência judiciária, ou à
Procuradoria, pergunto: quando alguém do povo
quer reclamar contra o próprio Estado vairecorrer
a um advogado do Estado?

O SR. CONSmUINTE CARLOS CARDINAL
E quando o Estado não tem a Defensoria Pública?
E se o Estado não a tem?

O SR. CONSTITU[NTE DEL BOSCO AMARAL
- Mas faria a Defensoria Pública.

O SR CONSmUINTE CARLOS CARDINAL
Mas eu insisto em que seja estabelecido, então,
um artigo disciplinando a Defensoria Pública.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Mas, veja bem, nós já temos um parágrafo
que fala em prestação de serviço de assistência
judiciária.Variade Estado para Estado. No Estado
de São Paulo, que eu conheço bem, onde já che
gamos a ter 100 mil advogados, existem os que
são indicados pelo Estado para prestar assistência
judiciária aos necessitados. Há Estados - alguns
até futuros novos Estados - onde não encon
tramos esta disponibilidade de profissionais libe
rais. Nesses Estados, então, o procurador, um
elemento da Procuradoria do Estado, um advo
gado do Estado, é indicado para defender - é
melhor ter alguma coisa do que não ter nada
- o cidadão que não dispõe de recursos. Vamos
pensar num Estado Y, porque não quero nominar
Estados. Vamos pensar num Estado onde haja
extrema podreza, onde as lides sejam tão poucas
ou os advogados sejam tão fortes que não quei
ram prestar assistência pratuita. Não é possível
deslocar de outros Estados um advogado, e nem
pode o réu pobre pedir assistência judiciária e
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não aceitar a que lhe é dada, como se estivesse
nos Estados Unidos.Nos Estados Unidos,quando
não se oferece um advogado ao réu, o Estado
o nomeia, para que ele não diga que não teve
um defensor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL 
Mas a1é a Defensoria Pública e não um procu
rador do Estado.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Mas veja bem, então, o que nós teríamos no
§ 49• Eu estou entendendo o pensamento de V.
EX' "Aprestação de serviço de assistência judiciá
ria poderá ser atríbuída, pelos Estados, a uma
Procuradoria Pública, a qual integrariam os procu
radores do Estado". É isto o que V. Ex' quer,
para que o pr6prio funcionário do Estado não
esteja...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
A minha preocupação é no sentido de que se
defina o procurador do Estado como um defensor
dos interesses do Estado. E por que não se insti
tuir a Defensoria Pública para defender 05 interes
ses do cidadão comum, do cidadão pobre? E
me permito acrescentar que, hoje no meio popu
lar, no povão - permita-me usar esta expressão
- a Constituinte tem que reparar as injustiças
existentes, pois é duro dizer, mas é impossível
negar que a Justiça é vista com maus olhos pelo
povo.

É vista com maus olhos justamente porque
não há definições claras quando o cidadão co
mum precisa de um instrumento jurídico, que
normalmente está à disposição das classes de
categoria privilegiada.

O SR. PRESIDENTE(ValmirCampelo) - No
bre Constituinte Del Bosco Amaral, a palavra esta
va com o Relator e V. EX' pediu um aparte. Eu
pediria a V. Ex', por gentileza, que conclu1sse sua
oração e retornasse a palavra ao Sr. Relator, por
que está Inscritotambém para falar o Constituinte
Nabor Júnior. Queremos manter certa disciplina
no regulamento da nossa Subcomissão, e nos
estendemos muito bem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. O nobre
Constituinte Carlos Cardinal apresentou, de ma
neira primorosa, a questão. E parece-me que não
poderemos perder esse fio da meada, porque nos
beneficia. Ao colocá-Ia, ressaltou a contaminação
das nossas idéias. Se digo isso é em benefício
dos nossos trabalhos, que aparecem com clareza
no § 49 do art. 22 e do art. 23.

Vejam 56 o que dizo nobre Constituinte Carlos
Cardinal: "Vamos definir o que é a Procuradoria
do Estado e a Defensoria Pública." Vejam que
S. EX' está buscando os fins, as finalidades do
Estado. Está aqui, tanto no § 49 como no art.
23. Quando eu digo que estamos com as Idéias
contaminadas é porque aqui passamos por cima
disto e fomos atrás de definir o que é que cabe
ao procurador. Vejam só o § 49 do art. 22: "A
prestação do serviço de assistência judiciária" 
e acabou o nosso interesse por esse grande servi
ço do poder público. "ADefensoria Pública pode
rá ser atribuída pelos Estados a seus procura
dores."

O objetivo desse parágrafo não é dizer qual
é o serviço; é dizer o que é que cabe ao procu
rador. O nosso interesse aqui não é o serviço;

é o procurador. Tanto assim é que continua: "ou
Defensoria Pública, constituída de advogados
concursados...''. E mais: "admitida a prestação
de serviços por acadêmicos de Direito".

Pelo amor de Deusl Nós, na Constituinte, pas
sarmos a nos preocuar com um serviço que, even
tualmente, o Estado pode atribuir a acadêmicos
de Direito? Seria o mesmo que dizermos aqui,
numa outra passagem - permitam-me os acadê
micos de Direito - que nos hospitais públicos
os cirurgiões poderiam ser assistidos por acadê
micos, o que seria uma aberração. Acho que
quem está certo. nesse particular. é o nosso com
panheiro Carlos Cardinal, que nos chamou a aten
ção para que definamos o que será esse serviço,
para que serve ele e quem se beneficiará dele.
Saber quem o executa, eu acho que é uma ques
tão menor, da administração estadual.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Seria só a Procuradoria Pública ou a Procura
doria Jur1dica?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Eu
acho que a defensoria, como ele coloca, mas
não nos vamos ater a essa essencialidade.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
palavra está com o Relator.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, permita-me uma intervenção.
somente para externar meu pensamento e talvez
coordenar o assunto.

Esse § 49 poderia ser: "A prestação de serviços
de assistência judiciária ou defensoria pública será
atribu1da pelos Estados a uma Defensoria Pública
constitulda de advogados concursados." Retiraria
"seus procuradores" e retiraria a parte final, "de
acadêmicos de Direito".

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Eu retiraria até "advogados concursados".

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex'
está lendo que artigo?

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- O § 49 do art. 22. Daríamos uma redação em
que não falaríamos em procuradores. Falaríamos
somente: "A prestação de serviço de assistência
judiciária ou defensoria pública, será atribuída pe
los Estados a uma Defensoria Pública constituída
de advogados concursados." O § 49 passaria a
ser o art. 23, caput; e o atual art, 23, caput,
por ser uma reprodução, desapareceria, porque
já seria desneceassário. O § 49 do art. 99, que
diz que a prestação de serviço de assistência judi
ciária poderá ser atribuídapelos Estados aos seus
procuradores, onde não houver defensoria públi
ca, também teria que ser harmonizado.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) - Eu gos
taria de ouvir o Constituinte Nabor Júnior, que
solicitou um aparte há muito tempo. Logo em
seguida, pediria ao nobre Constituinte Chagas Ro
drigues. que voltássemos ao § 49 do art. 99, com
a sugestão de redação de S. EX'

O SR. PRESIDENTE(ValmirCampelo) - Com
a palavra o nobre Constituinte Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, na verdade, estamos examinando nes
ta Subcomissão matéria da exclusiva competên
cia da Subcomissão do Poder Judiciário. Creio
que a esta altura, quando as Subcomissões já

estão elaborando seus relatórios para encaminhá·
los às Comissões Temáticas, poderemos solicitar
o relatório da Comissão do Poder Judiciário por
que tenho a mais absoluta convicção de que esta
matéria é objeto do projeto apresentado pelo seu
Relator. Entendo que a nossa Subcomissão rece
beu várias sugestões de Procuradores, Promo
tores. Delegados de Polícia, etc., porque nossa
competência é menos genérica. Muitos acham
que a Subcomissão dos Estados deve tratar de
tudo aquilo que é de competência do Estado
membro da Federação.

O SR RELATOR (Siqueira Campos) - Só para
elucidar, diria a V. Ex'que o nosso entendimento
- inclusive respondemos isso quanto ao parecer
numa determinada emenda - é de que a repar
tição é tripartite. A Subcomissão do Poder Judi
ciário vai cuidar do Poder Judiciário da União,
a nlvelnacional, e não poderemos, de forma algu
ma, deixar de apreciar esse aspecto. Mas vamos
cair naquele conceito - se V.Ex'tiver razão sobre
isso, não a tiro de V. Ex' - de que o que é a
mais não prejudica. Mesmo que o entendimento
não seja o nosso sobre a repartição do poder
- estamos tratando dos poderes do Estado
membro - cabe a nós, realmente analisar esses
aspectos. Se passar na Comissão de Sísterna
tização, na Comissão Temática, essa situação, es
taremos levando subsídios para a elaboração de
um texto melhor. Precisamos lembrar que não
estamos fazendo o capítulo definitivo da Consti
tuição, mas um anteprojeto que poderá ser modi
ficado. Se depenarmos tudo, não teremos o que
oferecer. Nosso entendimento, do Relator, é de
que efetivamente nos cabe apreciar esse aspecto,
quanto ao Poder Judiciário do Estado-membro,
porque a repartição do poder - repito - é tri
partite.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
UustreRelator Siqueira Campos, V. Ex' sabe que
a União é quem fixaos critérios para a organização
da Justiça nos Estados e Territórios, porque há
um entendimento de que sobre essa matéria os
Estados praticamente nada têm a legislar.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Mas
vão passar a ter agora. Estamos ampliando a auto
nomia dos Estados.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Es
pero que assim seja. Mas, se assim fosse realmen
te, ficar/amos com a tese levantada pelo Consti
tuinte José Teixeira, de que a União não deve
legislar criando obrigações para os Estados. Já
aprovamos muitos artigos criando obrigações pa
ra os Estados, como essa, de obrigar o Estado
a ter defensor público, de conceder abatimentos
nas tarifas de energia, etc. Estamos enveredando
por um caminho legislado, oferecendo sugestões
que ferem o princípio federativo. Se não vamos
admitir que a União, através da Subcomissão do
Poder Judiciário, estabeleça normas e regras para
a organização do Poder Judiciário nos Estados,
também não poderíamos aprovar aqui algumas
matériasque ferem frontalmente o princípio fede
rativo.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Note
o seguinte: em política - e somos políticos 
não se faz bem o que se quer, mas o que se
pode. Estamos acabando com uma interferência
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total e completa, com um intervencionismo total
e completo. Ma$ as exigências dos vários segmen
tos da ccmumdede nos obrigam a interferir um
pouquinho. Infelizmente isso é verdade, e somos
forçados a determinadas situações.

o SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Por
conta disso é que os Estados estão falidos. São
determinadas situações criadas pela União que
levam os Estados a essa situação de insolvência
em que se encontram. Vou citar um exemplo para
fundamentar minha argumentação. Peço ao Pre
sidente um pouco mais de tempo, já que o assun
to foi exaustivamente discutido pelos companhei
ros que me antecederam e não tive oportunidade
de intervir. Nesse projeto está estabelecido que
os procuradores perceberão vencimentos idênti
cos aos dos promotores públicos, que, por sua
vez, percebem vencimentos Idênticos aos dos jui
zes, perante os quais eles servem. No meu Estado,
eu mesmo, quando Governador, tomei a iniciativa
de encaminhar à Assembléia Legislativaum proje
to, que foi aprovado, fixando o principio de que
os promotores teriam vencimentos iguais aos dos
juizes. O promotor de uma Comarca de Primeira
Entrância deve ganhar o mesmo que o Juiz de
Primeira Entrância. Isso foi aprovado pela Assem
bléia Legislativa.Mas ocorre que os procuradores
do meu Estado percebem menos que os promo
tores, e já estão reivindicando aumento de venci
mentos. O projeto, de certo modo, assegura o
direito de os procuradores perceberem igual aos
promotores, que recebem igual aos juízes, que
recebem igual ao Ministro do Supremo Tribunal
Federal, em virtude dos qüinqüênios em cascata
que a União concedeu aos membros do Supremo
Tribunal Federal. E a Magistratura dos Estados
repassou esse aumento. Um juiz está ganhando
150 mil cruzados, 200 mil cruzados, e o promotor,
agora, também vai criar essa mesma regalia para
os procuradores. São obrigações que a União cria
para os Estados e que os levam à falência. Por
sua vez,o Secretário de Estado, pela Constituição,
ganha igual ao juiz, e vai requerer ganhar como
juiz. As pessoas que estão abaixo do Secretário,
que exercem cargos de assessoramento superior,
também querem elevação de salário. Deveríamos
acabar com esses condicionamentos, deixando
cada Estado legislar dentro de sua competência
e de acordo com suas possibilidades de paga
mento. No caso expresso dos defensores públi
cos, alguns estados não têm condição de manter
defensoria pública, que no meu estado é o inicio
da carreira do Ministério Público. Quando o cida
dão se candidata a uma vaga no Ministério Públi
co, inicia sua carreira como defensor público; a
defensoria pública está estritamente relacionada
com o Ministério Público. Acho que o art. 23,
em principio, repete o §2~ do art. 9·.O Constituinte
José Teixeira tem inteira razão: ou suprimimos
um ou outro. Sugiro então, para dirimir essa dúvi
da, que o parágrafo único do art. 23 seja incluído
como mais um parágrafo do art. 9·, melhoran
do-se sua redação, porque ele está inserido no
Capitulo do MinistérioPúblico, quando se fala em
procurador e o capítulo que trata de Procuradoria
é o art. 9•. Não seria possível,talvez para atender
à boa técnica legislativa, suprimirmos o art: 23.
Poderíamos melhorar a redação do parágrafo úni
co, que foi proposto para ser o parágrafo do art.

23, e ínserí-ío como mais um parágrafo do art.
9·, melhorando-se a redação e adaptando-o àquí
lo que foi realmente a sugestão que V.EX' recebeu
de algumas associações li1l:eressãdas nessa ques
tão.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) 
Constituinte Nabor Júnior, antes de retomarmos
a palavra ao relator, quero dizer que participo do
mesmo pensamento de V.EX' a respeito do assun
to. Inclusiveapresentei uma emenda que suprimia
as seções atinentes ao Poder Judiciário e ao Minis
tério Público - primeiro relatório do nobre Rela
tor, artigos de 18 a 20, mantendo-se apenas o
21. Justificava exatamente com base que V. EX'
está falando. Entendo que a matéria judiciária dos
estados e do Ministério Público pertence a outros
capítulos da Constituição. O grau de autonomia
dos estados já está preservado no texto do art.
2· do anteprojeto. O tema do Judiciário, tendo
em vista a unidade da Justiça, deve ser tratado
em conjunto, quaisquer que sejam as extensões
da federallzação daJustiça com a Justiça Federal
e os Tribunais Superiores em geral, como tradi
cionalmente tem ocorrido em nossas Cartas
Constitucionais. De igual maneira, o MinistérioPÚ
blico,pela sua relevância nacional, deve.senobjeto
de seção comum ao Ministério Público Federal,
pelos seus principios de unidade e indivisibilidade.
Essa proposta foi rejeitada, e acatamos a rejeição.

Agora, passamos a palavra ao eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR - Sr.
Presidente, peço um pouco mais de condescen
dência, porque a matéria é complexa. Devemos
analisá-Ia com cuidado, para não inserirmos em
nosso trabalho um artigo que pode, por descuido,
passar e vir a criar uma série de obstáculos aos
Estados, para darem execução à matéria. Acho
que a figura do defensor público é uma necessi
dade. Devemos, no Capitulo do MinistérioPúblico,
tratar desse assunto da Defensoria Pública porque
a maioria das pessoas processadas pela Justiça
não tem condições de pagar a um advogado,
principalmente nas cidades do interior. Em nosso
Estado. Relator Siqueira Campos, esse trabalho
está sendo executado também pela Procuradoria
do estado pois não existe ainda, embora a Consti
tuição Estadual a tenha criado, a carreira de defen
sor público. Mas a carreira de defensor público
ainda não foi devidamente estruturada. Cumulam
então os Procuradores o exercício dessa atividade
de defensores públicos. Por isso são quem mais
trabalham hoje. Noventa por cento das pessoas
processadas não têm condição financeira para
pagar a um advogado, recorrendo ao Estado, que,
através dos procuradores, faz o trabalho de defen
sor público.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sena
dor, havia uma proposta - não sei se V.EX' obser
vou - feita pelo Constituinte Chagas Rodrigues.
O paragráfo único do art. 23 se transformaria
no caput do art. 23, sendo suprimida a expressão
"admitida a prestação eventual de serviço de aca
dêmico de Direito". Esse parágrafo, como caput,
trataria de algo que o Constituinte Carlos Cardinal
deseja, que V. EX' deseja, que o Constituinte José
Teixeira deseja: a questão da defensoria. Não po
der/amos retomá-lo com a supressão da expres
são "dos procuradores", já sugerida pelo Consti
tuinte Chagas Rodrigues, ficando no lugar próprIo,

sem que tivéssemos de voltar atrás, até para que
não se cometesse umamcoerênclercusevcltesse .
a estudar quanto ao mérito matéria aprovada, um
ato jurídico perfeito e acabado, como este. Har
monizariam os textos, atenderiam a V.Ex".porque
o art. 23 passaria a cuidar da Defensoria Pública,
definindo uma questão multo bem colocada pelo
Constituinte Carlos Cardinal, defendida pelos
Constituites José Teixeira e Del Bosco Amaral,
e só teríamos, agora, que tratar de .uma coisa:
o que se acrescentaria, em termos de harmo
nização e também para não deixarmos o Estado
manietado ao § 4· do art. 90

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Se V. EX' me permite, eu diria, para o § 4.:
"A prestação de serviço de assistência judiciária
poderá ser atribuída pelos Estados aos seus pro
curadores onde não houver Defensoria Pública
ou assistência judiciária". Seria a válvula.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) Nobre
Constituinte, eu gostaria, para chegarmos a uma
conclusão, de saber a que parágrafo V. Ex' se
refere.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
-Ao § 4· do art. 9·

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - A atual
redação está assim: "A prestação de serviço de
assistência judiciária poderá ser atribuída pelos
Estados aos seus procuradores.....

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- "... Onde não houver Defensoria Pública ou
assistência judiciária."

Confesso que queremos proteger. Isso é uma
recomendação. Vamos admitir que o Estado não
se organize e, nessas hipótese, pelo menos os
desassistidos teriam determinados procuradores
que seriam designados para Isso.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Agora,
Constituinte Chagas Rodrigues, Já temos a expres
são: "assistência judiciária poderá ser atribuída
pelos Estados". A assistêncla Judiciária...

O SR. CONSTITUITE CHAGAS RODRIGUES
- Ou defensoria pública.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Defen
soria pública bastaria. Chegaríamos à conclusão
do §4· com a expressão "onde não houver Defen
soria Pública". É o que V. EX' preconiza em termos
de adição, para harmonizar a redação ao § 2.
do art. 9·

O CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Onde lemos "privativamente", dínamos"normal
mente" ou "ordinariamente".

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Acho que "normalmente" abre mais espaço
para que o Estado possa valer-se de outros tipos
de consultoria e não fique manietado. As situa·
ções anormais serão fixadas pelo Estado, na dís
cussão de seus problemas do día-a-día,

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pergun
to aos ConstituintesJosé Teixeira,Carlos Cardinal
Chagas Rodrigues, Nabor Júnior, Del Bosco Ama
ral e demais membros da Subcomissão se esslll
alterações satisfazem em termos de harmoniza
a redação. Não estamos mexendo no mérito d.
nada. O que eslA-ªJ)rovado permanece, apena
é nosso dever chegarmos à redaçãO final, quo
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será submetida à apreciação de V.Ex"na reunião
da tarde de segunda-feira. Não estamos pratican
do qualquer ato ilícitonem violento, porque esta
mos fazendo, de comum acordo, a harmonia re
dacional do texto do anteprojeto. O Relator só
tem este objetivo; que saia o melhor possível o
trabalho, e de comum acordo com todos os mem
bros da Subcomissão.

o SR. CONSTITUI/'ITE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Relator, eu proporia uma mudança de ênfase na
redação

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Não
mexeria com o ménto?

O SR. CONSTITUITE JOSÉ TEIXEIRA-Expli
co em seguida. Estou tocado ainda pela manifes
tação do nobre Constituinte Carlos Cardinal, e
diriaque o que queremos definirnão é a atribuição
de "quem", mas "o que" para o povo. Acho que
é de distinção absoluta e enobrece mais a nossa
preocupação dizer assim; vou improvisar uma re
dação, estamos falando de assistência judiciária...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - A que
texto V.Ex"se refere?

O SR. CONSTITUI/'ITE JOSÉ TEIXEIRA - Va
mos esquecer o texto e ver a função. Estamos
tentando dizer alguma coisa a respeito de assis
tência judiciária ou defensoria pública. Como é
que nós diremos?

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Isso
caberia no art. 23.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA- Co
mo é que nós diremos? Diremos assim; "A assis
tênciajudiciária será prestada pelos procuradores,
etc." Ora, a ênfase está sendo dada, entendo, ao
papel, à atribuição do procurador, a uma exclusi
vidade dele. Tocando pela preocupação do nobre
companheiro Carlos Cardinal, eu diria o seguinte,
improvisando uma redação; "Os Estado-mem
bros manterão serviços gratuitos de assistência
judiciária à população de baixa renda, que será
feita através de procurador, advogado etc.". Acho
que colocamos nossa preocupação noutra dire
ção. Nossa preocupação deve ser a de dotar o
Estado de instrumentos de defesa das classes
menos favorecidas.

o SR. CONSTITUI/'ITE DEL BOSCO AMARAL
- Vamos tirar a expresão "baixa renda". V. Ex"
não quer detalhes na Constituição. Essa expres
são "baixa renda" suscita sérios problemas. Um
cidadão pode, hoje, não ser de baixa renda, ser
até um milionário, mas perde tudo, comete um
delito e precisa de assistência judiciária. Não tem
mais um centavo e não era de baixa renda até
aquele exato momento.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Depu
tado Del Bosco Amaral, V. Ex' tem razão nesse
aspecto. Desculpe-me, mas gosto que as coisas
sejam resolvidas da melhor forma possível, objeti
vamente. V.Ex" tem objetividade, não estou afir
mando o contrário. Mas vamos debatendo e dis
cutindo e deixamos de nos fíxar em determinada
questão. Estamos, no momento, cuidando da re
dação do §4°,que vai tratar da questão dos procu
radores. Para não haver erro de técnica legislativa,
vamos tratar aqui de procuradores, embora citan
do a Defensoria Pública como...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - É
exatamente isso que tento evitar. Vou simbolizar;
já que temos procurador; o que ele vai fazer?
Vai fazer assistência judiciária. Acho que a idéia
é outra. Já que tem povo que precisa de assistên
cia, vamos prestar esse serviço. Por intermédio
de quem? De procuradores. Então, proponho que
acabemos com o § 4° do art. 9° e no art. 23,
digamos que o Estado manterá serviço gratuito
de assistência judiciária através...

(Intervenção fora do microtone.Ineudivel.)
O SR. CONSTITUI/'ITE DEL BOSCO AMARAL

- Não modifica nada e enobrece mais.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V.Ex"
quer transferir o paragráfo, transportar para o art.
23?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - É
isso.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - De fato
ele não poderá ficar aqui, tratando-se de defen
soria, porque aí, sim, cria problema de técnica
legislativa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Relator, ressalto a mudança de ênfase que vamos
dar à redação.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sugira
a sua redação...

O SR. CONSTITUI/'ITE JOSÉ TEIXEIRA - De
improviso? "O Estado-membro manterá serviço
gratuito de assistência judiciária ou defensoria pú
blica aos necessitados juridicamente".

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Eu
pedtría ao nobre Constituinte que formulasse a
redação, por gentileza, para que possamos...

(Intervenção fora do microfone./naudíveL)

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Essa
questão já está resolvida.

O SR. CONSTITUI/'ITE CHAGAS RODRIGUES
- (Início fora do microfone) ... A prestação de
serviços de assistência judiciária ou defensoria
pública será incluída pelos Estados a uma defen
soria pública constituída de advogados concur
sados. S. Ex' quer dar ênfase ao problema. Agora,
esse § 4° do art. 9"viriaa ser um parágrafo único
do novo art.23. "Aprestação de serviço de assis
tência judiciária poderá ser atribuída pelos Esta
dos aos seus procuradores onde não houver De
fensoria Pública ou assistência judiciária".

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - É
isso, Constituinte José Teixeira? V.Ex"concorda?

O SR. CONSTITUI/'ITE CHAGAS RODRIGUES
_ É isso. Daria ênfase ao problema de que defen
soria pública é defensoria pública.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - É
isso, Constituinte José Teixeira? concorda? O §
4°seria deslocado para o parágrafo único do novo
art. 23 Está certo?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TElXEIRA-Não
é assim exatamente que entendo. Vejo, nobre
Constituinte Chagas Rodrigues, o § 4°tem conteú
do idêntico ao § 4° do art. 22. Ele fala de assis
tênciajudiciária. Só que no art.22 entramos com
o conceito de defensoria pública.

O SR. CONSTITUI/'ITE CHAGAS RODRIGUES
- Porque é repetição, o § 4° será tratado indepen
dentemente como art. 23.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Eu su
geriria a seguinte redação como parágrafo do no
vo art. 23 que tem o caput modificado para tratar
do assunto; "Onde não houver defensoria pública
os Estados-membros poderão prestar serviço de
assistência jurídica através dos seus procurado
res".

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- É isso. Colocaria a matéria em primeiro lugar.
O foco, o principal, é a defensoria pública.

O SR RELATOR (Siqueira Campos) - "Onde
não houver defensoria pública o Estado-membro
poderá prestar assistência judiciária" - não pre
cisa dizer a quem, vai prestar ao povo _ "por
seus procuradores". O texto satisfaz?

Pelo amor de Deus, não quero efetivamente
perder a condição de amigo de nenhum dos com
panheiros. Também não quero, de forma alguma,
que a integridade dos membros da Subcormssâo,
o espírito público, o zelo,seja colocado em dúvida
por ninguém. Vamos sair desta como entramos,
ou seja, de cabeça erguida, vendo que o nosso
anteprojeto vai impregnar, e muito, não só no
seu texto, mas no espírito, a nova Carta Magna.
Acho isso muito importante.

Sr. Presidente, eu leria a redação, se V.Ex"me
permitisse.

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) - Por
favor.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - "M
23 - A prestação dos serviços de assistência
judiciária ou defensoria pública será atribuída pe
los Estados a uma Defensoria Pública constituída
de advogados concursados.

Parágrafo único. Onde não houver defensoria
pública o Estado-membro prestará assistênciaju
diciária por seus procuradores."

O SR. PRESIDE/'ITE (Valmir Campelo) - Al
gum Constituinte quer fazer alguma observação
a respeito da redação que acaba de ser lida? (Pau
sa.) Passemos à votação. Os Constituintes que
concordarem com a redação atual dirão "sim",
e dirão "não" aqueles que não concordarem e
desejem que permaneça a redação original.

(Procede-se à votação.)

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pela
ordem, Sr. Presidente. A palavra "por" foi substi
tuída pela expressão "pelos seus", que acho que
harmoniza mais. Ressalto esse fato para não haver
dúvidas depois. Redação é redação, e está sendo
submetida à votação. Agora posso votar. O meu
votoé "sim."

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) 
Anunciamos doze votos.

O SR. CONSTITUI/'ITE DEL BOSCO AMARAL
- A mais demorada votação foi esta. Agora peço
desculpas por esse embrulho todo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Foi
válido. O assunto é complexo e temos que disse
cá-lo bem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - A
aprovação desta redação implicou eliminação do
§ 4° do art. 23.
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o SR. PRESIDENTE(Valmir Campelo) - Exa
tamente isso.

Passo a Presidência ao Constituinte Chagas Ro
drigues.

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação de novo destaque, de
autoria do Constituinte Del Bosco Amaral. O des
taque é referente ao art. 25.

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, retiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Está retirado o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, no conjunto das discussões identifi
camos a igualdade de natureza de objetivos entre
o § 29 do art. 9" e o texto do art. 23, como está
aqui no anteprojeto. Também foi levantada a
questão da exclusividade da consultoria juridica
à procuradoria Parece-me que esta questão não
foi tratada com a nova redação.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Foi tra
tada.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Foi. Votamos tudo.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -A pala
vra "normalmente".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Substituída a palavra "privativamente" por "nor
malmente".

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Esse outro destaque é sobre defensoria pública
e foi votado juntamente. Atendido em parte.

Temos aqui um pedido de destaque do Consti
tuinte Chagas Rodrigues. Retirado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, desejo apenas indicar ao nobre Relator
uma falha datilográfica no art. 25, o item I está
repetido, o que reflete em detrimento do item
11. Para que não haja dúvidas quanto ao Estado
de Santa Cruz, façamos o item 11 como...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
N, tenho a idéia de que onde se lê item I é item
Il, Tanto é assim que o Triângulo vem em número
três.

O SR. RELATOR {SIqueira Campos) - Essa
retificação foi feita. E isso mesmo. Ela foi feita
neste novo. N é só no projeto que vem do Proda
seno No nosso projeto está correto. A retificação
que haviamos incumbido D. Inês de fazer já foi
feita. Já estã correto. V. Ex' pode ter o texto já
corrigido aqui.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos passar às emendas aditivas.O Constituinte
Vivaldo Barbosa apresentou uma emenda que diz:

"Acrescente-se artigo referente ao Poder Legis
lativo. As Assembléias Legislativas Estaduais te
rão, dentre outras, as seguintes atribuições".

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Peço a palavra para uma questão de ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Não estou entendendo, Sr. Presidente. Nós
tinhamos destaques de artigos e de emendas.
Essa emenda foi destacada por quem?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Quem requereu o destaque dessa emenda foi
o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Tenho a impressão de que S. Ex' carece de
amparo regimental para pedir o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vou esclarecer. O Presidente da Assembléia Na
cional Constitumte, dando uma interpretação, ad
mitiu que Constitumtes que não integrassem a
Subcomissão pudessem apresentar emendas. O
Regimento permite que os Constituintes, quais
quer que sejam, possam participar da nossa Sub
comissão para discutir. Antes de passarmos à vo
tação, S. Ex" requereu o destaque. Então, acho
que seria restringir. Já que ele pode discutir, já
que ele pode apresentar emenda e já que ele
requereu o destaque, podíamos tomar conheci
mento e votar rapidamente.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor não tem objeção alguma.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Nobre Presidente, tenho um respeito profundo
por V. Ex' e pelo Constituinte que, não sendo
de nossa Subcomissão apresentou um destaque.
Mas quero dizer que quando, por se julgar sem
importância um fato, ou até por cortesia parla
mentar, se abre um precedente, sabe V. Ex' o
que poderá ocorrer. Sabe V. Ex', que é membro
da Comissão de Sistematização, que poderá, um
dia, ver-se na situação de recusar - porque isto
é um precedente - dez mil,ou vinte mil emendas
apresentadas numa votação da referida Comis
são. Como V.Ex' é uma pessoa lógica, coerente
e com um passado que engrandece o Brasil,per
gunto: como ficaria V. Ex" se fosse consultado
lá nesse sentido? Ou outros Presidentes de Co
missão que estivessem entrando, digamos, e ti
vessem a mesma fineza de trato para apreciar
alguma coisa que realmente foge ao normal? V.
Ex" ficaria numa posição muito dificil, se negasse
esse tratamento na Comissão de Sistematização,
onde tem voto Acho um perigo, menos para nós,
muito mais para V. Ex" e para o Relator, assumir
uma responsabilidade como essa de abrir prece
dente tão sério.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Temos poucas emendas aqui Os Srs. Consti
tuintes viram as considerações. A matéria não
é realmente disciplinada de modo expresso. Diz
o Regimento que qualquer Constituinte pode dis
cutir e oferecer emendas, de acordo com o enten
dimento do Presidente.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, pela ordem. Sugeriria a V. Ex' que solici-

tasse ao Constituinte Carlos Cardinal que endos
sasse essa emenda. O Constituinte Vivaldo Barbo
sa é um bom companheiro, é do partido de S.
Ex", e poderíamos discutir para atender ao desejo
do nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Aí
eu abriria um espaço, dentro das minhas convic
ções, desde que alguém desta Subcomissão as
sumisse esta emenda. Mesmo que tivesse sido
extemporâneo, dentro daquele nosso espírito de
concórdia, eu admitiria isso, e V. Ex?} estariam
resguardados.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Não V. Ex' está certo. Confesso que, mesmo com
a sua ponderação, iria submeter o assunto ao
Plenário da Subcomissão. Mas, já que o nobre
Constituinte vem endossar, então poderemos fa
zê-lo. Essa emenda introduz um instituto parla
mentarista no Estado. Diz que as Assembléias
LegislatIVas Estaduais terão, dentre outras, as se
guintes atribuições:

"I- Censurar o desempenho de Secretários
de Estados, dirigentes de órgãos, autarquias, em
presas públicas"etc.

"§ 2° A moção somente poderá ser apresen
tada seis meses após a nomeação";

"11- Controlar a execução..."
"lll- Estabelecer a obrigatoriedade do funcio

namento das Comissões..."
"Art. I 7 Homologar as decisões judiciais que

decidam sobre a responsabilidade civil ou crimi
nal de Magistrados" etc.

Então, ela introduz mais a moção de censura
pelo Poder Legislativo. Importa, se aprovada na
substituição do titular pelo Chefe do Executivo.

Algum Constituinte deseja encaminhar o desta
que para defendê-lo? (pausa.) Não havendo quem
queira manifestar-se, pergunto se alguém quer
manifestar-se contra o destaque.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Sr. Presidente, acontece um fato sul generls aqui.
Fui encarregado de defender o destaque. Portan
to, não posso ser contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Mas V. Ex' poderia ser a favor e não querer defen
der o destaque. Concedo a palavra a V. Ex' para
se pronunciar sobre a emenda.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Acho que a emenda do Constituinte Vivaldo Bar
bosa vem ao encontro de uma situação que pare
ce toma-se clara. Realmente, precisamos forta
lecer o Poder Legislativo. E uma dessas maneiras
de fortalecimento são atribuições. Entre essas atri
buições - acredito que V.Ex' não colocou assim
exatamente - um voto de desconfiança. Se a
Constituição estabelecer o voto de desconfiança
para os Ministros, Presidentes de autarquias, en
fim, por que não estendê-lo ao Poder Legislativo
estadual?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permite
V. Ex" um aparte?

O SR. CARLOS CARDINAL - Pois não.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Já há
um item, inclusive no nosso projeto, que aplica
aos Estados aquilo que for previsto na Consti-
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tuição para o Governo Federal, para o Poder Fede
ral, para o sistema de Poder Federal. De maneira
que, se decidirmos no momento sobre isto, nossa
Subcomissão não será competente para fazê-lo,
porque esse é um problema da Comissão da Or
ganização dos Poderes e Sistema de Governo e
da Subcomissão do Poder Executivo. Outra coisa:
caímos naquela mesma questão do mandato de
cinco anos: iríamos decidir no escuro. Quer dizer,
a Subcomissão dos Estados poderia até aprovar
o parlamentarismo. Eu pegaria até em armas para
instituir isso no País. Gostaria muito que se insti
tuísse porque não discuto mandato de Presidente.
Discuto sistema de Governo. Acho que é "parla
mentarismo já". Nossa Subcomissão, porém, não
tem condições de fazê-lo;porque, se for adotado
o parlamentarismo, os Estados - como está no
nosso anteprojeto - já se ajustam. Não precisa
mos fazer. Se pudéssemos faríamos agora tran
quilamente, até repetindo. Ocorre que estamos
no escuro, não sabemos nada. Não existe parla
mentarismo no Brasil, nem se sabe o que a Co
missão decidiu. Esse é um assunto para a Comis
são de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Concordo com V.Ex' Também não pude chegar
em tempo, pois tive um problema: fiquei sete ho
ras hoje no aeroporto. Não pude chegar na hora.
Perdi muita coisa, inclusive a explicação do meu
colega Constituinte. Mas acho que S. Ex' queria
deixar claro: definir nesta Subcomissão a compe
tência do Estado, para, através da sua Assembléia
Legislativa,ter o poder desse voto.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Se o
Dr. Leonel Brizola souber que S. Ex' é parlamen
tarista, vai haver problema.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Não, isso não é ser parlamentarista.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Essa
emenda é parlamentarista.

O SR CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Não. Faz parte de uma série de medidas que
o parlamentarismo adota.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Há alguém que queira pronunciar-se contra? O
nobre Relator quer pronunciar-se?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Já me
pronunciei, Sr. Presidente. Não podemos apreciar:
somos incompetentes e não temos condições pa
ra isso.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Em votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com o parecer do Ilustre Relator votarão "sim";
e os que não concordarem votarão "não".

A Sr' Secretária irá proceder à votação.

{Procede-se à votação.}

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A Presidência vai proclamar o resultado da vota
ção: nove votaram "sim", três votaram "não". Fica
mantido o parecer do Relator, rejeitado o des
taque.

Pedido de destaque do Sr. Constituinte Hilário
Braun, em que solicita a inclusão do seguinte:

"Art. 10 O Estado-membro estabelecerá,
obrigatoriamente, uma política agrícola, revisada

semestralmente, para cuja formulação e análise
serão ouvidas todas as entidades regionais, repre
sentativas do setor, assegurando-se para este fim
todo o apoio técnico necessário ao incremento
da produção agropecuária e a sua distribuição
a custos compatíveis com o poder aquisitivo da
população."

Concedo a palavra ao nobre autor do destaque,
Constituinte HilárioBraun, em encaminhamento
da votação, para defender a sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ao longo de muitos
anos temos ouvido dos vários segmentos de pro
dução deste País a necessidade de termos uma
política agrícola definida. E, levando em conside
ração a realidade nacional, onde, de um Estado
para outro e mesmo dentro do próprio Estado,
as realidades são totalmente diferentes, entendo
ser impossível traçarmos uma política agrícola
nível nacional. Este foi o motivo que me levou
a delegar aos Estados-membros a competência
de traçar essa política agrícola, obrigando as As
sembléias Legislativas estaduais a efetuar uma
revisão semestralmente do andamento do enca
minhamento da política agrícola.

Também encaminhei proposta à Comissão que
estuda a distribuição do Orçamento, no sentido
de que, no Orçamento da União, seja locada uma
taxa, um percentual. Este percentual será repas
sado aos Estados-membros. E faço delegação
também, integrada pelos diversos segmentos:
cooperativas, secretarias da agricultura, órgãos
técnicos de incentivo, de apoio, que esta própria
Comissão também administre, encaminhe a ad
ministração desses recursos para o incentivo da
agricultura. Não vejo outro caminho, a não ser
através dos Estados, para que tenhamos uma po
lítica agrícola realmente eficiente e que traga re
sultados amanhã. E por isso que encaminho esse
pedido de reconsideração.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Algum dos Srs. Constituintes quer encaminhar
a votação para se manifestar contra a emenda?
Estou vendo que nenhum dos Srs. Constituintes
o deseja. Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, não é fácil relatar favoravelmente a emen
da, fruto da boa intenção do Constituinte Hilário
Braun, mas muito mais difícilé deixar de aprovar
uma proposição com esses objetivos. Será difícil
ao Estado traçar uma política agrícola isolada
mente. Na realidade, o RioGrande do Sul, respon
sável pela maior parte, é o Estado que mais pro
duz. E dos maiores produtores de grãos deste
Pais. Poderá até - e tem feito - estabelecer
determinados critérios, determinadas normas,
portanto, determinadas políticas, conquanto em
nível estadual, mas será muito difícil para nós,
nos termos em que a emenda está colocada, con
signá-Ia no texto, no enquadramento. Poderíamos
chegar a determinado acordo, conquanto a reda
ção que poderíamos incorporar ao art. 10° seria
mais ou menos a seguinte: "O Estado-membro
estabelecerá, obrigatoriamente, uma política agrí
cola, revisada semestralmente, ou promoverá...
"Segue até o final.

Deixaríamos de entrar nesses detalhes, para
que pudéssemos chegar a um aproveitamento
da idéia, que é magnífica. V. Ex" está forçando

a porta para obter o que seria justo que tivéssemos
há muito tempo: uma política agrícola. Na impos
sibilidade de o Governo Central traçar, estabelecer
uma política agrícola, V. Ex" quer ensejar aos Esta
dos que não se curvem a essa omissão, não
acompanhem essa omissão. Façam alguma coi
sa no setor, tracem uma política agrícola de âm
bito estadual. O objetivo de V. Ex' é muito nobre.
Não podemos ser contra, efetivamente. Agora,
se pudéssemos acertar esse tipo de redação;...

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Fi·
~aria: "~.Estado-membro promoverá, obrigató
namente ...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) "Estabe
lecerá, obrigatoriamente, uma política agrícola, re
visada semestralmente. E aí diríamos: "ou promo
verá a intensificação dos programas de eletrifi
cação rural."

O SR.CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Co
mo ficaria a redação?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) "O Esta
do-membro estabelecerá, obrigatoriamente, uma
política agrícola, revisada semestralmente, ou pro
moverá a intensificação dos programas de eletrifi
cação rural." E me permitira introduzir, como
questão de redação, os programas de irrigação
e eletrificação rural, porque é um conjunto de
coisas.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Es
tá bom. Fica bem.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor daria o seu parecer favorável, numa prova de
boa vontade. E não só de boa vontade, mas de
acompanhamento dos objetivos perseguidos pe
los Constituintes Hilário Braun, 05 de criar uma
situação para que se pudesse resolver esse grave
problema que envolve o campo, por indefinição
do Governo Central.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex' compatibiliza a emenda com que dispo
sitivo?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Com
o art. 10

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Muito bem. Vamos proceder à votação do art.
10 com essas alterações. Os Srs. Constituintes
que estiverem de acordo dirão "sim", e o art.
10 ficará com essas alterações.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Resultado da votação: doze a favor. Fica o desta
que inserido no atual texto, na forma já esclarecida
pelo Relator. Portanto, aprovado o dispositivo do
anteprojeto, com essas alterações aceitas e apro
vadas.

Novo destaque do Constituinte Hilário Braun:
destaque para votação da Emenda rr 2b0015-5,
aditiva. Acrescenta parágrafo ao art. 2° e diz o
seguinte: "Sempre que, no interesse do serviço
público, houver necessidade de transferência de
servidor para outra unidade da administração di
reta ou indireta, o ato autorizativo deverá estabe
lecer o acompanhamento dos respectivos assen
tamentos e ficha funcional, transferindo-se os en
cargos financeiros ao novo órgão de lotação, ga
rantindo-se ao funcionário a contagem do tempo
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de serviço de origem, para efeito de aposenta
doria, e sendo vedada qualquer forma de cedência
com manutenção de vínculo do organismo ce
dente."

Tem a palavra o nobre autor, para encaminhar
o destaque.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, entendo que a matéria é bastante polê
mica, não há dúvida alguma. Convivendo em nos
so Estado com a realidade, verificamos que exis
tem mais de trinta mil funcionários cedidos, só
da Secretaria de Educação e Cultura, as quais
ninguém sabe onde se encontram. Foi feito levan
tamento durante um ano inteiro e não encon
traram. Agora há pouco tempo, verificou-se que
esse fato também ocorrera em outros Estados.
Entendo que um funcionário, sendo cedido de
uma Secretaria para outra, deve ir com a sua
transferência, com a sua ficha funcional, passan
do a ser lotado, então, naquela outra Secretaria.
Não terá perda de tempo para a sua aposen
tadoria. Passa de uma Secretaria para outra, da
administração indireta para a administração dire
ta, ou do Poder Legislativopara o Poder Executivo,
ou do Poder Executivo para o Legislativo, leva
a sua ficha funcional junto e passa a integrar o
quadro oficial daquela Secretaria, daquela autar
quia ou daquele Poder.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Os dois pediram ao mesmo tempo. De modo
que darei a palavra a cada um.

o SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Compreendo perfeitamente a elevada intenção
do Constituinte HilárioBraun. Tenho absoluta cer
teza de que isso iria moralizar o serviço público,
mas, por uma questão até de formação jurídica
e com algum ingresso no Direito Constitucional,
não posso inserir esse tipo de redação e essa
obrigação que se faz no Estado de forma até
razoavelmente alongada, e não posso votar, sob
pena de ser consultado não por um Govemador
ou por Govemadores, mas inclusive, pelos que
entendem de Direito Administrativo - votar sem
qualquer restrição. O máximo que posso fazer
nesse caso é também advogar que se encontre
uma redação sucinta, que vede determinados
abusos que são praticados, mas, inegavelmente,
não vejo possibilidade, com esta redação, mesmo
reconhecendo a legitiJnldade da pretensão de vo
tar favoravelmente.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permi
ta-me um aparte para esclarecimento. A matéria
é da Subcomissão do Trabalhador e do Funcio
nário Público. Nossa Subcomissão não tem com
petência, efetivamente, para se manifestar sobre
ela.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o Constituinte Nabor Júnior.

O SR. CONSTITUINTE NABORJÚNIOR - Sr.
Presidente, comungo das preocupações do ilustre
Deputado HilárioBraun, no que tange a esse pro
blema de funcionários que são colocados à dispo
sição de outros órgãos e até, muitas vezes, de
outros Estados, acarretando mais despesas para
os Estados pobres. São geralmente funcionários

do Estado pobre que querem ser colocados à
disposição de um Estado rico, onde as condições
de vida são melhores. Mas também tenho a preo
cupação de não interferir muito na economia in
tema dos Estados. Acho que essa matéria é mais
pertinente à legislação do próprio Estado. Seria
o Estatuto dos Funcionários Públicos de cada
Estado que deveria prever isso ou a lei ordinária.
Lembro aqui que alguns Estados, como é o caso
do Mato Grosso do Sul, já têm uma legislação
que trata dessa matéria: proíbe que funcionários
sejam colocados à disposição de outro Estado
ou de outros órgãos, com ônus para o Govemo
do Mato Grosso do Sul, no caso. Realmente, a
emenda apresentada pelo nobre Deputado Hilário
Braun não defme bem esta questão, no momento
em que admite que o funcionário seja deslocado
de uma repartição para outra do mesmo Estado,
ficando o ônus para a repartição requisitante, mas,
no fundo mesmo, a despesa é para o Estado.
O que temos de evitar é o empreguismo, a acu
mulação de cargos, funcionários serem admitidos
sem concurso, funcionários que recebem do Es
tado e não prestam serviço na sua repartição,
para evitar que os Estados se endividem, fiquem
na situação de penúria em que se encontram.

O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Vejo a emenda do Constituinte Hilário Braun
com o objetivo moralizante, mas acho que aí,
nobre ex-Governador Nabor Júnior - e V. EX'
tem grande experiência na área de administração
funcional -, o tiro poderá sair pela culatra, por
que, no momento em que o Constitunte Hilário
procura moralizar uma situação que realmente
conhecemos em vários setores da vida funcional
do País, poderemos estar instituindo na Consti
tuição mais um instrumento de desvio adminis
trativo, já que ele permite a administração direta
e indireta. E poderá acontecer de ingressar na
administração indireta, sem concurso, um funcio
nário que tenha favores de algum esquema políti
co, depois ser transferido para um setor privativo
de concurso. Acho que, embora ele vise à morali
zação do serviço público, poderá estar institucio
nalizando um instrumento de maior desmando
ainda.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Exatamente V. Ex' tem razão, porque o padrão
de vencimento da administração indireta é muito
superior ao da administração direta. V. Ex' argúi
muito bem, quando diz que o funcionário pode
estar sem concurso na administração direta e de
pois ser requisitado por uma empresa do Gover
no, que paga três vezes mais, para perceber os
vencimentos daquela empresa. Se ele vai com
ônus para o órgão requisitante, vai ganhar os ven
cimentos do órgão. Então, poderão ocorrer essas
distorções, que prefiro deixar a cargo do próprio
Estado, por ocasião da elaboração da sua Consti
tuição; ou, então, ficarão para serem resolvidas
através de lei ordinária, podendo ser o próprio
Estatuto dos Funcionários Públicos.

Sr. Presidente, diante desta argumentação, ma
nifesto minha opíníêo contrariamente à aprova-

ção da emenda ora objeto de destaque do Ilustre
Deputado HilárioBraun.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação. Solicito que a Secre
tária, D.Maria Inês, proceda à chamada da vota
ção. Os que votarem "sim" estarão aprovando
o anteprojeto do Relator; conseqüentemente, es
tarão rejeitando o destaque.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDlNAL
Apenas para justificar.Voto "não" porque o instru
mento disciplina a cedência sem ônus, mas não
disciplina a cedência. Apenas por isso voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Só para esclarecer. V. Ex' está de acordo com
o parecer do Relator? (Pausa.) Então deve votar
"sim". Está em votação o anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL
Tinha entendido "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Se V. Ex' quer ficar contra o destaque, deverá
votar "sim".

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL
Estou meio perdido aqui, mas é "sim" o meu
voto.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Resultado da votação: oito votos a favor do ante
projeto, três a favor do destaque. Mantido o ante
projeto, rejeitado o conteúdo do destaque.

Havia aqui uma emenda do Constituinte Cha
gas Rodrigues, um pedido de destaque, mas ele
o retira Agora vamos proceder a mais um desta
que. Digo mais um, mas isso não quer dizer que
V. Ex' tenha requerido. Apenas ressalto que V.
Ex' está colaborando.

Destaque do Constituinte Hilário Braun, refe
rente à Emenda rr 280015-5, só a parte fmal...
Estão me advertindo de que esse foivotado agora.

Realmente, esse foi votado. Então, trata-se de
destaque do Deputado Hilário Braun, referente
à Emenda n9 2BOO14-7,aditiva. Está assim redi
gida a emenda: "Sem prejuízo da remessa anual
de contas aos órgãos competentes, são obriga
tórios o encaminhamento à respectiva Casa Le
gislativa e a publicação em Diário 0fk:iaI, pelos
três Poderes, até o último dia do mês subseqüen
te, do relatório mensal circunstanciado sobre a
receita e despesa efetivamente realizadas, no ãm
bito de sua competência, incluindo-se os relativos
à administração indireta.

Parágrafo único. Nos casos de inexistência de
DIário 0ftciaI, o relatório referido neste artigo
será fixado em locais de visitação pública das
respectivas Casas legislativas, durante 30 (trinta)
dias."

Dou a palavra ao autor do destaque para enca
minhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, fiz essa emenda baseado em dois mo
tivos. Em primeiro lugar, as contas da adminis
tração direta, hoje, são encaminhadas aos Tribu
nais de Contas após um ano, para então sofrerem
a fiscalização, não tendo o Poder Legislativoaces
so mais rápido para verificar o que está aconte
cendo e de que forma estão sendo conduzidos
os trabalhos, os gastos públicos. Entendo que
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esta é uma forma de devolvermos ao Poder Legis
lativo a força que deve ter de fiscalizar, porque,
muitas vezes, quando se ouve alguma denúncia,
quando vem a nós alguma denúncia e é encami
nhado o pedido de informações através da Presi
dência da Assembléia Legislativa, no caso dos
Estados, leva mais dois ou três meses até receber
mos - quando recebemos - as informaçãos
pedidas. Citoaqui um caso: o Estado do RioGran
de do Sul encaminhou pedido de empréstimo
de cento e dez milhões de dólares para a realiza
ção de algumas obras. Pois bem, quando verifica
mos que as obras não estavam sendo efetuadas,
o empréstimo havia sido contraído, encaminha
mos o pedido de informação, e o dinheiro já tinha
sido aplicado em outros pagamentos, utilizado
para pagamento de contas, compra de máquinas,
~ não empregado nas obras para as quais a As
sembléia Legislativa havia autorizado o emprés
timo. E isso foiapós ter sido gasto aquele dinheiro.
Este o motivo que nos leva a encaminhar essa
proposta, Srs. Constituintes, ilustres membros
desta Subcomissão, e deixá-Iaa critério de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não havendo Constituinte que queira encaminhar
a votação em sentido contrário, dou a palavra
ao nobre Relator.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Os ob
jetivos do nobre Deputado Hilário Braun são os
mais nobres, mas não é competência da nossa
Subcomissão. AEmenda n9 2BOO14-7 foiredistri
buída à Subcomissão de Orçamento e Fiscali
zação Financeira, exatamente pela nossa impossi
bilidade de analisar. A emenda muito boa e corre
ta, seria, na realidade, sua introdução no texto,
mas temos essa impossibilidade.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - En
tendo, Sr. Relator Siqueira Campos, que deveria
ser colocada a nível da Subcomissão que V. Ex'
acaba de citar. Mas entendo também que não
seria demais colocarmos aqui para que se che
gasse efetivamente na Comissão de Sistemati
zação ao menos com isso, porque entendo que
será estritamente fundamental darmos aos Pode
res Legislativosdeste País a função de fiscalização.
Realmente, é a única maneira que temos de po
dermos ser responsabilizados, como somos hoje,
pelos gastos públicos, quando, na realidade, ape
nas ouvimos informações, porém não participa
mos efetivamente.

O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO 
Companheiro HilárioBraun, permita-me. Comun
go da sua idéia. Inclusive,propomos à Assembléia
Nacional Constituinte a criação de uma Comissão
de Ética, exatamente para apurar os desmandos
administrativos, os desvios da coisa pública, a res
ponsabilidade civildo Executivo, dos maus admi
nistradores. Sua idéia realmente vem frear mais
isso e vem dar uma responsabilidade maior ao
Legislativo. De forma que, particularmente, con
cordo com a sua idéia.Acho-a louvável creio que
cabe também aqui; e que chegue através da nossa
Subcomissão, até a Comissão de Sistematização,
mas que seja colocada em outro capítulo da
Constituição. A idéia é bastante válida. Realmente
- temos assistido - todos os Governos que en
tram fazem uma série de denúncias de irregula
ridades, de desmandos administrativos da coisa
pública. Precisamos frear isso. Nossa responsa
bilidade também é essa.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- V. Ex' me concede a oportunidade para, em
parte, fazer um apelo ao Relator? Hoje, ouvimos
uma frase muito importante do nobre Relator Si
queira Campos, quando disse que "em política
não se faz tudo que se quer, faz-se tudo que se
pode" se faz tudo o que se pode, tentamos fazer
o possiveI. Está aí o momento exato de se ver
um ato mais político, porque essa emenda, além
de ser técnica, é moral e politica. Acho que perde
mos, todos nós - doze Constituintes aqui presen
tes - a oportunidade de engrossar essa fileira
com as nossas presenças e os nossos votos, e
inserirmos a emenda do Constituinte Hilário
Braun. Seria um desperdicio político. Pediria que
realmente o próprio Relator se conduzisse nesse
sentido, porque já falamos até sobre eletrificação
rural, sabemos que não era de nossa responsa
bilidade falar sobre eletrificação rural. Falamos
outros assuntos. Nesse caso, trata-se da morali
zação da coisa pública. Eu pediria que todos vo
tassem a favor da emenda.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Permi
ta-me. Fizum esforço para aproveitar os objetivos
da emenda, tanto que alterei um pouco a redação. I
Onde se diz "sem prejuízo da remessa anual de
conta aos órgãos competentes, são obrigatórios".
Eu coloquei: é obrigatório o encaminhamento ao
respectivo órgão de fiscalização. Porque, se colo
cássemos...

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Respectivo órgão de fiscalização. Insisto na Casa
Legislativa.

O SR.RElATOR (Siqueira Campos) - E como
é que a Assembléia Legislativa enviaria para ela
mesma?

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - A
Diretoria Geral da Assembléia Legislativa remete
isso ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Entendi que teria de afixar.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Não
é o problema do encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Fiz
a ressalva para que esse mesmo modelo possa
servir tanto nos Municípios, como no Estado e
na União, em última análise. No parágrafo único,
onde cito que ficaria, no caso dos Municípios,
posteriormente, na Comissão de Sistematização,
dando poderes a todo o Poder Legislativo,coloco
ali,e ficaria afixado no recinto de visitação pública
da referida Casa legislativa,no caso, das Câmaras
de Vereadores que não têm Diário Oficial. Mas,
no caso dos Estados e da União, há o Diário
Oficialda Assembléia Legislativado Estado, onde
seria divulgado todo esse texto, após a aprovação
pela Assembléia Legislativa.Entendo, nobre Rela
tor. que, se passarmos para os Tribunais de Con
tas, veremos que é o que já existe. Não altera
nada. Precisamos dar ao Poder Legislativoa com
petência, a força para que ele fiscalize.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Consti
tuinte HilárioBraun, acho que entendo o objetivo
da emenda. O problema é de redação.

Assim não poderemos explicar como a Assem
bléia Legislativa envia para ela mesma. Temos
que apontar o órgão, mesmo que seja da própria

Câmara, a Comissão de Orçamento e Fiscaliza
ção Financeira, qualquer órgão da Câmara, da
Assembléia Legislativa ou da Casa legislativa a
que V. Ex' se refere. O problema é redacional.
Estou entendendo. De forma que, com a condi
ção de o Relator ajustar, harmonizar a sua redação
ao texto do anteprojeto, o parecer do Relatório
é favorável,numa demonstração de que, embora
o Relator seja pela incompetência da Subcomis
são em aprovar, não iremos pecar pelo excesso,
mas por omissão, até porque poderá haver sanea
mento adiante.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - A
meu ver, nas Disposições Preliminares, após o
art. 2°, seria incluída a declaração: Poderes do
Estado, membros do Legislativoetc.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - Nessa
parte, poderíamos entrar num acordo, para har
monizar, para que não haja discrepâncias e con
flitosentre um e outro artigo e para que as seções
ficassem harmonizadas.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Há o seguinte: a emenda só se refere a Estado,
não a Município.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Ela
não se refere, mas pode ser utilizada, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Sim, como indicação, princípio.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN - Vai
para a Comissão de Sistematização...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Todos os Estados têm o seu Diário Oficial. V.
Ex', apenas para colaborar, não poderia deixar
só o caput, sem esse parágrafo único. Hoje, todo
Estado tem Diário Oficial.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN -Po
de ser.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então, iremos suprimir o parágrafo único. Ficaria
assim. Vamos proceder à votação.

O SR. RElATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, mais um esclarecimento. Com essa con
dição de harmonizar a redação da proposta com
o texto do anteprojeto, a proposta inclusive pode
ria compor um parágrafo. O importante é que
ele esteja inserido no texto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Então, vamos proceder à votação. A Secretária
Maria Inês vai fazer a chamada.

O SR. CONSTITUINTE NABORJÚNIOR - Sr.
Presidente, pela ordem. Não entendi ainda, per
doe-me. Estava com a atenção desviada, tentando
localizar a emenda do ilustre Constituinte Hilário
Braun. Não percebi bem qual a proposta que está
sendo colocada em votação. Gostaria que V.Ex'
esclarecesse.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
É a Emenda rr 2B0014-7 - emenda aditiva
que diz:"Sem prejuízo da remessa anual..."

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Es
sa eu tenho. Mas o Relator ofereceu uma alterna
tiva. Gostaria de saber como seria a redação.
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O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, modifiquei meu projeto do Esta
do de Santa Cruz indo até o rio São Francisco.
Há uma emenda do nobre Constituinte José Car
los Vasconcelos, no sentido de retomar para Per
nambuco a área da margem esquerda do rio São
Francisco. Isso foi em 1824 e incorporado em
1827. ABahia toma conta dessa área desde essa
época. Émuito dificil retomá-Ia hoje para Pernam
buco. Primeiro, estamos discutindo para diminuir
Estados, como é o caso da Bahia, dividir-se em
dois outros Estados, como hoje aprovamos. Acho
que se está aumentando a área de Pemambuco
e a distância para a Capital. Quero colocar decla
ração de voto para essa emenda. Voto contrário.
Faço-o por escrito. para que seja registrada nos
Anais desta Subcomissão minha declaração de

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Aí já
será em forma de parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE HIlÁRIO BRAUN - Se
ria o § 3° do art 19.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Mas, se é com relação a Estado, todos eles têm
DIárIo Oftclal.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Outro
ponto, Sr. Presidente, Constituintes Nabor Júnior
e HOário Braun: se disséssemos que é obrigado
a publicar, poderia usar o DIário OfIcIal ou outro
órgão da conveniência do Estado.

celta e a despesa do Municípionaquele trimestre. As vezes, no lugar, não tem o nome de Diário
Sugiro que se modifique a redação da emenda, Oficial...
no sentido de se dar divulgação, e não a prestação O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO~
de contas à Assembléia, porque vai acontecer de _ Imprensa Oficial,não. Diário OfIciai, porque
mandar para a Assembléia e ela deixar aquilo há lugares em que eles têm convênios comjornais
jogado lá, como já ocorreu no meu Estado, ao para determinada parte das publicações oficiais
tempo em que eu era Deputado estadual, quando saírem nos jornais de maior circulação do Estado
a Assembléia exigia do Governador a prestação etc.
de contas. Ele mandou, então, um caminhão com
duas mil pastas de documentos, e ninguém abriu O SR.CONSTITUINTE NABORJÚNIOR - Em
uma sequer. Terminaram devolvendo, ao cabo todo o Brasil é Diário Ofldal.
de dois ou três anos, toda aquela documentação, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
por falta de estrutura da Assembléia para analisar Já que a matéria está esclarecida, vamos passar
a prestação de contas do Governador. O Tribunal à votação.
de Contas é órgão competente e está estruturado (Procede-se à votação.)
para isso. Ele só tem essa atividade, enquanto
os parlamentares não. Um deputado, hoje, além O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
da sua tarefa de legislar, também tem compro- Resultado da votação: 12 votos a favor do parecer,
rníssos políticos e sociais, uma série de outras com a alteração aceita. Portanto, a matéria foi
atividades que o inibem de fazer uma apreciação aceita, nos termos do parecer do Relator.
mais adequada da prestação de contas do Gover- O Constituinte HilárioBraun requereu destaque
no. Creio que a solução seria essa de se dar divul---- referente à sua emenda n' 280128-3, m~s está
gação trimestral do relatório que o Governo teria pedindo a retirada do destaque. Requenmento
que encaminhar para o Diário OfidaI e os Muni- atendido. Temos só três, e o autor está ausente.
cípios afíxarern na Câmara e no cartório de cada Vamos agora proceder à votação do destaque
cidade. requerido pelo Constituinte Femando Gomes.

. . Trata-se da Emenda rr 2B0010-4: "Compete ao
O SR. RELA~OR (SIqueira Campos) - Pela Estado-membro suplementar a legislação federal

ordem, Sr. Presidente. sobre: item XIX: _ Mensalidades, semestralidades
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - e anuidades, dos estabelecimentos particulares

V.Ex' tem a palavra. e ensino de 1°,2° e 3' graus".

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Veja- O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
mos então se atenderíamos ao que deseja o Cons- - Não é esta a minha emenda.
tituinte Hilário Braun, com a emenda colocada O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
no § 39 do artigo 19: "§ 3° Os órgãos da adminis- Fernando Gomes. E o autor é Ronaldo Carvalho.
tração direta e indireta ficam obrigados a divulgar,
trimestralmente, o balanço da receita e despesa O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
com relatório detalhado." - Não.

Atende ao que V.Ex' deseja? Veja se qualquer O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
dos ilustres Constituintes conseguem, inclusive, Então, houve um equívoco da Secretaria. Qual
especialmente o autor, melhor redação. O Relator é a emenda de V.Ex"?

está aberto para isso. O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - - A emenda que apresentei foi a 7. Ê o art.

Divulgar no Diário Oficial. 32.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Po- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
deria acrescentar um parágrafo também nos 10- V. Ex' está certo. Seu destaque é sobre a emenda
caís., n° 2B0007-4. O equívoco foi na hora de anexar.

A Emenda diz: "Fica reincorporado ao Estado
de Pernambuco o Território correspondente à ano
tiga Comarca do Rio São Francisco" etc.

V. Ex' pede o destaque para a votação. V.Ex'
tem a palavra para encaminhar a votação.

O SR.--CONSmUINTE HILÁRIO BRAUN 
Acho que deveria ser colocado DIário OfIciai,
do contrário daqui a pouco acabarão publicando
em forma de promoção, de anúncio, gastando
um dinheirão. Teria que ser DJúJoOIIdaI.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Por ór
gão da Imprensa Oficial, porque não sabemos.

o SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Creio que a idéia do ilustre Constituinte Hilário
Braun é louvável e até se justifica, mas a redação
teria que ser modificada. Acredito que atende
ríamos plenamente à sua pretensão se incluís
semos aí que o Estado ficaria obrigado a divulgar
através do Diário OfidaI, porque tomariam co
nhecimento não só a Assembléia Legislativa e
o Tribunal de Contas, mas a população. Nem
digo mensalmente, porque isso acarretaria um
trabalho muito grande para a Secretaria da Fazen
da. Trimestralmente poderia o poder Executivo
ficar obrigado a divulgar, através do Diário Ofi
ciai, o balanço da receita e da despesa daquele
trimestre. teria sessenta dias após vencer o trimes
tre para publicar no Diário Oficial, a fim de que
a população tomasse conhecimento e, ao mesmo
tempo, a Assembléia, ao invés de mandar; e tam
bém não ficaria desobrigado de encaminhar à
Assembléia, ao fim do exercício, a prestação de
contas do exercício anterior. Não é da nossa com
petência legislar para um Município, mas como
na maioria dos Municípios não existe Diário Ofi·
cial, então se poderia afixar na sede da Câmara
Municipal e do Cartório esse relatório sobre a re-

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) -A reda
ção é apenas no sentido de harmonizar o proble
ma da destinação da remessa anual de contas
para a Assembléia Legislativa. Ela não pode enca
minhar para si mesma. Terá que ser nomeado
aqui um dos seus órgãos técnicos ou uma das
Comissões. A mim me parece mais correto desti
nar as contas da Assembléia Legislativa à sua
Comissão de Orçamento e fiscalização finan
ceira, se houver, ou a outra que tenha compe
tência para analisar contas do poder público.

O SR.CONSTITUINTE NABORJÚNIOR-Mas
isso já é feito, ilustre Constituinte. O Chefe do
Poder Executivo, pela atual legislação, pela Cons
tituição Federal e Constituições estaduais, já é
obrigado a prestar contas mensalmente à Assem
bléia Legislativa, que, por sua vez,tem no Tribunal
de Contas o órgão auxiliarde fiscalizaçãodo poder
Executivo. Anualmente - parece-me que até o
dia 30 de abril- o poder Executivo fica obrigado
a encaminhar à Assembléia Legislativado Estado
a prestação de contas do exercício anterior. A
Assembléia Legislativa,que não tem e menor es
trutura para analisar a prestação de contas, enca
minha essas contas ao Tribunal de Contas, para
o parecer prévio. Por sua vez, à medida que as
despesas são feitas e empenhadas, uma via desse
empenho vai para o Tribunal de Contas, que, ao
fim do exercício, já tem toda a movimentação
do recurso público. Entendo a sugestão do ilustre
Constituinte HilárioBraun. S. Ex"quer dar transpa
rência, quer que se dê conhecimento dos gastos
que o Govemo faz, para que a população possa
acompanhar.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Eu es
clareci. O maior objetivo de S. Ex" é fazer com
que haja um relatório mensal e circunstanciado.
E esse seu maior objetivo. Poderemos fazer algu
ma coisa para atingir o objetivo que S. Ex' per
segue.

O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN 
Sem prejuizo da remessa anual de contas aos
órgãos competentes.
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voto, de voto, respeitando o direito, evidentemen
te, dos outros companheiros e do próprio Relator.

Esta a minha posição

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Dou a palavra ao autor da emenda, o Constituinte
José Carlos Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, em tempo, gostaria também
de dizer que, t,a)vez por um erro datilográfico, a
expressão "cidade Bom Jesus da Lapa", aprovada
no Estado de Santa Cruz, está na Emenda rr
280007-4 do nobre Constituinte José Vascon
celos. Gostaria que fosse retirada da Emenda n°
2B0007-4 pois ela pertence ao Estado de Santa
Cruz.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Aqui V. EX faz referência à margem esquerda,
mas no outro não se faz nenhuma distinção.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Claro, ela está incluída porque não se pode
dividirMunicipio que tem uma área do Municipio
da Lapa - ela ultrapassa o rio São Francisco.
Apenas esta área, porque entrou no Estado de
Santa Cruz. Não se pode dividirMunicípio,porque
é de fato e de direito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Então, V. EX levanta uma questáo de ordem. A
matéria já foivotada, a não ser que a Subcomissão
queira rever este assunto. Mas, a princípio, é maté
ria vencida.

Vamos dar a palavra ao nobre autor da Emenda,
o Constituinte José Carlos Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Sr. Presidente, tenho consciência
de que devo ser breve porque já são 23 horas.
Mas não poderia deixar de iniciar minha interven
ção dizendo que para mim foi grande satisfação
muito grande participar, como ouvinte, dos traba
lhos desta Subcomissão. Amanhã, às 9 horas,
devo ter reunião da minha Subcomissão espe
cífica, da qual sou membro titular, a do Sistema
Financeiro. Evidentemente, levo desta Subcomis
são uma experiência muito grande do trabalho
sério e da dedicação de todos os seus membros,
incluindo evidentemente o Relator Siqueira Cam
pos e o Presidente Chagas Rodrigues.

Começaria em defesa da minha proposta, que
propriamente não é minha, é do Estado de Per
nambuco, que nunca deixou, desde 1824, de rei
vindicar incorporação da margem esquerda do
rio São Francisco na área que corresponde à anti
ga Comarca do Rio São Francisco, dizendo que
esta Subcomissão teve um trabalho muito impor
tante quando optou pela criação de novos Esta
dos. E se fez esta opção foi porque, evidente
mente, o sentido das populações daquelas re
giões dos Estados que pretendemos criar era ca
nalizado para a independência dos Estados. Esse
sentimento é o mesmo que move a emenda da
reincorporação a Pernambuco da Comarca do
RioSão Francisco. E vem de muitos anos, porque,
desde 1824, Pernambuco reivindica,junto ao Su
premo Tribunal - mais recentemente - e junto
ao Parlamento, que seja corrigido o grande erro
histórico cometido contra o Estado. Cometi o erro
de não ter entregue, pessoalmente, toda a docu
mentação que prova, primeiro, a ocupação de

,Pemambuco e, segundo, o direito que ele tem

a esta reíncorporação, Mas já mandei aos gabine
tes de cada um dos membros desta Subcomissão
essa documentação. Entreguei, pessoalmente, ao
Relator e ao meu dUeto companheiro Fernando
Gomes.

Vejam bem: por que Pemambuco perdeu esta
Comarca? Porque fez a chamada e conhecida
Revolução da Confederação do Equador, em
1824, que defendia duas coisas: a República e
a Federação. Objetivos que foram, posteriormen
te, atingidos e que representam, na realidade, um
sentimento do povo brasileiro. Em função de de
fender a República e a Federação e ainda de se
opor à dissolução da Assembléia Nacional Consti
tuinte de 1823, através de um ato autoritário de
D. Pedro I, Pernambuco é punido. Mas é punido
através de um decreto-lei do Imperador D. Pedro
I, que anexa a área da Comarca ao Estado de
Minas Gerais, em 1824. E, posteriormente, à Ba
hia. Em todos os dois decretos de forma provi
sória e inconstitucional, porque já, então, tanto
em 1824 como em 1827, vigia a Constituição
outorgada em 1827, que determinava que so
mente poderia haver desmembramento de área
se fosse para a formação de nova Comarca ou,
como hoje se denomina, novo Estado.

Tenho a visão bem clara de que da forma de
mocrática que propus a emenda, ou seja, reali
zando um plebiscito na área que hoje está anexa
da provisoriamente à Bahia, a tendência natural
é que os habitantes daquela região votem pela
permanência, no Estado da Bahia, da Comarca
do Rio São Francisco, que Pemambuco reivin
dica. Mas isto ocorrendo para nós, pernambu
canos, estaria reparado um erro histórico, por um
ato iníquo de Dom Pedro I, porque agora seria
através de um processo constitucional, por deci
são soberana da Assembléia Nacional Constituin
te que se daria definitivamente a anexação à Bahia
da Comarca que Pernambuco reivindica e não
através daquele ato punitivo de Dom Pedro I.

O que nós, pernambucanos, reivindicamos é
exatamente o direito de ser corrigido aquele erro
histórico praticado contra Pernambuco.

O Constituinte Fernando Gomes, além de
atuante, tem uma visão muito clara do sentimento
do povo de sua região de São Franscisco. Ele
tem todo o direito de propor a criação de seu
Estado, ouvindo o povo da região que pretende
desmembrar da Bahia. O que Pernambuco reivin
dica é que se processe, através de uma delibe
ração constitucional, a correção do erro praticado
contra seu movimento mais afirmativo, que foi
o de rebeldia pela dissolução da Assembléia e
da defesa intransigente que fez da República e
da Federação brasileira, objetivos básicos do mo
vimento conhecido como Confederação do
Equador.

Tenho certeza de que o Constituinte Fernando
Gomes entende perfeitamente este sentimento de
Pernambuco, muito semelhante ao que o motivou
a apresentar proposta sobre a criação do Estado
de Santa Cruz. Tenho certeza, também, de que
ele tem todo o direito de apresetar o destaque,
porque, evidentemente, corno Constituinte eleito
pela Bahia, dele teria de partir este gesto.

Quero chamar a atenção de V. Ex"' para um
fato apresentado aqui pelo Constituinte Fernando
Gomes ao tempo em que ocorreu a reíncorpo
ração provisória. Primeiro foi anexada a Minas
Gerais, em 1824; depois, à Bahia. São decorridos

160 anos. Pois bem, estamos vendo, agora, a
devolução à República da China de territórios ocu
pados há muito mais tempo; territórios correspon
dentes a Hong Kong e a Macau. Depois de muito
tempo de dominação inglesa, Hong Kong teve
seus territórios devolvidos, bem como Macau em
relação ao domínio português. O primeiro já foi
devolvido, embora fique ainda por um perído sob
controle da Inglaterra; o segundo, sob controle
de Portugal.

Macau teve uma ocupação portuguesa de mais
de 300 anos. Agora é feito o acordo, entre Portugal
e China, que estabelece a devolução deste territó
rio dentro de um processo que será concluído
no ano 2010. Baseado neste precedente, na histó
ria e na farta documentação que temos deste
direito, espero justiça para Pernambuco, inspirado
no mesmo critério que meus companheiros
Constituintes tiveram quando propuseram a cria
ção dos Estados que agora estão sendo criados.

Quero ainda esclarecer que a proposta de devo
lução de área a Pernambuco é baiana, embora
a Bahia não tenha reivindicado o direito de conti
nuar com a posse. Vou passar aos Srs, Consti
tuintes um documento proveniente de reuniões
em que foram discutidos problemas de limites
da Bahia com outros Estados. O advogado Braz
do Amaral - o Constituinte Fernando Gomes
o conhece -, uma das maiores autoridades baia
nas que discutiu, desde o início do século xx,
a questão de fixação de limites, propõe a realiza
ção de plebiscito para definir a questão da Co
marca do RioSão Francisco. Não estou indo além
da proposta oficial da Bahia feita em 11 de julho
de 1920. O sentido da minha proposta, portanto
é democrático, aceitando uma tese baiana, como
entendeu, de maneira sábia, o Relator desta sub
comissão - Constituinte Siqueira Campos.

Está aqui e fac-símile daquela reunião, onde
consta urna proposta oficial da Bahia, para que
a dúvida em relação ao direito sobre a comarca
se resolva através de plebiscito, da forma por nós
proposta e aceita pelo Relator.

Concordo com o Deputado Femando Gomes,
quando se refere - aqui deve ter havido um erro
de datilografia - à inclusão do Estado de Bom
Jesus da Lapa à área da Comarca do Rio São
Francisco, pois nos entendimentos que mantive
mos com a Bahia e com o Relator, ficou decidido
que da minha proposta seria retirada a inclusão
de Bom Jesus da Lapa. Acho que a inclusão,
como está no relatório - porque essa não havia
sido a decisão do Relator - é proveniente de
um erro de datilografia na elaboração apressada
do relatório, como pudemos observar na tarde
de hoje.

Quero agradecer ao Constituinte Fernando Go
mes a gentileza e compreensão que tem dispen
sado ao Estado de Pernambuco, bem como a
todos os membros desta Subcomissão, a partir
do Sr. Relator, que entendeu o espírito e ajusteza
da proposição, cujo objetivo é permitir àquele Es
tado o direito de ter, através de um ato constitu
cional, resolvido esse problema. Espero contar
com a compreensão dos integrantes da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, nobres Constituintes, o que dissemos no
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curto parecer que exaramos sobre a proposta e
o que vamos repetir. A proposta do Constituinte
José Carlos Vasconcelos foi colocada no texto.
Acompanha a do Constituinte Nilson Gibson, no
mesmo sentido, mas menos elucidativa. Digo o
seguinte: "Aoacolhermos as propostas temos por
objetivo maior o definitivo deslinde daquela tão
antiga questão que preocupa populações e autori
dades dos dois Estados: Pernambuco e Bahia".

Vamos pôr cobro a essa situação de dúvidas.
E só o povo pode dividir essa questão, pelo voto
popular. Por isso, o Relator é de opinião de que
devemos ensejar ao povo essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Vamos proceder à votação, com a retificaçãofeita.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, se V. Ex' permitisse e o ilustre Consti
tuinte José CarlosVasconcelos aceitasse também
a sugestão, gostaria que isso fosse mostrado, no
mapa, aos Constituintes, a fim de avaliarmos me
lhor a questão.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Aqui
está o rioSão Francisco. É toda a área, à esquerda
deste rio. Ela voltaria a integrar o Estado de Per
nambuco. Se o plebiscito for favorável... No novo
Estado foiretirada essa área, a da parte vermelha.
O ConstituinteFernando Gomes já haviaapresen
tado uma emenda retirando esses Municípios, à
esquerda, pois a área viria até aqui. É toda essa
área à esquerda, inclusive a parte.vermelha. Não
existirámais o vermelho. O Estado de Santa Cruz
irá só até aqui. (O relator aponta no mapa.)

O parecer foi dado só com os Municípios da
mllrgem direita do rio São Francisco, à exceção
de Bom Jesus. As propostas estão harmonizadas.
Não há conflitos.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, eu gostaria de fazerapenas uma breve
consideração. Pela exposição do Relator sobre
a localização dessa área que é objeto de litígio
entre Pernambuco e Bahia, constatamos que,
com a criação do Estado de Santa Cruz e o des
membramento dessa área para sua conseqüente
incorporação a Pernambuco, a Bahia ficariaprati
camente sem a metade do seu território, pois
uma parte ficaria com o Estado de Santa Cruz,
abrangendo mais de cem Municípios.Não é isso,
Constituinte Fernando Gomes?

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Cento e quarenta e quatro.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Constituinte José Carlos Vasconcelos, quantos
Municípiosseriam incorporados a Pernambuco?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Em tomo de vinte e cinco.

O SR. CONSTlITUINTE NABOR JÚNIOR- A
Bahia ficaria com uma área muito pequena.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - A área seria de cento e dez mil
quilômetros quadrados.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Desrnenbrando essa área, com quantos quilôme
tros quadrados ficaria a Bahia? Constituinte Fer
nando Gomes, tem V.Ex" esse dado?

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Ainda ficaria praticamente com trezentos mil
quilômetros quadrados.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR 
Acho que mutilaria muito o Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Se V.Ex" me permite, eu não gostaria de interferir,
mas tudo isso está na dependência de plebiscito.

O SR. CONSmUINTE NABOR JÚNIOR 
Exato, mas a nossa Subcomissão, através do pa
recer do Relator, aceita a criação do Estado de
Santa Cruz e a incorporação desta vasta área ao
Estado de Pernambuco. Tenho grande admiração
pelo ilustre ConstituinteJosé Carlos Vasconcelos.
Ele sabeque sempre foimerecedor de meu maior
respeito e admiração, até pela causa que defende,
mas ficoem dúvida sobre essa incorporação. Pas
sados mais de cento e cinqüenta anos para se
fazer esse reparo, que é justo, que foi objeto de
um ato discricionário do então Imperador D. Pe
dro I,não sei se seria da maior conveniência para
a Assembléia Nacional Constituinte fazer agora
essa incorporação, quando estamos admitindo
a hipótese de criar um outro Estado desmem
brando quase a metade do Estado da Bahia. Esta
é realmente a minha dúvida.Se não estivéssemos
aqui cuidando da criação do Estado de Santa
Cruz,eu admitiria perfeitamente. Mas criar-se esse
Estado e desmembrar uma vasta área do Estado
da Bahia, passando-a para Pernambuco, seria
mutilar muito o Estado da Bahia. E dificultarainda
mais, talvez, a criação do Estado de de Santa
Cruz.Esta a observação que eu gostaria de fazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Já que o Constituinte Nabor Jú
nior aduziu nova argumentação, pediria a V. Ex
que me concedesse a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Constituinte José Carlos Vasconcelos, V.Ex' tem
a palavra, mas eu pediria que fosse breve.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Constituinte Nabor Júnior, a ad
miração e a amizade nos ligam há muitos anos
nesta Casa. Mas me permita fazeralgumas consi
derações breves. Em primeiro lugar, se essa área
fosse realmente reincorporada a Pernambuco, o
mutilando, como imagina V. Ex", a Bahia,teriamos
de voltar os olhos para o passado e ver que mais
mutilado foi Pernambuco, que representou o que
não representa para a Bahia a metade, ou mais
da metade do seu território. Por outro lado, o
sentimento que nos move é o de justiça aos movi
mentos Iibertários deste Pais - aos movimentos
de Pernambuco, aos da própria Bahia, aos do
Rio Grande do Sul, aos de Minas Gerais, enfim,
aos movimentos afirmativosque mudaram o Bra
sil e que consolidaram a República e a demo
cracia. O que questiono é se é direitoPernambuco
continuar sendo punido por ter defendido a Repú
blica, por ter defendido a Federação brasileira.

O SR. CONSmUlNTE NABOR JÚNIOR- V.
Ex" me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Vejabem, Constituinte Nabor Jú
nior, nós, pernambucanos, temos quase certeza
de que a tendência do povo dessa região, que
está, há algum tempo, repito, vivendo anexado
provisoriamente à Bahia, é contunuar lá. Os de
cretos de D. Pedro I fizerama anexação provisória
- anexou a Minas em 1854, e posteriormente
à Bahia em 1827. Para nós vale, em primeiro

lugar, corrigir o erro, pois a tendência desse pes
soal é votar para continuar anexada à Bahia, uma
vez que há cento e sessenta anos está vivendo
incorporado àquele Estado. Então, não é só o
sentido de recuperar terra, de recuperar parte de
seu território mutilado - o sentido é o de justiça.
Vamos elaborar uma Constituição que reescreve
o pacto social brasileiro, que vai tentar afastar
todos os atos praticados pelo autoritarismo brasi
leiro,e permitimos que continue vigendo o castigo
contra Pernambuco, através de ato autoritário de
D. Pedro I? Veja bem, o plebiscito dá o sentido
democrático, e nós, de Pernambuco, temos a con
vicção de que a tendência é no sentido de que
continue incorporado à Bahia. Queremos que
essa Constituição seja feita afastando o autorita
rismo dos últimos vinteanos, mais todo o autorita
rismo da vida brasileira. Eu pediria, não só pela
amizade que me une ao nobre Constituinte, mas
pelo que conheço do sentimento de justiça de
S. Ex", que pensasse sob esta ótica. Pernambuco
pede que seja corrigido o erro, e este é corrigido,
mesmo ficando a área da Bahia, que parece é
o que vai acontecer, mas após uma determinação
da Assembléia Nacional Constituinte, ouvido o
povo da região.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Acho que a matéria está esclarecida.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSmUINTE (Fernando Gomes) 
Eu gostaria de esclarecer ao nobre Constituinte
José Carlos Vasconcelos que a Bahia tem uma
área de quinhentos e sessenta e um mil quiô
mentos quadrados, e o Estado de Santa Cruz
retirará cento e oitenta e cinco mil quilômetros
quadrados. ABahia ficará com trezentos e setenta
e seis. Como V. Ex' está pretendendo em sua
proposta, irá tirar cento e dez mil quilômetros
quadrados. A Bahia ficará, então, com duzentos
eoitenta e seis mil quilômetros quadrados, e Per
nambuco, com duzentos mil aproximadamente
quando tem somente noventa e poucos mil quilô
metros quadrados. Portanto, mais do dobro da
Bahia irá para Pernambuco.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Perdão. Pernambuco ficaria com
a metade do que caberia à Bahia, se recuperasse
a sua comarca. Maso fundamental é o sentimento
de justiça que deve nos nortear, não é nem a
recuperação. Esta é o povo que irá decidir. Mas
V. Ex", que é baiano, há de convir em que, se
a Bahia ocupou, de fato, aquela região - e foi
o que aconteceu durante cento e sessenta anos
- não é natural que o povo, que está vivendo
sob o controle, durante todo esse tempo, de um
Estado vote por outro Estado. Não é normal.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- O que V. Ex- está pretendendo são cento e
dez milquilômetros quadrados. leva, praticamen
te, a outra grande parte que a Bahia tem.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - A Bahia vai ficar maior que Per
nambuco e o Estado de Santa Cruz.
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a SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Acho que a matéria está esclarecida.

Vamos proceder à votação. Os que estiverem
de acordo com a reíncorporação, submetida ao
p'17bi,~cito, nos t7rmos do anteprojeto, votarão
SlJ1l , os que estiverem contra votarão "não".

O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, peço uma informação apenas para
orientar melhor o meu voto. Vamos decidir se
sairá um plebiscito?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Se for aprovada a emenda, a criação de todos
os novos Estados estará sUDmetida a plebiscito.

O SR. CONSTITUINTECARLOSCARDlNAL
Mas o plebiscito irá decidir sobrea reincorporação
a Pernambuco?

a SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
No caso, remcorporação ou não.

a SR. CONSTITWNTECARLOSCARDlNAL
Ou a permanência na Bahia. Mas já que é um
p1ebisdto, e se houver outro pensamento?

a SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Se o povo, pela emenda, se manifestar favorável
a que a área permaneça incorporada à Bahia,
ela ficará. Se decidir que essa área deverá ser
reincorporada a Pernambuco, prevalecerá a von
tade do povo.

a SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL
Mas, por exemplo, se houver um movimento tam
bém para a criação de um novo Estado nessa
área?

a SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
No momento, não pense nisso. Isso não existe.
Pode ser que numa outra fase surja emenda nesse
sentido, mas até agora não temos como votar
esse assunto.

a SR. cONSTITUINTE JosÉ CAA.LOS VN5.
CONCElOS - Eu ~diria ao Presidente que es·
clarecesse que a reivindicação que está sendo
apresentada aqui com relação ao Estado de São
Francisco não foi aceita pelo Relator.Aque abran
ge a área de Minas Gerais nada tem a ver com
essas terras.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
É outro Estado.

Vamos proceder à votação. pois acho que a
matéria estã esclarecida. Aqueles que aprovarem
o parecer do Relator, dirão "sim". Pronuncian
do-se dessa forma, estarão votando a reincorpo
ração desta área, antiga Comarca de São Fran
cisco, ao Estado de Pernambuco. Estarão votan
do condicionada, pois haverá uma decisão final,
que será a da consulta plebiscitária.

a SR. COI:'ISTIT(lINTE CARLOSCARDlNAL
Sr. Presidente, confesso que vou-me abster de
votar.

a SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex' tem todo o direito.

a SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDINAL
Acho que se aquela população vai decidir alguma
coisa, pode decidir outras coisas também e não
apenas a reíncorpcração ou a permanê~cia na
Bahia. .

a SR.RELATOR(Siqueira Campos)-OCons
tituinte Carlos Cardinal tem razâo,mas deve ficar
tranqüilo quanto a isso, pois o plebiscito é previsto
para cento e vinte dias; no rnéxímo, cento e cin
qüenta. Se a população se manifestar 11 favor da
rsmcorporeção, o que acho praticamente impos
sível - mas vamos dizer que se manifeste 
Isso não impede que a mesma população decida
que é a favor da criação de um Estado. Se marcar
mos o plebiscito para a criação de um Estado
trinta dias depois, essa população pode se mani
festar pela reincorporação contra ela, a favor da
criação de um novo Estado ou contra essa cria
<;:ão. Nadaimpede.. Umacoisanão impede. a outra
Não há nada impeditivo nessa emenda. Se hou
vesse, eu não daria parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}
Nada impede que a população se manifeste sobre
a reincorporação - a favor ou contra. E em qual
quer hipótese, nada impede também, que ama
nhã surja um movimento pela autonomia. Se en
tendi bem, o que a emenda de Pernambuco obje
tiva ê, antes de tudo, legalizar a situação - que
seja institucionalizada, que haja um ato jurídico,
para que a matéria não fique apenas na depen
dência de um ato de {orça, mas que a popula<;:ão
se manifeste para dar legitimidade àquele ato de
força, que consistiu na lncorporaçâo dessa área,
que era de Pernambuco. É isto, que antes de
tudo, a emenda objetiva: legalizar essa 'SitUação
que, até hoje, resulta de um ato de força. Mas
V.Ex- poderá votar a favor, contra, ou se abster.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
O resultado foi:sete "sim", e três "não". Não hou
ve quOl1lDl para aceitação da emenda. Não houve
quorum para aceitação do destaque e, conse
qüentemente, para a rejeição da emenda, que
já estava incorporada ao anteprojeto do Relator.

Temos uma declaração de voto do Constituinte
Fernando Gomes, referente à votação.

Passemos, agora, à penúltima emenda objeto
de destaque. Trata-se de destaque de autoria do
Constituinte José Teixeira. Pede destaque para
a Emenda n° 280022-8 que se refere à criação
do Estado de São Francisco, mediante desmem
bramento de parte da área do Estado de Minas
Gerais e de parte de área do Estado da Bahia.
Eu perguntaria se a parte de área do Estado da
Bahia foi objeto da emenda da Comarca de São
Francisco, e se foi objeto da de Santa Cruz. (Pau
sa.) Não foi? Então é outra área, mas está claro
que a emenda se refere à criação de um novo
Estado, que se chamaria Estado de São Fran
cisco, mediante desmembramento de áreas do
Estado de /I1inas Gerais e de parte da área do
Estado da Bahia.

O SR. CONSTITUINTEDEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra a V. Ex" para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTIT(JfNTEDEL BOSCO AMARAL
- V.Ex" prometeu, logo no inicio, que democrati
camente não iria colocar obstáculos no que res
peita a qualquer destaque efetuado, apesar do
poder que a Presidência lhe confere. Mas não

consigo vislumbrar a área em nenhum dos ma
pas, e não recebi qualquer avulso onde constasse
a área geográfica em questão nesta emenda. Fa
ço, logicamente, um apelo - reconheço demo
craticamente o direito - ao c:anstituinte José Tei
xeira. Fui até o autor do pedido, em questão de
ordem, de colocação de mapas, os mais precisos
possíveis, nestas paredes, para que não legislás
semos sem a máxima seriedade. Honestamente,
não quero prejudicar o que se faz aqui. Mas, a
esta altura, tenho a impressão de que não tenho
mais condições de visualizar, a não ser que me
façam chegar às mãos um desenho do Estado
de São Francisco, para legislar, votar, ou cons
cientemente fazer qualquer coisa neste sentido.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos ouvir o autor do destaque e o Relator,
porque, talvez, ao fim, tenhamos condições de
apreciar a emenda e votar a favor ou contra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra a V. Ex- para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE f'ERl'W'lDO GOMES
-;-Sr. Presidente, acho que este projeto é absurdo.
E um direito desta Casa, que está elaborando
uma consütuição, apresentar um projeto de redi
visão territorial. Mas o projeto do Estado de São
Francisco, apresentado pelo grupo de Minas Ge
rais, é absurdo. Primeiro porque Minas Gerais tem
uma área de quinhentos e oitenta e seis mil quilô
metros quadrados - há até o projeto do Triân
gulo Mineiro, aprovado, e o do São Francisco.
E Minas Gerais, que deveria tratar de dividir sua
área própria, que é tão extensa, agora está que
rendo avançar pelo Estado da Bahia, para tomar
em ~!'"o de dez,enove Municípios, ou seja, do
Jequitinhonha ate o Mucuri. Se for nessa base
do projeto de Pernambuco, do Constituinte José
Carlos Vasconcelos, e do de São Francisco prati
camente não haverá área para a Bahia ne~ para
o Estado. ~e São Francisco, porque vão ocupar
tudo. SolICito aos companheiros que rejeitem a
proposta do Estado do São Francisco.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao autor do destaque, que
não falou ainda.

. O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Pre
sídente, quero dar um esclarecimento, porque V.
Ex' fez. uma pergunta que precisa ser respondida.
Aproposta do Estado de São Francisco teve pare
cer contrário do Relator, porque envolve áreas
do proposto EstadodeSanta Cruz. Então envolve,
sim, !"unicípios. O projeto de cnação do Estado
de Sao Francisco envolve Municípios na área do
futuro Estado de Santa Cruz: Mucuri, Ibirapuã,
Lajedão, Medeiros Neto, Alcobaça, ltanhém, Porto
Seguro, Sama Cruz de Cabrália, ltagimirim e Nova
Viçosa. Há outros Municípios.Assim, não dei pare
cer favorável ao projeto, porque adotamos deter
minado critério: não propor a criação de Estado
- aqui estamos propondo a criação ao povo,
que é quem vai decidir - que envolvesse área
de dois Estados e quetivesse conflito. Aproposta
de criação do Estado de São Francisco envolve
duas ou três propostas diferentes.
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Sr. Presidente, é correto reverenciar, fazer justi
ça ao Coronel-médico da Aeronáutica Barros u
ma, incansável lutador pelo povo daquela região;
ao Dr. Expedito Mendonça, ao Constituinte Hum
berto Souto, que defendem uma causa liberatória
das populações daquela região. Mas há proble
mas, e gostaríamos que a proposta de redivisão
territorial do País, inserida nas disposições transi
tórias do nosso anteprojeto, fosse apreciada com
mais tempo, para se chegar a uma conclusão
melhor, sem os conflitos gerados pelas três pro
postas que o Relator tem em mãos. Na realidade,
elas chegaram quase no final dos nossos traba
lhos, e não houve tempo de o Relator fazer uma
anãlise mais profunda, promover reuniões de to
dos os grupos que estão por trás dessas propos
tas, para que houvesse uma harmonização, como
convém aos interesses das populações que dese
jam emancipar-se.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com a palavra o autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero ressaltar que as explicações da
das pelo nobre Relator em relação ao Estado do
São Francisco, como proposto, são informações
que ele já havia trazido à Subcomissão em ocasião
anterior. Na verdade, a criação do Estado de São
Francisco não passou por uma discussão mais
ampla, até pelas razões apontadas pelo nobre Re
lator, no seio da Subcomissão. Na audiência pú
blica que tivemos em Goiânia, alguns cidadãos
defenderam a criação do Estado do São Fran
cisco. Estavam presentes, se manifestaram e
prestaram informações, mas devemos confessar,
a bem da verdade, que os trabalhos de elaboração
do projeto para criação do Estado de Santa Cruz
foram concluídos e antecederam aos de propo
sição de criação do Estado de São Francisco.
A dífkuldade apontada pelo nobre Relator é real
e corresponde a uma dificuldade de decisão de
S. EX e da própria Subcomissão. A comissão
que esteve presente no sul da Bahia e que acom
panhou os trabalhos naquela região pôde perce
ber um forte sentimento de separação ou de auto
nomia, naquela área incluída no projeto. Percebe
mos que o próprio autor do projeto propôs a
ia inicialmente proposto, como decorrência do
aprofundamento das discussões travadas durante
esse período, e não por pressões, mas por impedi
mento decorrente do aprofundamento das dis
cussões. Emrelação ao Estado de São Francisco,
não desconhecemos também ser antigo um certo
sentimento de autonomia e independência.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Com
belos fundamentos históricos, geopolíticos. Pre
cisa ser melhor analisado.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA-Isto.
Mas, infelizmente, não se juntou uma série de
comprovações e não se teve possibilidade de se
organizar esses argumentos a tempo, trazendo-os
para o seio da Subcomissão. Poderíamos estar
vivendo urna situação oposta. Mas parece-me que
não se trata exatamente de excluir um, porque
simplesmente se tenha chegado a um outro em
primeiro lugar. Ora, a nova Constituição brasileira
não encerra a possibilidade de criação de novos
Estados. Estamos apenas hoje numa etapa de
organização para criação de novos Estados. Pode
mos admitir que todos os Estados propostos, ou

parte deles, possam não ter até mesmo a aceita
ção do povo. De maneira que o destaque que
faço - quero deixar isto muito claro para a Sub
comissão - é em reverência à luta dos cidadãos
daquela área de Minas Gerais e da Bahia. Sabe
a Subcomissão que não sou daquela região, não
integro aquela luta, mas quis fazer este destaque
para trazer a questão da criação do Estado de
São Francisco para o seio da Subcomissão e para
dizer que essa luta tem fundamentos históricos
e sociológicos. Percebemos um sentimento de
unidade naquela área, que está em processo de
amadurecimento. Acho que o próprio fato de não
se ter concluído os estudos com a mesma antece
dência dos outros pode provar até - quem sabe?
- que alguma dificuldade esteja ainda em curso.
Mas, por certo, as dificuldades serão eliminadas
no correr do tempo. Dito isto, acho que cabe
a nós fazer uma opção. Aceitamos, como pro
posto, o Estado de São Francisco, e ai eliminamos
a área - que já aprovamos anteriormente - do
Estado de Santa Cruz, porque não há possibi
lidade de aprovar ambos. De maneira que, Sr.
Presidente, acho que a votação a que procede
remos em seguida vai expressar o resultado e
a opção que faremos como proposta nossa para
a nova Constituição. Ou adotamos o Estado de
Santa Cruz como proposto e já aprovado, ou ado
tamos a proposta de criação do Estado de São
Francisco. Em qualquer dos casos, parece-me
claro e patente que o resultado da votação a que
chegaremos aqui não deve encerrar - e por certo
não o fará - a luta, quer do grupamento que
hoje defende Santa Cruz, quer do que defende
São Francisco. É preciso que continuem lutando,
nos tempos vindouros, pela criação de um Estado
ou de outro. Dito isto, Sr. Presidente, façamos
opção entre um e outro.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Fica registrado o esclarecimento de V. EX, e nada
impede que na Subcomissão seja oferecida
emenda incluindo só o território de Minas Gerais.

Vamos proceder à votação. Os que estiverem
de acordo com o parecer do Relator, contrário
- nada impede que se venha criar o Estado de
São Francisco só com a área de Minas Gerais
- dirão "sim". Conseqüentemente, estarão sen
do contrários à emenda.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Resultado da votação: onze a favor do anteprojeto
e um a favor da emenda. O destaque foi rejeitado
e, portanto, mantido o anteprojeto do nobre Rela
tor também nesta parte.

Procederemos agora à votação do último desta
que. Trata-se de destaque requerido pelo Consti
tuinte João Lobo, referente à criação do Estado
do Cariri,com desmembramento apenas de área
do Estado do Ceará. Há quarenta ou cinqüenta
anos, pretendiam criar o Estado do Cariri com
áreas do Ceará e do Piauí, mas agora é só com
área do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não está presente nem o autor do destaque, nem
o da emenda. O autor do destaque é o Consti
tuinte João Lobo; o da emenda é o Constituinte
Furtado Leite. f

O SR. CONSTITuiNTE DEL BOSCO AMARAL
- 'Sr. Presidente, fálo contra em duas pelavras.

Acho que até por esses aspectos, somente deve
ríamos colocar a matéria em votação, e esperar
o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não havendo quem queira encaminhar a votação
ou encaminhar de modo contrário, concedo a
palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, como disse, por duas razões foi doloroso
para mim a manifestação contrária. Primeira: por
que se trata da minha terra natal. Eu teria oportu
nidade de dizer que nasci numa cidade que hoje
é capital, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero
Romão Batista e deste modesto cearense que
tem a honra de estar entre seus ilustres pares
integrantes desta Subcomissão. Segunda razão:
por ser a proposta de autoria de um grande amigo
meu, o Constituinte Furtado Leite.Mas,a exemplo
do Estado de São Francisco e de outras propostas
que passaram por esta Subcomissão, o Estado
do Cariri poderá ser aprovado na Comissão Te
mática, na Comissão de Sistematização ou no
Plenário. Acredito que seu autor, denodado luta
dor em favor dos interesses das populações que
representa, continuará nesta luta com a bandeira
na mão. E espero votar com S. EX nas outras
instâncias, porque nesta é impossível uma apre
ciação melhor. De maneira que meu parecer é
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação. Os que estiverem con
tra a criação deste Estado votarão "sim", votando,
portanto, de acordo com o anteprojeto do Relator.
"Sim" é com o Relator e, conseqüentemente, con
tra a criação do novo Estado.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, pela ordem. Ainda há uma votação. V.
EX não viu no papel o destaque do Constituinte
José Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
S. EX já retirou o destaque e vai oferecer emenda
à Comissão.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A Presidência vai proclamar o resultado: votaram
"sim" dez Srs. Constituintes; não houve voto con
tra.

Fica, portanto, mantido o anteprojeto do Sr.
Relator no parecer e, conseqüentemente, rejeitada
a emenda nesta Subcomissão.

Srs. Constituintes, senhoras, senhores, graças
a Deus concluímos hoje a votação. São quase
doze horas e quero, numa palavra só, agradecer
a todos os servidores na pessoa de D. Maria Inês;
à D. Sônia, D. Miriam, ao Sr. Luiz Carlos, ao Sr.
Mourival e a todos que estão aqui, pela grande
colaboração, por ficarem aqui até esta hora. O
Presidente tinha esta obrigação; 05 senhores, não.
Foi uma grande manifestação de boa vontade
e de colaboração de todos. Nossas congratula
ções ao nobre Relator da Subcomissão.

Vamos, agora, apenas aprovar a redação final,
que o nobre Relator vai incorporar...

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Já está
aprovado, Sr. Presidente. Vamos apresentar na
Comissão os avulsos a cada Sr. Constituinte.
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Eu não poderia, igualmente deixar de fazer ex
pressa referência à dedicação de todos os nossos
servidores.

Gostaria também de fazer especial referência
à secretária da subcomissão, D. Maria Inês de
Bessa Lins,agradecendo a ela e a todos os demais
funcionários que trabalharam nesta subcomissão,
inclusive o pessoal do gabinete de apoio, cuja
chefe foi a D. Delzita Ferraz.

Ao final dos nossos trabalhos, todos estamos
de parabéns. Cada um deu sua contribuição e,
graças a Deus, chegamos a um bom termo, num
clima de cordialidade, de liberalidade, de absoluto
respeito às posições de cada um. Quero crer que
ninguém tem mágoas do que se fez ou do que
se deixou de fazer.

Como nunca um trabalho é perfeito, vamos
ter oportunidade, ainda, de oferecer sugestões na
comissão, e, se for o caso, aprimorar este antepro
jeto e os outros das duas outras subcomissões.
Até mesmo na Comissão de Sistematização este
trabalho poderá ser aprimorado. Todos nós 
isto o nosso Relator demonstrou - queremos
fazer o melhor, sem preconceitos, sem vaidades
e sem nenhuma idéia preconcebida. Este foi um
trabalho de toda a subcomissão. A palavra está
franqueada a quem dela queira fazer uso.

O SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELO 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, já temos a redação final do
trabalho do Relator Siqueira Campos - que nesta
altura é o anteprojeto da nossa subcomissão. De
modo que nossos trabalhos estão encerrados. De
vemos proceder, dentro de poucos minutos, rigo
rosamente no prazo previsto pelo Regimento, à
sua entrega ao Presidente da nossa comissão.

Nesta oportunidade, não poderia deixar de ex
pressar, mais uma vez, os meus agradecimentos
por ter sido eleito Presidente desta subcomissão
e pela colaboração permanente que tive de todos
os senhores. Trabalhamos em harmonia, sintoni
zados todos no mesmo espírito público de servir
e de fazer o melhor possíveL

Eu me permitiria uma referência especial ao
trabalho do nosso Relator, Constituinte Siqueira
Campos. S. Ex' não poupou esforços; trabalhou
dia e noite para a conclusão do seu trabalho:
não só o primeiro anteprojeto, mas o segundo
e, agora, a redação final.

Minhas congratulações a S. Ex", meus agradeci
mentos a todos e a cada um dos senhores pela
colaboração que emprestaram aos nossos traba
lhos.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor informa ao Constituinte José Teixeira e à Mesa
que igualmente nada recebeu. Mas o relatório ela
borado pela secretária substituta, D. Sônia, que
esteve naquela reunião, é circunstanciado. E o
Relator, que coordenou a redação do relatório
e o assinou, diz que nele consta a manifestação
dos integrantes do Partido Comunista do Brasil
e suas posições relacionadas com a criação do
Estado de Santa Cruz.

(Leitura do expediente.)

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, há número regimental.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos.

Pediria a Sra. Secretária que procedesse à leitu
ra da ata.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

alguns instantes, o Presidente, Constituinte Cha
gas Rodrigues, passou ao Constituinte Valmir
Campelo, lo-Vice-Presidente, a direção dos traba
lhos. O Presidente em exercício, Constituinte Val
mir Campelo, convidou os Constituintes para
acompanharem o Senhor Presidente e o Relator
à Comissão da Organização do Estado onde foi
feita a entrega do Anteprojeto. A reunião foi sus
pensa pelo tempo necessário para a elaboração
da Ata. O Presidente, Constituinte Chagas Rodri
, para constar, eu Maria Inês de Bessa Uns, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, na última reunião pública que fizemos
em ltabuna, propus aos representantes do Partido
Comunista do Brasil que fizessem seus arrazoa
dos contra o Estado de Santa Cruz e que os enca
minhasse a mim pessoalmente, ou, se preferis
sem, à Mesa ou à subcomissão como um todo.
Gostaria de perguntar a V. Ex" se essa questão
consta do relatório.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Pela
ordem, Sr. Presidente. Pediria a V. Ex" que fosse
dispensada, nesta última reunião, como nas de
mais o foi, a leitura da ata, e que também se
dispensasse a leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Em discussão o pedido de dispensa da leitura

-da ata. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir, está apro
vado e, em consequência, aprovada a ata.

Quanto ao expediente, é muito reduzido e em
um mmuto a nossa secretária poderá fazer refe
rência sucinta a ele.

ATADA 16' REUNIÃO ORDINÁRIA

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não poderíamos realizar uma reunião amanhã,
só para aprovarmos a redação final, ou segun
da-feira pela manhã?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. Não há meios
para nos reunirmos segunda-feira, porque ama
nhã, terei de recompor este anteprojeto para en
viá-lo à publicação. A reunião poderia ser segun
da-feira, mas após as 17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Então nos reuniremos. Mas a redação final,quase
sempre, também é aprovada, porque na redação
final ninguém pode mais emendar, a não ser
questão de redação.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O que
aprovamos hoje já é a redação final.

'0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
A redação final está aprovada, mas seria interes
sante realizar uma reunião solene, para congraça
mento. A redação final já está feita. O nobre Rela
tor vai incorporar tudo isso ao projeto, para entre
gar o avulso a cada um.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para a próxima segunda-feira, às 17 horas.

Está encerrada a reunião.

Ás dezessete horas e trinta e cinco minutos
do dia vinte e cinco de maio de hum mil nove
centos e oitenta e sete, sob a presidência do Cons
tituinte Senador Chagas Rodrigues, reuniu-se a
Subcomissão dos Estados, com a finalidade de
apresentar o Anteprojeto com a redação final.
Compareceram os Constituintes: Chagas Rodri
gues, Presidente; Valmir Campelo, lo-Vice-Presi
dente; Siqueira Campos, Relator, Paulo Roberto,
Nabor Júnior, Carlos Cardinal, José Teixeira, Gui
lherme Palmeira, HilárioBraun e Davi Alves Silva.
Havendo número regimental, foi declarada aberta
a reunião. O Relator, Constituinte Siqueira Cam
pos pediu Dispensa da leitura da Ata por terem
sido distribuídas cópias com antecedência, a to
dos os membros. Colocada em discussão e vota
ção, a Ata foi aprovada. A Secretária fez a leitura
do expediente. O ConstituinteJosé Teixeira,pediu
a palavra, solicitando que, se não constar do rela
tório da viagem a Itabuna e Ilhéus, que conste
desta Ata o pedido que fez na reunião de Ilhéus
ao membros do PC do B, daquelas cidades, para Por outro lado, gostaria de saber se, por acaso,
que encaminhem a seu gabinete, em Brasília, um chegou à subcomissão algum relatório do PCdoB,
arrazoado da posição adotada pelo partido contra conforme fOI possibilitado a eles naquela cidade.
a criação do Estado de Santa Cruz. O Presidente Se por acaso não chegou, Sr. Presidente, que
agradeceu a todos os membros da Subcomissão constasse em ata o oferecimento feito em Dhéus
pela eleição, pela colaboração eficiente; congratu- e o não-encaminhamento desse arrazoado à nos-
lou-se com o Relator pelo trabalho realizado, com sa subcomissão, porque me parece ser uma ques-
a Secretária e demais funcionários. O Constituinte tão altamente relevante para a criação do Estado
Valmir Campelo, pediu a palavra para também de Santa Cruz.
agradecer a distinção dos pares que o elegeram
lo-VIce-Presidente, para agradecer pelo trabalho O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).-
conjunto de todos os funcionários da Secretaria FIca reglsu:ado o pensament? de V.~ e defendo
e finalmente, ao Relator, a quem parabenizou pelo seu requenmento. Tenho ~ tmpressao de que ~e

Anteprojeto apresentado. O relator, Constítuínte __ houver mteresse com relação à remessa do relato-
Siqueira Campos, agradeceu o apoio recebido rio ele deverá ser encarmnhado diretamente à
do Presidente da Subcomissão, a todos os mem- nossa comissão, quando, então, teremos a opor-
bros, à Secretária, a todos os funcionários e ao tunidade de estudá-lo. Mas o nobre Relator poderá
Senhor Carlos Alberto Costa Sampaio, funcioná- esclarecer. Eu não recebi qualquer relatório dessa
rio do PRODASEN. Tendo que ausentar-~e por natureza.
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o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra V.Ex'

O SR. CONsmUINTE VAI..MIR CAMPELO 
Sr. Presidente, colegas Constituintes, Sr. Relator:
também quero dizer da satisfação e do orgulho
que tive, durante este período, de ser liderado
por V. Ex' e de ter, nos nobres Constituintes mem
bros desta Subcomissão, verdadeiros amigos.
Apesar do curto período de convívio com os no
bres Constituintes, sentirnos união, amizade e res
peito mútuo, e, com isto, realmente vencemos
a primeira etapa desta grande jornada.

Não poderíamos deixarde manifestar, Sr. Presi
dente, nossos agradecimentos a V. Ex' peja com
preensão, pela liderança e pelo dinamismo com
que soube, em todos os momentos, conduzir 05

nossos trabalhos.
Quero também dizerda minha admiração pela

capacidade, pela inteligência e pela correção com
que o nobre Relator Siqueira Campos redigiu o
nosso anteprojeto, bem como agradecer a todos
os Srs, Constituintes pela conduta democrática
possibilitando que a nossa Subcomissão, particu
larmente, se comportasse da maneira como se
comportou até aqui. Graças a Deus, tivemos uma
integração perfeita durante 05 nossos trabalhos,
realizados com seriedade e acima de tudo, em
prol do Brasil,para que possamos ter uma Consti
tuição que realmente traduza aquilo que o povo
mais deseja e a que mais aspira.

Estendo meus agradecimentos também a to
dos os funcionários. Tive a felicidade, durante al
gumas reuniões principalmente nas audiências
públicas realizadas fora de Brasília, de substituir
V. Ex- corn muito orgulho. Quero agradecer a
todos os meus companheiros por essa oportu
nidade que me deram, assim como o carinho,
a gentileza com que me distinguiram.

De forma, Sr. Presidente, que estas são as mi
nhas palavras, parabenizando toda a equipe dos
funcionários e particularmente agradecendo a
Deus, que nos deu a oportunidade de aqui estar
mos presente nesse convívio, sobretudo no mo
mento tão difícil que estamos vivendo,mas procu
rando, acima de tudo, cumprir com o que manda
a nossa consciência, estabelecendo a justiça so
cial, que é a tônica da nossa atividade.

Muitoobrigado.

O SR. REU\TOR (Siqueira Campos) - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex' tem a palavra.

O SR.REVI.TOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, o Relator agradece a manifestação frater
na e amiga do nosso Vice-Presidente,Constituinte
ValmirCampelo, que, durante todo este período,
mostrou ser um fidalgo, um gentil-homem, com
petente, devotado aos interesses nacionais, como
o foram e demonstrararn ser os demais integran
tes desta Comissão. QUero agradecer, além das
palavras generosas do nosso Vice-Presidente, a
sua colaboração constante, a contribuição precio
sa que deu para que chegássemos ao resultado
que hoje levamos à Comissão da Organização
do Estado.

Agradeço também aos demais pares, todos
com larga contribuição, nos debates, nas emen
das, nas sugestões, nos destaques.

Acho que a minha maior vitória em termos
pessoais é verificar que o objetivo foi atendido:

elaborar um anteprojeto da Subcomissão, com
a participação de todos. Que homem pode ser
mais feliz do que aquele que consegue, numa
convivência tão fraterna, a integração de um gru
po que, com espírito de colaboração, efetivamen
te contribui para atingir um objetivo comum de
interesse nacional? Nenhum homem poderia ser
mais feliz do que esse. Acho que todos nós somos
igualmente felizes, porque o objetivo de todos e
de cada um era exatamente esse - conseguir
fazer um anteprojeto que satisfizesse a todos, con
seguir fazer um anteprojeto que refletisse o desejo,
a vontade, 05 objetivos, as posições de todos.

Hoje,vamos ao Presidente José Thomaz Nonê,
Presidente da Comissão da Organização do Esta
do, a nossa Comissão-mãe, entregar esse ante
projeto. Vamos felizes.Acredito que todos estão
também envolvidosdessa alegria e satisfação que
invade a alma deste Relator.

Permitam-me ainda uma breve explicação. Vou
ser sucinto, porque o nosso Presidente está a nos
aguardar. Existe uma pequena falha a registrar.
Terminamos à 1 hora da manhã de hoje, a revisão
da redação das nossas razões, porque o antepro
jeto já estava pronto, nada havia a acrescentar.
Todavia, o intróito ao comentário sobre o que
conseguimos fazer não foi publicado. Não faz ne
nhuma falta, absolutamente nenhuma, porque é
apenas o intróito dos comentários. Para surpresa
minha, a gráfica mandou tudo, mas deixou a folha
que se referia a esse intróito, que tem umas oito
linhas. Constituía apenas uma explicação do que
houve de início, mas não faz efetivarnente falta
nenhuma.

Portanto, Sr. Presidente, não creio haver outras
falhas - embora ainda não tenha lido o trabalho
- que possam comprometer o anteprojeto, por
que a gráfica, pura e simplesmente reproduziu
05 originais nesse tipo de impressão off-set, em
que o texto é copiado diretamente do original,
sem que se proceda à nova impressão. As falhas
que existirem naturalmente serão aquelas decor
rentes das limitações do Relator (Não apoiado.}

Era o que queria dizer, agradecendo especial
mente à Dr- Maria Inês, nossa competente, dedi
cada e amena secretária, aos funcionários inte
grantes da equipe, que serviu na Secretaria da
Subcornrssão, e, sobretudo, a um homem notável
que, embora não sendo da nossa Subcomissão,
o é de fato, porque Secretário da Comissão-mãe,
o nosso querido Dr. Edson Nogueira da Gama,
que nos deu uma contribuição e um apoio ex
traordinários

Seria injusto também não destacar o trabalho
do assessor de imprensa do meu gabiFleteparti
cular, o jornalista Carlos Augusto Pinto e desta
figura magnifica que é o Dr. Mozart Vianna de
Paiva,da Secretaria Geral da Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, que ainda nesta madru
gada, a 1 hora da manhã, estava me ajudando.
Estes agradecimentos - menos ao Dr, Edson
Nogueira da Gama e Dr.Mozart- já estão regis
trados em nosso relatório, num preito de justiça
à magnífica participação de todos esses funcio
nários na víabilízação do nosso trabalho.

Agradeço ao Sr. Presidente, ao Vice-Presidente
e aos companheiros a colaboração. Devo dizer
que vamos continuar no mesmo grupo, na Co
missão Temática e, em seguida, trabalhar na Co
missão de Sistematização e no Plenário, lutando

por tudo aquilo que representa 05 interesses do
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) 
A palavra continua franqueada. (Pausa.)

Convidamos então, todos os Constituintes para,
em companhia do Presidente e do Relator, entre
gar ao Presidente da Comissão da Organização
do Estado o relatório final dos trabalhos da nossa
Subcomissão. Antes, porém, vamos suspender
a reunião, enquanto nos dirigimos ao Presidente
da Comissão da Organização do Estado, para
que a ata desta reunião seja elaborada.

(Reabrindo os trabalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Reabrindo os nossos trabalhos, solicito à SI"" Se
cretária que proceda à leitura da ata.

(Leitura da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Em discussão. (Pausa). Não havendo quem quei
ra discutir,encerro a discussão. Em votação. (pau
sa). Aprovada. Declaro encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E

SISlEMA DE GOVERNO
Subcomissão do Poder Executivo

Ata da 6" Reunião Ordinária,
.Realizada em 5-5-87

Às dez horas e vinte minutos do dia cinco de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, em sala
própria do Anexo II da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Subcomissão do Poder Executivo pa
ra uma reunião de audiência pública, com a pre
sença do Sr. MiguelReale Júnior. Compareceram
05 Srs. Constituintes: Albérico Filho, Presidente;
Costa Ferreira, Enoc Vieira, José Fogaça, Hum
berto Souto, Cesar Cals Neto, Maurício Pádua,
AgassizAlmeida, Henriqu~ Eduardo Alves, Jutahy
Júnior, Hugo Napoleão, Érico Pegoraro, Eduardo
Bonfim e Vivaldo Barbosa. Havendo número regi
mental, o Sr. Presidente, dando inicio aos traba
lhos, fez urna breve saudação ao conferencista,
e justificou a ausência do Sr. Hélio Jaguaribe,
também convidado para essa reunião, logo após,
concedendo a palavra ao Sr. MiguelReale Júnior.
A seguir, interpelaram o Sr. convidado os Srs,
Constituintes: José Fogaça, (Relator);Agassiz Al
meida, Henrique Eduardo Alves, Jutahy Júnior,
Erico Pegoraro, Hugo Napoleão. Não havendo
mais inscritos, o Sr. Presidente, por sua vez, tam
bém interpelou o Conferencista. Facultada a pala
vra e sem que houvesse quem quisesse fazer uso
da mesma, o Sr. Presidente agradeceu a presença
do Sr. MiguelRealeJúnior, lembrando aos presen
tes a pr6xima reunião desta Subcomissão a reali
zar-se dia seis de maio de mil novecentos e oitenta
e sete, às nove horas e trinta minutos, com a
presença dos Srs. Josaphat Marinho e Cesar Sal
danha, encerrando a reunião às treze horas e qua
renta e cinco minutos. As notas gravadas, depois
de traduzidas, 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(1 '1,. -;:0 Filho)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba-
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lhos da reunião da Subcomissão do Poder Execu
tivo, que conta com a presença do Dr. Miguel
Reale Júnior.

Antes de fazer a apresentação de S. S', vou
ler uma carta que nos foi enderençada pelo Dr.
HélioJaguaribe de Matos, que hoje deveria estar
aqui conosco, mas, em conseqüência de um aci
dente que sofreu, ficou impossibilitadode compa
recer a esta reunião. Diza carta:

"Rio de Janeiro, 27 de abril de 1987.
Exm°Dr, Albérico Filho
Presidente da Comissão do Poder Execu-

tivo
Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Estimado Deputado Albérico Filho,
Reportando-me à nossa recente conversa

relativamente ao seu amável convite para
prestar esclarecimentos à Subcomissão, no
próximo dia 5 de maio, sobre o problema
do regime do poder, no Brasil,tenho a satisfa
ção de lhe encaminhar, em anexo, o estudo
que preparei para a matéria.

Como tiveoportunidade de lhe dizer,o aci
dente que me ocorreu em princípios deste
mês, fraturando-me algumas vértebras, não
me permite, ainda, neste momento, ter a se
gurança de que possa viajar em princípios
de maio. Somente depois do exame radioló
gico, que efetuarei no próximo dia 30, meu
médico se julgará habilitado a prever a oca
sião em que possa voltar a movimentar-me.

Julguei prudente, assim, enviar-lhe, desde
logo, o texto que será objeto de minha exposi
ção, caso possa vira fazê-Iana data aprazada.

Renovando-lhe meus agradecimentos pe
lo amável convite, reitero-lhe meus protestos
de subido apreço e consideração.

Atenciosamente, Hélio Jaguarlbe."

o Dr. Hélio Jaguaribe nos encaminhou esta
carta e nos telefonou, no dia 3D, dizendo que
o médico não admitia a possibilidade de uma
viagem.

Registro a presença do Dr.MiguelRealeJúnior,
cujo currículo vai sr lido.

(Leitura do currículo.)

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
ao Relator José Fogaça que proceda à leitura
do texto que o Dr. HélioJaguaribe nos encami
nhou.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, considero dispensável a leitura
desse trabalho.

Havendo um convidado presente para debater
suas teses, acho que seria mais proveitoso distri
buir o texto, participando o nosso convidado do
debate sobre o trabalho do Dr. HélioJaguaribe.

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- A finali
dade da leitura seria registrar o trabalho na grava
ção da Taquigrafia e permitir que o Dr. Miguel
Reale Júnior dele tomasse conhecimento para
debater conosco.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, fui informado de que o Dr. Mi
guel Reale Júnior participou da Comissão que
elaborou o anteprojeto da Constituição, e esse
trabalho fez parte das sugestões oferecidas pelo

Dr, Hélio Jaguaribe àquela Comissão. Trata-se,
pois, de matéria do conhecimento de S. S' assim
sendo, ele poderá nos oferecer sua opinião, fican
do dispensada portanto, a leitura.

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)-Indago
dos Srs. Constituintes se concordam com a su
gestão apresentada pelo Constituinte Humberto
Souto. (Pausa.) Aprovada.

Concedo a palavra ao Dr. MiguelReale Júnior.

O SR.MIGUEL REALE JÚNIOR-Ilustre Presi
dente desta Subcomissão, Constituinte Albérico
Filho, ilustre Relator Constituinte José Fogaça,
Srs. Constituintes, desejo registrar minha satisfa
ção por participar, de forma tão direta, no pro
cesso de elaboração da futura Constituição tra
zendo para o diálogo algumas anotações pensa
das em tomo do tema Sistema de Govemo.

Sr. Presidente, não é possível, pensar-se num
sistema de govemo sem, antes, fazer-se uma aná
lise da realidade política brasileira.

Entendo que a elaboração legislativa, especial
mente no que respeita à formulação do sistema
de governo, tem de brotar da realidade. Não se
pode pretender moldar um sistema de govemo
a partir de fórmulas ideais, com pressupostos co
locados distantes da realidade políticavividapelo
Brasil. Pelo contrário, o modelo a se apresentar
tem de ser, antes de tudo, operacional, adequado
à realidade. Creio que a elaboração legislativa é
sempre uma passagem do real para o real, via
abstrato, ou seja, capta-se no real aqueles seus
dados elementares e busca-se, de forma concreta,
efetiva,realizável, eficaz,um modo através do qual
se possa disciplinaressa realidade, que está diante
dos nossos olhos. É através dessa perspectiva
realista, concreta, que se poderá fazer uma pro
posta que venha a ser um instrumento, um meca
nismo de solução de crises.

Ora, não tenhamos a pretensão de imaginar
que é através da forma de govemo que iremos
solucionar, milagrosamente, toda a crise institu
cional que caracteriza a vida republicana brasileira
do último século - desde o início da República.
Porém, a forma de govemo não deixa de ser um
mecanismo por meio do qual se encontram possi
bilidades de composições políticas superadoras
das crises.

Ora, a vida política brasileira republicana emer
ge de uma crise, já estabelecendo um profundo
confronto entre o Poder Executivo e o Legislativo.
A vida brasileira tem esse dado característico. Já
em novembro de 1891, Deodoro fechava o Con
gresso Nacional, porque o Congresso Nacional
impunha uma rejeição ao veto imposto por Deo
doro no projeto das leis dos crimes de responsa
bilidade. Antes disso, no período da eleição 
vejam que essa é uma ponderação que se renova
a cada instante - Prudente de Moraes,Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, candidato
à Presidência da República, foi procurado por
Campos Sales, que lhe disse: "Não seria mais
conveniente retirar a sua candidatura, sob pena
de se instalar uma crise institucional e as Forças
Armadas fecharam o Congresso Nacional?"

Esta é, portanto, uma frase que se renova a
cada instante. Essa ponderação da prudência, que
impede o jogo e a articulação políticanormal para
contemporizar com a imposição autoritária,é algo
que se renova e se refaz a cada instante da vida
republicana.

O fato que citei ocorreu na época da eleição
de Deodoro. Em seguida, o que aconteceu? Deo
doro fechou o Congresso Nacional no primeiro
impasse, no primeiro confronto que ocorreu entre
o Legislativo e o Executivo. Segue-se Floriano,
que traza marca efetivamente autoritária que des
respeita a Constituição, não convocando novas
eleições; que prende figuras do destaque de José
do Patrocínio, de J.J. Seabra, de Olavo Bílac, le
vando Rui Barbosa a ir ao excelso pretório exigir,
por habeas corpus, a soltura desses grandes
brasileiros. E Floriano comenta, diante da pers
pectiva de que o Supremo Tribunal Federal con
cedesse a ordem: "Quem concederá a ordem
aos Ministros do Supremo?" E Rui Barbosa, na
sua petição, diziaclaramente que o Supremo, na
quele instante, estava a decidirnão apenas quanto
a uma ordem de habeas corpus, mas sobre o
destino do País - se o destino do País ia mol
dar-se pela Carta Constitucional de 1891, ou se
caminharia para o militarismo e para o autorita
rismo. E o Supremo fez com que o autoritarismo
e o militarismo prevalecessem, não concedendo
a ordem de uma prisão ilegal,que atingia figuras
do maior renome, da maior repercussão na vida
brasileira. Assim, o que caracteriza a vida brasi
leira,nos últimos cem anos, é o profundo divórcio
que existe entre o Executivo e o Legislativo. O
Presidente da República é, ao mesmo tempo, um
senhor todo-poderoso, porque ele nomeia e de
mite, porque ele tem capacidade de emitirmoeda,
porque ele tem o Banco do Brasil, porque ele
tem o Banco Central, mas, ao mesmo tempo,
ele é incapaz de promover a reforma, a mudança,
o avanço social, o caminhar no sentido de liber
dade política e da igualdade econômica, porque
ele se encontra manietado, impossibilitadode ater
um programa no qual haja conciliação nacional.
O Presidente da República é um homem todo-po
deroso, heraldicamente solitário, distante da ver
dade da vida política, mas todo-poderoso e todo
frágil, ao mesmo tempo. Ora, este é um dado
de realidade.

Outro dado de realidade imprescindível de se
constatar, que é um dado da sociologia política
brasileira, está, sem dúvida alguma, no despres
tígio do Legislativo, no desprestígio do político
e no desprestígio de política. É só perguntar a
qualquer homem do povo se acredita na política
e-se acredita nos políticos... Porque existe todo
um campo explorado continuamente pela im
prensa, no sentido de revelar,com aceitação indis
cutível, a desídia, a incúria do Legislativo, sem
que o trabalho realmente efetuado nesta Casa
brote para a opinião pública.

Recentemente, um jornal de São Paulo estam
pava a fotografiade um Senador-Constituinte que,
no aeroporto, procurava passagem para passar
os feriados da Semana Santa em São Paulo. O
País inteiro parou. A Nação fez feriado durante
cinco dias, as estradas se encheram de automó
veis. Mas estava estampada no jomal a fotografia
do Senador, que procurava uma passagem para
passar o feriado com a família, com esta interpre
tação: "Senador foge para o ócio". Há esse des
prestígio e há esse campo fácil de exploração
porque há uma aceitação ppr parte da população.
Ora, são dados de realidade, como dado de reali
dade inafastável, hoje, é, sem dúvida, o fato de
que as eleições d,iretaspara Presidente da Repú-
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blica constituem uma crença. Muitomais do que
uma simples escolha, a simples outorga da possi
bilidade de decidir sobre quem deva ser o Presi
dente da República, a eleição direta significa uma
forma muito mais presente de participação políti
ca, porque, se formos ver,quando é que se discute
o problema nacional perante a população? Na
última eleição para a Constituinte, fui candidato
a Deputado Federal e posso dizerque foireduzida
a nada a discussão sobre os grandes problemas
nacionais. A discussão se centrava mais sobre
a conveniência ou não, a nívelde opiniões vazias,
de cunho meramente subjetivo se valiamais este
ou aquele candidato ao governo do Estado. Mas
a discussão nacional não aflorou. A discussão
nacional só aflora na medida em que houver a
disputa para Presidente da República. É aí que
os grandes temas nacionais vão ser colocados
na rua. A eleição direta tem o significado, hoje,
de crença. É um pouco de sebastianismo que
ainda reside no espírito do povo brasileiro,à espe
ra de soluções salvadoras, que se encontram na
perspectiva de uma eleição direta, onde haja uma
participação popular com a discussão dos temas
nacionais, com a decisão de indicar os rumos
do Pais. Assim, as eleições diretas estão impreg
nadas na vida brasileira. Basta ver que na crise
deste instante, que é uma crise conjuntural de
formação de um ministério ou de troca de minis
tros, surge como um rastilho a idéia de eleições
diretas imediatamente, como fórmula salvadora,
solucionadora de uma crise de momento. Assim
as eleições diretas estão impregnadas. O candi
dato à Presidência da República será alguém que
vai percorrer o País, depois de o País ter-se mobi
lizadoem tomo daquilo que é a grande expectativa
do povo, a grande esperança - pouco importa
se verdadeira ou falsa, mas é sentida e vivida.
Portanto, é uma crença que está impregnada, in
crustada na alma do povo brasileiro. Este é um
dado da realidade efetiva. O Presidente da Repú
blica será alguém que vai percorrer o País, que
vaimobilizarpopulações nas praças públicas, que
vai estar presente na televisão, diariamente, du
rante os dois meses da campanha eleitoral. E
será eleito em função das suas idéias, das aspira
ções que colheu da população e que ele soube
traduzir em programa e promessas. Portanto, esse
Presidente da Repúbica tem uma responsabili
dade, na medida em que é um grande delegado
nacional. Ele não é um magistrado, e não adianta
querermos forçar a natureza das coisas para trans
formá-lo em magistrado, em árbitro, para trans
formá-lo apenas em um chefe de Estado que
vá moderar conflitos. Não. Ele é alguém que vai
traduzir muito mais do que isto, obrigatoriamente,
porque a trama hsitórica o levou a isto. E não
há como se desfazer dessa conquista política de
consciência cívica,porque o reclamo de eleições
diretas foium instante de crescimento do civismo
brasileiro, porque não era apenas esse reclamo,
era um reclamo de mudanças, e este era o signifi
cado da eleição do Presidente da República. Pois
bem, diante deste quadro de um Presidente da
República que sempre se viu isolado do Legis
lativo, de um Legislativo que não é co-respon
sável, de um Legislativo que foi minimizado ao
longo de toda a vida republicana, de um Legis
lativo que foi minimizado e desprezado pela polí
tica dos governadores, que aviltou esta Casa, na
medida em que se fez do Legislativoum instru
mento de barganha para apoios ao Presidente

da República em troca de favores e benesses,
este Parlamento, ainda hoje, é ignorado na forma
ção de um Ministério. Enquanto se coloca aqui
um confronto, que é o confronto que vejo hoje
que pode estar se estabelecendo entre a política
de governadores, que surge e a vida partidária
e parlamentar, por outro lado está surgindo de
novo uma política de governadores que volta as
costas para o Parlamento, que volta as costas
rtidos políticos.Este é um dado de realidade. Esta
mos na República velhíssima. E esta República
velhíssima vai levar a quê? A crises perenes, por
que o Parlamento vai continuar enfraquecido. E
quando o Parlamento afrontar esse esquema de
poder, que é um esquema de poder de favores,
de favorecimento, a cada vai arrebentar do lado
do mais fraco, mesmo porque se a corda arre
benta do lado do mais fraco não haverá uma
resistência pública cívica para a defesa do Parla
mento, porque a idéia de dignidade e de respeito
do Parlamento foi minada ao longo do tempo.
Então, creio que essa realidade política não pode
desaparecer da mente quando se pretende a for
mulação de um sistema de governo. É sobre este
dado de realidade que se tem de trabalhar. Ora,
se assim é, se temos num regime presidencialista
puro, esse distanciamento, esse aviltamento do
Legislativo, e temos, por exemplo, no regime da
Constituição de 1946, o pêndulo de certa forma
pendendo para o Legislativoque inviabilizou pro
gramas de governo e de execução de programas
de governo, temos, por outra parte, logo depois,
a hipertrofia do Executivotransformando o Legis
lativoem mero órgão homologador. Esses dados
de realidade, portanto, exigem meditação.

Acredito que, diante do fato de termos eleição
direta para Presidente da República, não se pode
emascular esse homem que convenceu o povo,
que foiouvido, obrigando-o a ser um mero Chefe
de Estado. Ele tem um programa de governo,
que foi discutido, tem aspirações que foram aco
lhidas. O Presidente da República é proeminente
na vida brasileira.Temos cem anos de republica
nismo na vida brasileira que deixaram e deixam
marcas. Qualquer forma de parlamentarismo ou
de um sistema misto que pende mais para o Parla
mento, em detrimento do Poder Executivo, do
Presidente da República,poderá sofrer a acusação
de que se está, de forma oblíqua, retirando a gran
de aspiração popular, que é a eleição direta para
Presidente da República.Aeleição direta será uma
eleição direta de alguém que não será Presidente
da República, mas um árbitro dos conflitos, um
mero mediador, e não o tradutor das aspirações
que foram colhidas e cujas soluções foram pro
metidas. Assim, o Presidente da República tem
de ser obrigatoriamente a figura proeminente do
sistema. Mas se ele é a figura proeminente do
sistema, isto implica,sem dúvidaalguma, a neces
sidade de se ter um sistema de co-responsabi
lidade entre o Poder Executivo e o Legislativo.
Deve-se estabelecer um revigoramento do Legis
lativo, que passa por várias medidas, não só da
forma de Governo, mas medidas de agilização
e de eficácia do próprio Poder Legislativo, de for
mas de controle da administração.

A forma de Governo por nós pensada, diante
deste quadro de realidade, consistiria na figura
básica do Presidente da República, que acaba por
ser, na verdade, um chefe de Estado e um chefe
de Governo. O sistema híbrido proposto, no sen
tido de que haja um chefe de Estado escolhido

por eleições diretas, mas um chefe que dirija a
política e a administração federal, acabará por
estabelecer a perenidade da crise. Cairemos nu
ma anarquia parlamentar. O Presidente da Repú
bica eleito, que terá imposto a ele o Primeiro
Ministro, que vai conduzir a política e a adminis
tração, fará com que o Presidente da República,
que tem como respaldo popular 35 milhões de
votos, chegue à televisão e diga: "Não posso aten
der às aspirações populares porque o Congresso
não deixa". Ou: "Porque o Primeiro-Ministro me
impede de realizaras tarefas que me competem".

Esta é a grande dificuldade do sistema misto
em que se estabeleça uma diarquia, em que se
estabeleçam dois pólos que podem levar, antes
de tudo, a uma paralisia. O sistema adotado pela
Comissão AfonsoArinoslevaa uma paralisia.Bas
ta lembrar um exemplo: cabe a iniciativa de leis
ao Presidente da República. Ora, a iniciativa de
leis é a máquina transformadora, a máquina pro
pulsionadora da transformação do programa de
governo. A iniciativa de leis cabe ao Presidente
da Repúlica, ouvido o Primeiro-Ministro, mas é
da iniciativa do Presidente da República quando
o plano de governo é decidido pelo Conselho
de Ministros, submetido este plano à apreciação
do Presidente da República. O orçamento é sub
metido ao Presidente da Repúlica,mas quem diri
ge a administração, quem faz o plano de governo,
na verdade, é o Primeiro-Ministro, é o Conselho
de Ministros, que é presidido pelo Presidente do
Conselho, e não pelo Presidente da República.
Então o Presidente da Repúbica pode ser um
obstáculo à consecução de todo o plano de gover
no que venha a ser construído pelo Conselho
de Ministros, presidido pelo Primeiro-Ministro ou
pelo Presidente do Conselho, nos termos adota
dos pelas Comissão Afonso Arinos.Esta paralisia
é algo que ocorrerá inevitavelmente, na medida
em que não temos partidos políticos consolida
dos, não temos partidos politicos decantados, que
não se reúnem em tomo de posturas ideológicas
e muito menos ainda em tomo de diretrizesbási
cas. Mesmo que não fossem programas definidos
e posturas ideológicas, algumas diretrizes deve
riam definir a vida político-partidária. Isto não
ocorre. A dança partidária, os descontentamentos
pessoais poderão levar a crises contínuas, na me
dida em que o Primeiro-Ministro estará como ab
solutamente representante dessas tendências da
Câmara, inviabilizado de realizaras suas propostas
por um Presidente da República que paralisa

o processo legislativo.

Ora, se não podemos ficar com o presiden
cialismo puro, se não podemos, por outro lado,
adotar o parlamentarismo puro porque ele signifi
caria a exigência efetivade uma vida política con
solidada em que o parlamento fosse o grande
personagem e que não houvesse esse Presidente
da República eleito por eleições diretas; se não
podemos ter esta diarquia, com esta divisão de
poderes entre o Primeiro-Ministro e o Presidente
da República, cabe a busca de uma solução lIui
generis: que se amolde esta realidade sobre a
qual faleino inícioda exposição. esta postura sig
nifica que o Presidente da República é o chefe
de Estado e o chefe de Governo. Mas se estabe
lece um regime de co-responsabilidade entre a
Presidência da República e o Legislativo, principal
mente através de uma articulação política.O que
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falta.na vida política brasileira senão articulação
politica? E quando surge articulação política, en
tende-se que isto fere o sistema.

No momento em que os presidentes dos parti
dos políticos são consultados, como o foram por
Tancredo Neves e como estão sendo consultados
por Sarney, na formação do seu Ministério,dizem
que se está ferindo uma prerrogativa absoluta do
Presidente da República: a escolha livre,absoluta,
dos seus Ministros. Esquece-se de que o Presi
dente da República está colocado dentro de um
contexto político. Ele não é um homem isolado,
jogado, sozinho no Palácio do Planalto. Ele é um
homem que está dentro de um contexto político.
E o que falta é a articulação política, que faça
com que o Estado promova a aprendizagem da
mudança. Toda mudança, como destaca Hélio
Jaguaribe, leva à instabilidade na vida política bra
sileira.Asreformas de base, as posturas de Getúlio
Vargas, etc ...SóJuscelino Kubitschek conseguiu
fazer a mudança, porque ele concedia no varejo,
mas era intransigente no atacado. Mas o sistema
não pode viver em torno da possibilidade de sur
gir, na vida política brasileira um homem hábil
como Juscelino Kubitschek. O sistema que pro
pomos, portanto, busca um entrosamento entre
o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Haverá
o Primeiro-Ministro, sim, mas este Primeiro-Mi
nistro será o auxilíar principal do Presidente da
República. E que tarefas irá realizar esse Primeiro
Ministro,cujo nome deve ser aprovado pelo Con
gresso Nacional, consultados os presidentes dos
partidos políticos que compõem a maioria? É a
valorização dos partidos políticos, é o entrosa
mento do Poder Executivo dentro de um contexto
poIitico maior, sem que isto seja visto como uma
heresia ou como uma diminuição, como uma
caplt1s diminutlo. É o Presidente da República
que se curva às tendências políticas existentes
e que vai consultar os presidentes dos partidos
políticos, para indicar o nome do Prmeiro-Minis
tro. E caberá a este Primeiro-Ministro fazer algo
fundamental, porque, no Estado intervencionista
de hoje, temos grandes tarefas, como: a tarefa-a
pólice, a fixação dos programas, a vísão da reali
dade e a fixação dos planos de Governo - a
fixação é a escoha das opções múltiplas que se
colocam perante o administrador. É nessa tarefa
que interferirá o Primeiro-Ministro e o Conselho
de Ministros,porque haverá um plano de Governo
a ser realizado por um Conselho de Ministros,
dando unidade à ação de govemo.

Caberá ao Primeiro-Ministro, além disso, a
coordenação da ação governamental, com vistas
à execução do plano de governo. Há dois momen
tos da administração pública contemporânea: o
primeiro, efetivamente, é a escolha dos caminhos
que se colocam perante o administrador; o segun
do é a execução das decisões já tomadas. E esse
Primeiro-Ministro, como delegado do Congresso
Nacional, órgão aprovado pelas correntes majori
tárias, estará ao lado do Presidente da Repóblica
não na qualidade de um chefe de governo, mas
na de seu auxiliar principal. E para quê? Para
auxiliar na tomada de decisões e, depois, para
ser o coordenador da execução das decisões to
madas. Ele vai fazer algo que não existe, que vi
mos que não existiu nos últimos anos, no último
ano, que foi uma coordenação da ação de todos
os Ministérios, visando a dar unidade. Ele é um
controlador da administração pública. Mais do

que isto, ele fará um papel de mediação política,
de articulação política. Ele levará ao Executivo
o tom das mudanças, o tom da vida política que
se vive no Congresso Nacional, caixa de resso
nância da Nação. Portanto, fará esse papel impor
tantíssimo de ser um mediador e de ser um articu
lador. E sendo um artículador, ele deve ser ouvido
quanto a projetos da lei.Não há processo de para
lisia. Mas um Presidente da Repóblica, que tem
a capacidade de iniciativade leis, ouve a iniciativa
de lei onde o Primeiro-Ministro conta os vetos
ou conta os pedidos de revisão. Ele é ouvido tam
bém na medida em que deve ser consultado
quanto à nomeação dos Ministros.Cabe ao Presi
dente da República nomear os Ministros, mas ou
vido o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é
alguém que traduz o pensamento político prevale
cente. O Presidente tem força política, mas esta
força não pode estar afastada da vida política coti
diana, que se faz e se sente no Congresso. Então,
essa viabilidade de co-responsabilidade estabe
lece uma unidade e uma estabilidade na mudan
ça, que é um nos temas fundamentais do pensa
mento de Hélio Jaguaribe: a çonsolidação entre
a estabilidade e a mudança. E o Presidente que
se apresenta à Nação como o seu grande delega
do, mas que dela não se afasta, não se isola no
Palácio do Planalto para estar presente, para ter
sempre presente em sua mente as repercussões
de seu, plano de Governo, as repercussões do
caminhar político através da figura do Primeiro
Ministro,que opina quanto à nomeação dos Minis
tros de Estado, que solicita a sua exoneração,
que se manifesta quanto ao plano de Governo
enquanto integrante do Conselho de Ministros e
que tem a função básica de coordenar a ação
ministerial, de transformar propostas em realida
de.

Através desse sistema estamos viabilizando a
existência de uma co-responsabilidade, de uma
interferência, de uma mediação política, de uma
articulação que visa possibilitar a mudança dentro
de um sistema onde há alguém que representa
a estabilidade com representação e legitimidade.
O Presidente tem títulos de legitimidade, que num
sistema de díarquía, num sistema parlamentar
não teria na vida política brasileira de hoje. O
Presidente tem título,mas esse título é alimentado,
a cada instante, pela presença contínua do Primei
ro-MiniU'o ao seu lado como seu auxiliarprincipal.

A mecânica da indicação desse Primeiro-Mi
nistro passaria pelo seguinte processo: o Presi
dente da República, consultado o presidente dos
partidos políticos que compõem a maioria, indica
o Primeiro-Ministro; este pode sofrer rejeição; ca
be ao Presidente da República fazer uma segunda
indicação; se rejeitada essa segunda indicação
- sabe o C<':!ngresso Nacional- caberá ao Presi
dente da República consultar novamente os presi
dentes dos partidos políticos. Pode-se até pensar
na existência de um Conselho, ao qual deveria
fazer consulta, e caberia, livremente, ao Presidente
da República indicar esse Primeiro-Ministro,mes
mo porque ele não é um chefe de governo, ele
é apenas um auxiliar principal da Presidência da
República. Sendo assim, esse impasse se resol
veria através de uma norneaçêo livre, podendo
haver moção de censura decorridos seis meses,
para que se dê um prazo de estabilidade, para
que não se transforme essa nomeação numa bri
ga de gato e rato. Pois bem, não há ai necessidade

do mecanismo de dissolução. Por quê? Porque
a dissolução é a dissolução de um poder e, na
verdade. esse Primeiro-Ministro não representa o
Poder Executivo - ele é o auxiliar principal do
Presidente da República. Seria uma overdoae.
O impasse na não-indicação do Primeiro-Ministro,
que é o auxiliar principal do Presidente da Repú
blica, poderia resultar na dissolução de outro po
der. Seria um descompasso levar-se a uma disso
lução por não se conseguir nomear um auxiliar
principal do Presidente da República. Creio que,
através desse mecanismo, fugimos da mecânica
clássica do parlamentarismo; valorizamos a figura
do Presidente da República em consonância com
a realidade brasileira; atribuimos, sem dúvida al
guma, ao Legislativo uma parcela de responsa
bilidade e de poder, porque em grande parte o
menosprezo que prevalece na população brasí
leira com relação ao Legislativo decorre de sua
ausência de poder, da ausência de interferência.
Dando-se co-responsabilidade e participação,
cria-se o sistema f1exivel - o que mais importa
é a flexibilidade do sistema. Pode ser que em
função desse sistema valorize-se ainda mais o
Legislativona prática política;valorize-se o Primei
ro-Ministro, viabilizando-se que o Presidente até
lhe solicite que presida a reunião do Conselho
de Ministros. A prática política, de acordo com
o temperamento do Presidente da República e
do Primeiro-Ministro,de acordo com a conjuntura
política do instante, poderá prevalecer; poderá le
var, cada vez mais, a uma parlamentarização
maior do sistema proposto. Mas ele é um ponto
de partida que viabiliza a flexibilidade. Antes de
tudo ele viabilizaalgo que me parece fundamentai
e que o instante revela que é necessário. Se pegás
semos esse modelo e procurássemos fazer dele
um modelo operacional para jogá-lo, por hipó
tese, à realidade de agora, vejamos como funcio
naria: neste instante, o Presidente Sarney estaria
ouvindo os presidentes dos partidos polítícos, sem
que isso constituísse heresia, sem que isso consti
tuísse qualquer demérito ou capitis ellminutfo.
O que a realidade acaba por empurrar goela abai
xo do presidencialismo puro é aquilo que estaria
estabelecido na Constituição, e o Presidente da
República não estaria sendo objeto de críticas,
sua autoridade e seu poder não estariam dímínuí
dos. O Presidente da República saiu desses acon
tecimentos recentes diminuído na sua autoridade.
Mas por quê? Ele nada mais fez do que cingir-se
às contingências políticas, do que promover arti
culação política Ou será que deveríamos estabe
lecernovamente a política dos governadores, polí
tica em que eles se reúnem para demitir um Minis
tro e o Presidente da República faz barganha com
ele; prometendo-lhes uma usina na PETRO
BRAS em troca de um Ministério, prometendo
lhes outro Ministériopelo serviço prestado de der
rubar um Ministro,quando isso é próprio do jogo
político de articulação, quando a Presidência da
República estará, obrigatoriamente, forçosamente
voltada para o Congresso? Esse sistema faz com
que o Presiàente da Repóblica esteja obrigato
riamente voltado para o Congresso Nacional. A
vida política brasileira passa, obrigatoriamente,
por essa fase de conciliação e de compromisso;
a conciliação e o compromisso do homem que
chega à Presidência da República com 35 milhões
de votos, que é o todo-poderoso, mas que erra,
que c1audica, que se coloca atrás, muitas vezes,
do sentimento nacional, ou às vezes muito à frente
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desse mesmo sentimento, gerando crises em re
lação ao Legislativoque sempre arrebentaram em
cima da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, que sempre arrebentaram com as medi
das de emerqêncía na votação das diretas e assim
por diante. E fácil estourar a crise em cima do
Congresso Nacional, mas se o sistema impõe arti
culação e impõe à política arte do compromisso
e da conciliação, teremos um sistema flexível, e
acho que é por aí que passa uma solução que
se realiza na vida concreta brasileira.

Tenho muito receio de que o sistema mais par
lamentarizado seja, talvez, considerado como
uma traição ao tema das diretas, que hoje é um
mito na vida brasileira, é uma lenda. E a lenda
está aí, não se desfaz, tem de ser vivida, mesmo
que seja com a consciência do faz-de-conta. Ela
é tão forte que transforma o faz-de-conta em reali
dade. Então, creio que esse sistema viabilizaisso,
mas não é suficiente termos um mecanismo de
articulação política. É necessário, por outro lado,
fortalecer o Legislativo, dar-lhe eficácia para que
tenha condições de acompanhar o Estado inter
vencionista, hoje praticamente obrigatório e o Es
tado-providência no País, que não deve ser, mas
que é. Basta ver a reunião dos Governadores que
acaba por definir como um pedido de auxílio às
Unidades Federativas, que se encontram deses
peradas com o seu descalabro financeiro.

Este Legislativo precisa ter agilidade nas res
postas, permitindo que as Comissões Permanen
tes convoquem Ministros de Estado, que as Co
missões Parlamentares de Inquérito tenham força
de autoridade judiciária e que as suas conclusões
sejam obrigatoriamente públicas e enviadas ao
MinistérioPúblico Federal para adoção das medi
dascabíveis; que o plenário seja o órgão limitado
às grandes questões nacionais; que haja comis
sões permanentes com a possibilidade de discus
são e voto, indo diretamente à sanção, depositado,
o projeto votado, e que vá a plenário, caso um
quarto de cada uma das Casas o exija, para que
haja agilidade na apreciação de matérias.

Na última sessão da Câmara assisti à votação
de um projeto importantíssimo sobre Previdência
Social. O Plenário não poderia acompanhar o voto
excelente do Relator. As matérias eram extrema
mente intrincadas e técnicas. O Plenário perdia
a atenção e tinha que votar. Foram perguntar
ao Líder como deveriam votar. São matérias extre
mamente técnicas que uma comissão permanen
te poderia decidir, com a representação cabível,
com a participação dos partidos políticos e dos
Estados. Na medida em que entendessem os De
putados ou os Senadores tratar-se de questão
relevante, ou controversa, seria submetida à apre
ciação do Plenário. É necessário o fortalecimento
do Poder Legislativoenquanto órgão de fiscaliza
ção, valorizando-se o Tribunal de Contas, valori
zando-se a Comissão de Fiscalização da Câmara
e do Senado, submetendo à sua apreciação os
atos complementares dos acordos internacionais.
É aí que está o grande problema, o âmbito das
questões dos acordos internacionais. Estabele
ce-se: há um acordo comercial entre Angola e
Brasil.Mas, a especificação do que seja esse acor
do vem nos atos complementares, e esses não
passam pelo Congresso Nacional.

Então, repito, é preciso que haja a valorização
do Legislatívoe a participação política nos centros
,de decisão. Onde está o centro de decisão da

vida política brasileira, excluindo a idéia do Conse
lho de Segurança Nacional, que decidia a vida
política brasileira em todos os campos, em grande
parte? Mas o outro ângulo da questão, o da vida
econômica e financeira, que diz respeito ao bolso
de cada brasileiro, residia no Conselho Monetário
Nacional, e ainda reside. Quem participa do Con
selho Monetário Nacional? É o Executivo, com
a presença de alguns representantes do mundo
empresarial em minoria. A sociedade política,
principalmente, não participa. Então seria funda
mentaI a criação da participação política num cen
tro importante de decisão como o Conselho M0
netário Nacional, ou um conselho de economia
e planejamento do qual participassem o Legis
lativoe a sociedade civil, com representação tam
bém dos trabalhadores na agricultura, na indús
tria, no comércio, num centro de decisão tão im
portante. Isto é viabilizar a co-responsabilidade
em níveldo sistema de governo e a nívelda partici
pação política. Estou convencido de que ajustiça
social só brota na medida em que houver maior
participação política. É a participação política no
centro de decisão que empurra para mudanças.
É necessária a criação de mecanismos pelos
quais se viabilize essa participação nos centros
de decisão. Esse sistema de governo a viabiliza.
Esse e outros mecanismos de fortalecimento do
Legislativo, de participação política em centros
de decisão na vida econômica são formas de em
purrar um sistema estável para que ele aprenda
a conviver com mudança, através da fixação da
política brasileira como programa, como plano.

Sr. Presidente, não quero delongar a exposição.
Muitas outras coisas há a detalhar nesse sistema
proposto. Depois, evidentemente, se houver a fase
de debates adentraremos esse aspecto. Sei, que
o ilustre Constituinte Humberto Souto tem algu
mas sugestões quanto à demissão do Primeiro
Ministro,e há algumas idéias de Ministrosde Esta
do. Poderemos discutir alguns detalhamentos
desse sistema proposto, que antes de tudo é rea
lista, buscando forma compatível com a realidade
política brasileira vividaem toda a República. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Inicial
mente, como interlocutor, tem a palavra o Consti
tuinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Prezadis
simo Dr. Miguel Reale Júnior, sinto-me particu
larmente satisfeito por ter indicado o nome de
V. S· a este Plenário para que nos viesse expor
sua criativa e inovadora proposta sobre o sistema
semipresidencial de governo. Sua exposição foi
rica, múítípla, criativa, inteligente e carregada de
um senso de realidade, de um senso de concre
tude das coisas. É isto realmente que deve marcar
a linha de conduta e de orientação dos trabalhos
desta Subcomissão. Um dos pontos mais mar
cantes da sua exposição foi a questão da presen
ça, hoje, tão forte, tão marcante, tão notória, dos
Governadores nas questões nacionais. Os Gover
nadores, hoje, extrapolam o limite do seu papel
regional para uma atuação orgânica, inclusive no
sentido de influirna política nacional. Isto,de algu
ma forma, representa uma diminuição do poder
do Congresso, porque quando os Governadores
passam a ser interlocutores diretos com o Presi
dente da República, a representatividade dos par
lamentares se reduz na mesma proporção. O Se-

nado passa a ser, portanto, uma instituição inútil,
porque o que é o Senado senão a expressão do
regime federativo? Na Alemanha do século pas

sado, o Senado era o Conselho dos Estados e
o senador era um plenipotenciário comissionado
dos governadores de províncias, apenas nomea
do pelo governador para representar os interesses
do Estado junto ao governo federal, ao Imperador,
no caso.

O próprio Senado evoluiu para a condição de
poder de representação popular através da elei
ção, do sufrágio direto e universal. Mas continua
a ter o papel de representante do equilíbrio da
Federação. É no Senado que se expressa o equilí
brio dos Estados. Se esse equilíbrio se rompe,
os grandes centros, mais populosos e economi
camente mais fortes, passam a preponderar, a
prevalecer nocivamente sobre os centros meno
res, ajudando o processo - que ainda não foi
revertido neste País - de concentração industrial,
financeira, de concentração de poder econômico
e político. Portanto, assim como há necessidade
de estabelecermos o equilíbrio federativo através
do Senado, também se faz necessária a valori
zação da Câmara como representação da vontade
do povo, da vontade nacional, da vontade de uma
população com aspirações e carências.

Se permitirmos que se efetive,que se consagre
como prática política a presença de Governadores
no foro de decisões nacionais, estaremos jogando
na lata do lixo o equilíbrio do sistema federativo,
estaremos marginalizando, criminosamente, os
pequenos Estados e os Governadores mais fra
cos. Aliás,recentes episódios da vida política bra
sileira demonstraram o quanto os Estados mais
fracos, por causa desta articulação de Governa
dores, ficam mais enfraquecidos e marginaliza
dos. Ora, os Governadores têm todo o direito de
intervirna vidapolítica do País, mas devem expres
sar os seus interesses através do Congresso Na
cional. Quando se tratar de um interesse do Esta
do, através, do Senado, porque é alique se estabe
lece o equilíbrio, é ali que o Estado de Pernam
buco tem o mesmo número de votos do Estado
de São Paulo, e é no Senado que se garante
a Pernambuco o direito de ter a mesma presença
nacional que tem São Paulo. Mas se o Governador
de São Paulo forjogar forças contra o Governador
de Pernambuco, haverá, evidentemente, um con
fronto injusto, antipolítico e antidemocrático.

O tema abordado em sua exposição, com ri
queza, realmente é um ponto crucial. Como con
seguiremos conter esta força que, mal usada, pas
sa a ser um fator de desequilíbrio, e até de desesta
bilização Política do País: o poder de derrubar
Ministros, de exigir vantagens e de fazer barga
nhas? De que forma poderíamos combinar este
poder do Congresso de intervenção no Governo,
de tomar decisões de Governo, de interferir ou
de influirnas decisões de Governo para que, prin
cipalmente através da Câmara, se expresse o que
se chamaria de vontade nacional, que está acima
de vontades regionalizadas? Um primeiro-Ministro
fraco não seria, portanto, uma forma até de cola
borar para o fortalecimento dessa politica de Go
vernadores? Ou seja, um Primeiro-Minstro ou um
Ministériodébil e dependente também não permi
tiria que essa política de Governadores, mais um
vez,se sobrepusesse ao Congresso Nacional? Es
ta é uma pergunta.

A outra questão é a seguinte: realmente o siste
ma de governo não é solução para os problemas
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que ocorrem na estrutura, porque a superestru
tura apenas expressa os conflitos que surgem nas
estruturas sociais. A estrutura social brasileira é
profundamente injusta. Estão arraigadas em nos
sa vida política, econômica e social profundas
desigualdades e, é evidente, não temos a ingenui
dade de querer que, através de um sistema de
governo, esses conflitos sejam eliminados. Esses
conflitos ocorrem a níveldos interesses de classe,
e não apenas a nível dos conflitos institucionais
ou políticos.

O mecanismo de solução de conflitos políticos
proposto por V. Ex", e proposto já pela imprensa,
através de alentada e rica argumentação, é no
sentido da indicação de um Primeiro-Ministro pelo
Presidente, sendo seu nome submetido à aprecia
ção da Câmara. Uma vez rejeitado pela Câmara,
haveria nova nomeação pelo Presidente da Repú
blica. Após a segunda rejeição, caberia ao Presi
dente a nomeação, cessando o poder da Câmara
de rejeição ou de veto, pelo período de seis meses.

Recordo uma experiência que tive como Depu
tado Estadual. Fui Deputado Estadual de 1978
a 1983, tendo de optar pela aprovação ou rejeição
do nome do prefeito da capital indicado pelo Go
vernador que, na época, era também um plenipo
tenciário do Governo militar.A prática ou a expe
riência que tivemos no Rio Grande do Sul de
monstrou que fracassaram todas as articulações
políticas montadas para fazer com que o prefeito
da capital expressasse minimamente a vontade
políticada Assembléia Legislativa, que era o poder
parlamentar. Todas as iniciativas nesse sentido
fracassaram. Percebeu-se que se o Governador
tem competência infinitapara nomear o prefeito,
e se a Assembléia tem uma competência finita,
portanto, limitada, para rejeitar, necessariamente
a Assembléia acaba sucumbindo à vontade uni
pessoal e, às vezes, quase ditatorial do Gover
nador. E a experiência demonstrou, também, que
os prefeitos de capital eram homens do Gover
nador, e não da Assembléia. Por duas vezes com
provei o que digo. Por isso a competência infinita
para nomear e a competência finitapara destituir,
ou no caso, para rejeitar, sem o poder de dar
a contrapartida, de transferir-se para a Assembléia
o poder de escolha do governante, do prefeito,
ou, no caso, doPrimeiro-Ministro, parece-me que
cria essa situação. Pelo menos foi a experiência
que vivemos.

Considero extremamente interessante e posi
tiva a garantia mínima de estabilidade de um Mi
nistério por um periódo de seis meses, para que
não se entre num período de instabilidade onde
experiências negativas, iniciais, que poderiam
mostrar uma faceta ou um aspecto talvez não
real de um sistema de governo, onde houvesse
um papel mais ativo do Congresso ou, pelo me
nos, da Câmara dos Deputados. O Dr. HélioJa
guaribe propõe também a indicação de um Pri
meiro-Ministro que expressaria a vontade da Câ
mara. Não sendo aprovado, passaria à Câmara
o poder de elegê-lo e, então, de intervirnas ques
tões governamentais. Estas seriam algumas ob
servações relativas à questão. Não se trata, pro
priamente, de uma pergunta, mas gostaria de ter
sua contrapartida e outras considerações a res
peito do assunto. Seriam estes os pontos: o poder
dos Governadores, a política de Governadores e
a competência infinita do Presidente em contra
posição à competência do Poder Cameral.

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - Agradeço
a sugestão ao ilustre Constituinte José Fogaça
- que se destaca, pela sua inteligência, nesta
Assembléia Nacional Constituinte - sugestão
que me deu a oportunidade de participar destes
trabalhos, e digo que são extremamente percu
cientes suas observações.

Sem dúvida, corremos o risco de voltar a uma
política de governadores em que o peso político,
por exemplo, de um Governador de São Paulo,
prepondere mais que o peso político de um Go
vernador de um Estado menor. Há que se ver
que o Governador de São Paulo exige a desti
tuição do Ministroda Fazenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Em tese...

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR- Estou fazen
do ur:naoperação de real, que depois foi desfeita,
desdita. E os Governadores do Nordeste reúnem
se para examinar a precária situação financeira
de seus Estados. Esse descompasso, evidente
mente, é marcado na vida brasileira. Já na Repú
blica Velha a política do "café com leite" definiu
bem como a vida política brasileira tinha o seu
centro polfticogirando em tomo da região Centro
Sul. Ora, creio que isso é reflexotambém do enfra
quecimento do Legislativo. Apoliticados governa
dores foium aviltamento. RuiBarbosa, na campa
nha de 1919, já fazia invectivas contra o sistema
presidencial puro. Quanto à política de governa
dores, achava, em 1919, na sua segunda campa
nha à Presidência da República, que o regime
presidencial, vitimado pela política dos Governa
dores, havia aviltado o Congresso Nacional. Na
medida em que colocar o pólo político girando
em torno do Parlamento, e nesse sistema pro
posto a articulação política é feita via Primeiro
Ministro, que é um nome aprovado pelo Parla
mento, temos um peso específico politicodo Con
gresso Nacional bastante significativo. Esse Pri
meiro-Ministro proposto não é tão fraco quanto
possa parecer porque, na verdade, lhe incumbe
algo que é fundamental hoje, porque ele é o con
trolador da ação dos Ministérios. Quem é o con
trolador da ação dos Ministérios é quem estabe
lece também as prioridades, é-quem comparece
ao Congresso Nacional para debater o plano de
governo. Ele representa esse plano de governo.
E quem coordena a ação dos Ministérios para
dar unidade à execução do plano de governo,
é quem estabelece prioridades. Na prática, há um
plano amplo de governo, mas a prioridade no
día-e-día vai ser fixada pelo controlador da ação
governamental, por aquele que terá a direção efe
tiva da ação dos Ministérios. Ele vai estabelecer
portanto, uma diretrizde ação governamental. En~
tão ele tem um peso extremamente importante.
Além desse peso, sendo um veículo entre a Presi
dência da República e o Congresso Nacional, ele
é, obrigatoriamente, o veículo político da Nação.
E os Governadores poderão fazer suas exigências
ou manifestações políticas junto ao Presidente da
República, mas o Presidente da República estará
sempre na contingência da conciliação e do com
promisso com o Primeiro-Ministro, sem que o
Primeiro-Ministro seja um obstáculo para a reali
zação de suas promessas e suas aspirações. Mas
o sistema importa na conversa, importa na articu
lação. Esse Primeiro-Ministro tem um peso polí
tico importante, que é o que falta hoje. Não há

um Ministro que tenha peso político, com essa
designação de tarefa a nível constitucional. Se
tivermos, no entanto, uma diarquia, com um Pri
meiro-Ministro que seja efetivamente o chefe do
Governo, o chefe da administração, e o Presidente
da República seja alguém que nada tenha a ver
com administração, ou que tenha alguma interfe
rência para apreciar planos de Governo, cairemos
em uma paralisia eventual. Os Governadores po
dem insuflar esse Presidente da República fazen
do com que ele se coloque como um obstáculo
à realização do plano de Governo, que brota do
Conselho de Ministrose do Primeiro-Ministro. Es
te é o mecanismo, portanto, adotado para a solu
ção da cnse, para soluções de eventuais crises
com flexibilidade. Um sistema fechado, que já
destina obrigatoriamente a função de Chefe de
Governo ao Primeiro-Ministro, sem escapatória,
e mecanismos de paralisia ao Presidente da Repú
blica,poderá levar os Governadores a interferirem
mais do que se houver um Primeiro-Ministro no
sistema por nós proposto, porque eles podem
incensar o Presidente da República.

Recordo-rne de uma história, contada por João
Pinheiro, de Minas Gerais. Quando João Pinheiro
assumiu o Governo de Minas Gerais, Lauro Müller
lhe disse: "Tome cuidado porque o exercício do
poder faz com que os bajuladores estejam ao
seu redor todo o tempo. Cuidado com esses baju
ladores, eles são insidiosos, eles são envolventes".
E João Pinheiro argumentou: "Sou um homem
com experiência política, tenho larga experiência
política, conheço a natureza humana". Pouco
tempo depois, João Pinheiro envia uma carta a
Lauro Müller dizendo: "Eles estão chegando, e
não é que estou gostando?"

O exercício do poder faz com que haja esse
envolvimento e a crença de que o Presidente da
República não erra, é o homem que acerta sem
pre, devendo receber palmas por tudo que faz.
Não há espírito crítico. Nesse sistema, o Primeiro
Ministroproposto seria o espírito crítico do Presi
dente, e o Presidente seria o espírito crítico do
Primeiro-Ministro. Acho que aí há essa combi
nação também de multiplicidade de perspectivas
que esse sistema propõe. Talvezum sistema rígi
do possa levar à adulação de um ou de outro
e à paralisia do sistema. Tenho muito medo do
sistema de diarquia na vida política brasileira, exa
tamente por causa de toda a política do Estado
providência e, ao mesmo tempo, a política de
aproximação, de conchavos políticos que podem
emperrar um sistema de diarquia.

Quanto à outra questão - o sistema de indica
ção narrado pelo Senhor José Fogaça sobre pre
feitos - acredito que a Câmara dos Deputados
se enquadra em um momento histórico diverso.
Tínhamos um sistema autoritário, de contenção
e de dominação que, evidentemente, dentro de
um quadro constitucional diverso, em que haja
participação política efetiva, obrigatória... Aquilo
era um disfarce, um faz-de-conta. Só se consi
derou que o prefeito da capital seria aprovado
pela Assembléia porque se contava com a maioria
da Assembléia. Eram casuismos disfarçados de
democracia a cada instante. Acho que o sistema
de indicação dos prefeitos não pode ser equipa
rado a um sistema de abertura política, a um
sistema de vida político-partidária mais viva,mais
participante, de valorização do Legislativo como
co-responsáveI. AAssembléia não era co-respon-
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sável na direção do governo das capitais, mas
é responsável o Congresso Nacionalquando indi
ca o Primeiro-Ministro, porque ele vai ter gestão,
vai ter poder de decisão, sendo um representante
da Câmara. O prefeito era um nome imposto por
um regime autoritário.

Se pensarmos no sistema inverso,que é o siste
ma adotado pela Comissão Afonso Arinos - e
que foi aqui um ponto básico de discordância
entre o Prof. Miguel Reale, meu pai, e a posição
da Comissão Afonso Arinos, que o fez adotar a
nossa postura mais semipresidencialista - se
pensarmos num sistema de imposição pela Câ
mara de um nome, estabeleceremos efetivamente
um confronto. Facilitaremos o confronto. É possí
vel, no entanto, a criação de algum mecanismo
que minimize esse poder unipessoal. Em nossa
proposta dizemos apenas que na terceira indica
ção o Presidente da República consulta novamen
te os presidentes dos partidos políticos. Nada im
pede, no entanto, que na construção, na criativi
dade voltada para a análise do real - e esta era
uma idéia cogitada também na Comissão Afonso
Arinos - que, além da consulta ao presidente
dos partidos políticos,seja consultado o Conselho
de Estado, do qual participem o Presidente da
Câmara, o Presidente do Senado e os Líderes
da Maioria, para que esta seja uma decisão do
Presidente da República, mas ouvido o Conselho,
que já é um Conselho maior, e não apenas os
presidentes dos partidos políticos. Mas que tenha
maior liberdade o Presidente da República e não
haja imposição da Câmara indicando para Primei
ro-Ministroum nome que possa estabelecer, obri
gatoriamente, um confronto com o Presidente da
República. Se um dos objetivos de um novo me
canismo é exatamente evitar o distanciamento
que sempre houve na vida políticabrasileiraentre
o Executivo e o Legislativo, impor-se um nome
sem qualquer consulta, pela Câmara dos Deputa
dos, é viabilizar-se a crise, é criar-se a crise e
não resolvê-Ia.Então, talvezse possa acrescentar,
para diminuir esta decisão, que pode ser uma
decisão unipessoal, apesar da consulta ao presi
dente dos partidos políticos, que haja um Conse
lho de Estado, ou um Conselho constitucional
que seja consultado e já integrado por membros
do Legislativo- não só por presidentes de parti
dos políticos,mas integrado por membros de um
Conselho da República, como está na proposta.
O nome não deixa de ser simpático. Que este
Conselho da República seja ouvido na terceira
indicação a ser feitapelo Presidente da República.
Acho que aí se dissolve um pouco a unípessoa
lidade da indicação sem o surgimento da crise
que ocorrerá, obrigatoriamente, com a imposição
de um nome pela Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sooro
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
antes de qualquer intervenção, acho que não seria
justo deixarmos de registrar a beleza e a riqueza
da exposição, de improviso - é importante con
signarmos isto nos Anais da Constituinte - feita
pelo jurista Miguel Reale Júnior. E é muito mais
importante porque não tem novidade alguma. A
novidade, aliás, está no fato de ser o Dr. Miguel
Reale um intelectual, sem a falsa intelectualidade,
que nos traz a realidade, por nós conhecida, do

problema institucional e, principalmente, do des
prestigio do Poder Legislativo.

Lamento que o Dr. Miguel Reale Júnior não
tenha sido eleito Constituinte. Ele fará profunda
falta,pois poderia nos dar uma contribuição muito
maior, pela sua vivência. Entretanto, o seu idea
lismo e a sua vontade da participar e de contribuir
o trazem à Assembléia Nacional Constituinte para,
com sua experiência e sua inteligência,nos ajudar
a realizaro trabalho que nos foi confiado.

Tenho dito sempre, Dr. Miguel Reale, que a
minha preocupação não é tão doutrinária com
referência a presidencialismo nem a parlamen
tarismo. Preocupo-me exatamente pelas razões
anteriormente abordadas em sua conferência, ou
seja, a busca de uma forma de dotar o Parlamento
de poder. Entendo que a causa de todos os pro
blemas apresentados reside na falta de poder e
no fato de, em se fortalecendo o Legislativo, sim
plesmente encontrarmos o confronto com o Exe
cutivo que, por ter muito mais poder, acaba des
truindo o Legislativo. Acho que não seria fortale
cendo o Legislativosimplesmente que encontra
ríamos solução para o problema. Muitospresiden
cialistas alimentam a idéia simplista de que, em
se fortalecendo o Legislativo, solucionaríamos o
problema dos pesos e contrapesos, ou seja, do
equilíbrio que permitisse a solução do desequi
líbriode poder. Tenho a impressão de que a gran
de solução seria conseguirmos esta mudança
sem provocar instabilidade.Este é o grande segre
do, esta é a grande solução. Se não encontrás
semos qualquer avanço, se nada usássemos nes
ta Constituinte, a proposta de por si só, V. S',
me atenderia perfeitamente. Eu já me daria por
satisfeito se conseguisse incluir na Constituição
a fórmula aventada pela sua inteligência.

Assalta-me, entretanto, um pequeno problema:
o fato de o Presidente da República, em seu proje
to, poder demitir ad nuturn o Primeiro-Ministro.
Tenho a impressão de que foi isto que o Relator
quis abordar na sua pergunta, ou seja, o enfraque
cimento do Primeiro-Ministro. Isso transformaria
o Primeiro-Ministro em um homem muito fraco
diante do Presidente da República, que deveria
ter poderes, pelas nossas tradições históricas, por
uma série de razões aventadas. Mas creio que
aí o Primeiro-Ministro, seria tão vulnerável que
perderia a condição de dividir o poder com o
Presidente da República, representando o Con
gresso Nacional. Seria o caso de se colocar aí
uma trava para se evitar essa demissão ad nu
turn, ouvindo o Conselho de Ministros, ouvindo
o Congresso Nacional, ou ouvindo o Conselho
da República. Tenho a impressão de que seria
melhor ouvir o Congresso Nacional em caso de
demissão do Ministro, porque teríamos um agente
do Presidente da República que, sabedor de que
poderia ser demitido ad nuturn, simplesmente
procuraria fazertudo - ou pensaria em fazertudo
- que o Presidente da República sonhou que
ele faria.Acho que esta correção deveria ser feita.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Agradeço
ao ilustre ConstituinteHumberto Souto a manifes
tação de apreço.

O SR.RELATOR (José Fogaça) - Permita-me,
Dr. Miguel Reale. Acho que o Constituinte Hum
berto Souto tocou uma questão importante, a do
Conselho da República. Considero a proposta de
V. S' bastante criativa,extremamente interessante.

Eu pediria até que na resposta ao Deputado Hum
berto Souto V. S' explicasse também o conceito
desse Conselho da República, a sua constituição
e o papel que teria ele no equilíbriodos poderes.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Agradeço,
também, ao Constituinte José Fogaça. O Depu
tado Humberto Souto já me havia feitoessa obser
vação que calou em meu pensamento. Acho que
a idéia de se fortalecer o poder do Presidente
da República correu em demasia, fazendo com
que houvesse essa possíbilidade de exoneração,
na hipótese de uma crise de incompatibilidade
entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da Repú
blica.O textojá está sendo distribuído.Aliás,como
estou trabalhando na Presidência da Constituinte,
foi datilografado em papel do gabinete da Presi
dência, mas o texto é nosso - até rabisquei. O
Presidente UlyssesGuimarães nada tem a ver com
esta proposta. (Risos.)Ele tem até certa simpatia
por essas idéias.Acho que alguns temperos parla
mentaristas brotam delas. Já acrescentamos ao
texto que a exoneração só ocorreria se houvesse
incompatibilidade entre o Presidente da República
e o Primeiro-Ministro, devendo o Presidente co
municar ao Congresso Nacional as razões da sua
decisão. Ele deve indicar o substituto em dez dias.
Só numa contingência política.Mas a própria Co
missão Afonso Arinos estabelece isso. Constava
de uma proposta nossa, anterior, na Comissão,
através de mensagem, mas consultado o Conse
lho de Estado. Também na proposta da Comissão
Afonso Arinos o Presidente pode exonerar o Pri
meiro-Ministro, consultado o Conselho de Estado
- eu substituiria por Conselho da República.
Acho que alguns freios podem ser colocados nes
se poder, permitindo-se que existapara solucionar
crises, mas sem que isso caia no capricho do
Presidente da República,ou em contingências po
líticas de instante, de momento.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sorro
- Apenas por pressão dos Governadores de São
Paulo e Minas Gerais?

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR-Os Governa
dores de São Paulo e de Minas Gerais não fazem
pressão. (Risos.) A idéia é bastante valiosa, no
sentido de se acrescentar ao texto a consulta a
esse Conselho da República,esse Conselho Cons
titucional. Havendo incompatibilidade, primeiro
colocar a incompatibilidade como pressuposto.
Pode haver essa incompatibilidade, até de forma
epidérmica. De repente pode surgir a impossi
bilidade de relacionamento, até por um motivo
que não seja político,e evidentemente o País não
pode viver como vassalo do sistema, nem prisio
neiro da incompatibilidade. Quer dizer,o sistema
impede essa exoneração e o País emperrado, ou
a vida nacional é dificultada por causa de urna
incompatibilidade de ordem pessoal. E acho que
se tem de imaginar essa hipótese. Então, seria
um pressuposto, a incompatibilidade e uma con
sulta ao Conselho da República.Eu acrescentaria
também essa consulta ao Conselho da República
ao texto que está distribuído, em duas hipóteses:
na hipótese de nomeação pelo Presidente da Re
pública, em caso de duas rejeições, e no caso
de exoneração do Primeiro-Ministro. Acho que
aí se estabelecem limites a esse poder.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Gostaria de fazer uma pergunta: algum Consti-
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tuinte, isoladamente, já aproveitou esse texto, essa
sugestão, e a apresentou à Assembléia Nacional
Constituinte?

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - Que eu sai
ba, esse texto foi apresentado em parte, com pe
quenas alterações, no depoimento que meu pai,
Miguel Reale, prestou na Comissão do Poder Le
gislativo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- A Comissão pretende absorver essa sugestão,
ou algum Parlamentar apresentou essa sugestão
à Assembléia Nacional Constituinte?

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR- Não foi apre
sentada.

O SR.REtATOR (José Fogaça) - Nobre Cons
tituinte Humberto Souto, no momento em que
temos aqui o Dr. Miguel Reale Júnior, convidado
oficialdesta Subcomissão, prestando depoimento
em audiência pública, sua proposta passa a inte
grar oficialmente o conjunto de propostas que
serão examinadas pelo Relator. Da mesma sorte,
a proposta do ex-Deputado João Amazonas, so
bre parlamentarismo. Também aquela do jurista
Seabra Fagundes, e tantas outras - a da OAB
- serão consideradas oficialmente, porque a au
diência pública dá esse cunho oficialàs propostas.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Eu sei. Perguntei apenas se ele tem conheci
mento, porque, por exemplo, um Parlamentar
apresentou o projeto de Afonso Arinos como su
gestão. Então seria normal que um Constituinte,
gostando da sugestão, a apresentasse como ten
do sido feita pelo jurista Miguel Reale Júnior. A
Comissão pode não aproveitá-Ia, o prazo será ter
minado. Há um Relator, e nenhuma Comissão
vai submeter à apreciação propostas isoladas. Se
ria interessante saber se algum Parlamentar já
apresentou essa sugestão, se ela será apreciada
pela Comissão Temática, ou de Sistematização,
ou mesmo pelo Plenário. Esta pergunta é apenas
para matar minha curiosidade.

Segundo o nobre conferencista, pelo seu relato,
preocupa-nos muito o esvaziamento do Poder Le
gislativo e o superaquecimento do Poder execu
tivo. No decorrer de sua palestra, justifica o Dr.
Miguel Reale Júnior o fortalecimento do Poder
Executivo em função da sua eleição, em função
da sua proposta nacional. Discordo dizendo que,
quando fosse candidato, numa nova forma de
governo, ele seria candidato com o povo tomando
conhecimento das suas funções, seria candidato
por um regime parlamentarísta de governo. Ele
já não seria candidato prometendo a solução de
todos os problemas, porque o candidato saberia
de antemão do seu poder e daquilo que poderia
realizar. Considero um pouco falha a argumen
tação do conferencista com referência a esse pon
to. Outro ponto: em que pese a defesa feita por
V.S' do fortalecimento do Poder Legislativo, en
tendendo, conhecendo até com muita proprie
dade - o que nos causou satisfação - a reali
dade deste Poder, o poder desta Casa, a sua des
moralização perante o povo, queremos dizer que
as razões desse desprestigio são exatamente es
tas: o fortalecimento excessivo do Legislativo e
o interesse de setores da sociedade, com predo
mínio do poder de decisão, de desmoralizar esta
Casa exatamente para não dividir o poder. Eu
me preocupo muito com isso, e acho que deve-

mos buscar uma forma de participação maior,
para o Poder Legislativo e para o Parlamento para
que o Brasil possa ter um Congresso Nacional
representativo. Em que pese às dificuldades que
teremos ao implementar um regime parlamentar
no País, este é o primeiro passo importantíssimo
para que possamos resgatar o prestígio da repre
sentação popular.

Agradeço a oportunidade de manifestar minhas
sugestões, apreensões e angústias com referência
à desmoralização do Poder Legislativo,e a aflrma
ção de que é exatamente por esta razão que acho
que a Assembléia Nacional Constituinte não pode
perder a oportunidade de ousar e ir ao encontro
de soluções que possam diminuir o desprestígio
do Poder Legislativo.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Agradeço
ao Constituinte Humberto Souto. Pelo que tenho
conhecimento, essa proposta não foi ofícralmente
apresentada como sugestão por nenhum Consti
tuinte. Quanto ao Conselho da República, que
o Constituinte José Fogaça já havia solicitado que
se definisse, creio que esse Conselho está relacio
nado com a idéia do desfazimento do Conselho
de Segurança Nacional. Portanto, substítutr-se-ía
o Conselho de Segurança Nacional pelo Conselho
da República, um órgão misto integrado por re
presentantes do Legislativo e do Executivo, com
vistas a momentos de crise. Se atribuímos, no
entanto, ao Conselho da República a tarefa de
opinar sobre a nomeação do Primeiro-Ministro
e sobre sua exoneração, creio que a proposta
deva ser modificada, porque nela colocamos co
mo componentes do Conselho da República 
que teria como finalidade opinar sobre a neces
sidade de decretação do estado de alarme, ad
referendum do Congresso, ou de solicitação de
decretação do estado de sítio - o Presidente da
República, o Primeiro-Mimstro. que já representa
as correntes majoritárias do Congresso, os Minis
tros da Justiça, da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, os Presidentes e os Líderes da Maioria
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Seria um órgão misto, integrado pelo Executivo
e pelo Legislativo, visando a apreciar a extraor
dinária necessidade e urgência da decretação do
estado de alarme, fixando restrições e limites da
medida excepcional. Já é o próprio Conselho.
com a participação do Legislativo, que fixa as
medidas a serem impostas na limitação do exer
cício de direitos e aprecia a necessidade de ser
solicitada ao Congresso Nacional a decretação
de estado de sítio.

Aqui há um problema que sempre me preocu
pou muito, porque estou elencando os Ministros
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Se falás
semos nos ministros das pastas militares, víabílí
zando a hipótese de no futuro haver um Ministro
da Defesa, estaríamos, no caso de não vir a ser
constituído o Ministério da Defesa, ampliando a
participação dos ministros militares, porque as
pastas militares mtegram também o Chefe do EM
FAe o Chefe do Serviço Nacional de Informações,
que têm cargos de ministro. Precisa haver, então,
uma limitação, para que não se estenda a partici
pação de ministros militares e haja participação
de forma igualitária da classe política e do execu
tivo, nomeando os Ministros da Aeronáutica, da
Marinha e do Exército. Falar em Ministério da

Defesa seria já estabelecer a sua existência. Falar
em Ministros da Aeronáutica, da Marinha e do
Exércrto seria inviabilizar no fututo o Mmistério
da Defesa.

Vejam que a questão é de difícilsolução. Mas,
evidentemente, em caso de estado de alarme,
de estado de sítio e até mesmo guerra externa,
deve haver a participação dos mimstros respon
sáveis pela segurança externa do País, de certa
forma autorizada pelos poderes constituídos, in
cluindo o Poder Legislativo. Seria condizente que
houvesse essa participação, até mesmo porque
a solução advém de um órgão misto do qual
partícipa o Poder Legislativo.

Sem dúvida, é difíciluma solução que não esta
beleça previamente se haverá o Ministério da De
fesa. A forma genérica "pastas militares" aumenta
a participação dos militares. Considero funda
mental o fortalecimento do Legislativo, mas não
através de um conselho de ministros, porque este
conselho é o executivo. Mesmo que o Primeiro
Ministro opine sobre os ministros e seja aproyado
pelo Legislativo, o Ministério é o Executivo. E ne
cessário que dessas decisões Importantíssimas
da vida brasileira participe o Poder Legislativo.

Creio, então, que se possa reduzir a partícipaçáo
de um ministro rmhtar, que haja indicação pelos
Ministérios de um representante das pastas milita
res - esta seria uma fórmula - na medida em
que o Conselho da República seja encarregado
também de manifestar-se sobre a destituição do
Primeiro-Ministroou sobre a Indicação, pelo Presi
dente da República, de um Ministro de Estado,
a fim de se dar maior força ao Legislativo. Ou
então quando o Conselho da República foi decidir
sobre indicação ou exoneração do Primeiro-Mi
nistro, dessas reuniões não participarão os minis
tros militares. E outra fórmula que pode ser acolhr
da, para que o Conselho da República tenha força,
e o Legislativotenha uma força maior, sem interfe
rência dos ministros rmhtares em algo que é de
cunho manifestamente político - a indicação do
Primeiro-Ministroou sua exoneração. O Conselho
da República pode ter uma composição diversa
para o caso de exoneração e nomeação do Pri
meiro-Ministro ou para o caso de análise da decre
tação do estado de sítio e do estado de alarme.
Para decidir tais questões, passam a integrar este
Conselho os ministros das pastas do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica. Esta é uma fórmula
viávelpara se acrescentar competência ao Conse
lho da República.

Quanto às observações do ilustre Constituinte
Humberto Souto de que o Presidente é eleito dire
tamente com outras funções, para que seja um
árbitro, um magistrado, como ocorre hoje em
Portugal e na França, lembro que se analisarmos
o sistema francês verificaremos que é um regime
parlamentar. Ele não foi estabelecido por causa
das contingências politicas, porque havia um De
Gaulle, porque o Presidente da República tinha
maioria parlamentar, mas a política de governo
e a administração geral estão a cargo do Primeiro
Mimstro. O programa de governo é apresentado
pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Mi
nistro à Assembléia Nacional, independente de
qualquer Interferência do Presidente da República.
No sistema francês, toda a condução de vida polí
tica e administrativa acaba residindo na figura,do
Primeiro-Ministro.Vejam que na França surge De
Gaulle como salvação pública. E uma espécie
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de marca da hístóna francesa a constante busca
do homem extraordinário, do homem fora de sé
rie que resolva os problemas da nação - desde
um Napoleão até um De Gaulle. Mas isso não
se adequa à vida política brasileira. Em Portugal
não havia a tradição presidencialista que VIvemos
durante cem anos, deixando suas marcas. E não
temos agora todo o movimento que mobilizou
a nação em tomo de eleições diretas. Será muito
difícil dizer ao País que teremos eleição direta
para Presidente da República, mas que este será
um meio-presidente da República. Pode até haver
conformismo, mas não acredito muito nisso No
momento, com o estouro da crise de nomeação
de ministros, a primeira idéia que passa pela men
te dos políticos e também do povo é o movimento
de eleições diretas. Há uma expectativa de salva
ção, um certo cansma Imposto à figura do Presi
dente da República - queira ele ou não - esco
lhido através de eleições diretas

Há alguns resquicios sebastiananistas na VIda
brasileira - acreditamos sempre na vinda de uma
pessoa com cansma que vai dormnar a vida brasi
leira e salvar o País. Isso é também da SOCIologia
política brasileira. Se tivermos um meio-presiden
te da República, ao invés de valorizarmos o Legis
letivo, criaremos uma desconfiança em relação
ao Legislativo. E o Legislativo estará desfazendo
a vontade popular. E surge aquela frase: "Ah,que
riam a Constituinte para tirar a eleição direta 
ou - para fazer uma eleição direta pela metade!"
Tenho este receio, que brota de análise da realida
de. É algo que deve ser ponderado. Pode-se tentar
desfazer isso através de um esclarecimento, mas
a racionalidade não penetra onde prevalece a
crença.

O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- É difícil fortalecermos o LegislatIvo com este
raciocínio. Se entendemos que o povo deseja co
mo Presidente da República um super-homem
que vá resolver todos os problemas, tenho a im
pressão de que fica muito dífícilvalorizar o LegIS
lativo.E preciso que nos esforcemos para mostrar
ao povo que a única maneira de ele participar
das decisões é através da representação popular,
e que a eleição e a divisão de poderes são exata
mente para o povo participar das decisões. Caso
contrário, ocorre o que está acontecendo: o povo
desvalonza o LegislatIvo porque este não é capaz
de transferir suas angústias, seus pleitos, seus so
nhos e o que deseja para solucionar os problemas
nacionars, pOIS o LegislatIvo não tem força nem
poder. Assim, permanece a situaçáo: um Execu
tivo forte, capaz de atender àquilo que o povo
pleiteia nas praças públicas, e um Legislativo a
habitar a periferia do poder, sem condrçôes de
insurgir-se contra as decisões nem delas parti
cipar. E a frustração continuará sendo a mesma.
O Congresso continuará sendo mero órgão ho
mologador, sem força nem poder para exigir da
Executivo tudo aquilo que a Nação deseja, até
porque ele fOI eleito para isso, e o Executivo, para
ter o poder das decisões.

Tenho a impressão de que é preciso colocar
o dedo na ferida e transferir o Poder Legislativo,
conscientizando a Nação de que esse homem
deverá representá-Ia nos seus pleitos. Se conti
nuarmos com o discurso de que o Executivo tem
de ser forte, que espelha o sentimento da Nação,
pela sua história, continuaremos com o Legis
lativo de uma República subdesenvolvida na Amé-

rica Latina, com a idéia de que o chefe do Execu
tivo deve ser um homem carismático para poder
representar o pensamento e o sentimento histó
ncos da Nação brasileira. Penso que não é por
aí que solucronaremos o problema.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Agassiz Almeida.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA 
Sr. Presidente Albérico FIlho, Prof. Miguel Reale,
V.S', grande Iidador forense, está demonstrando
ser um homem de pensamento político. Parabéns
a V.S' pela análise que faz nesta hora.

Quero ressaltar, com relação à conferência hoje
aqui trazida, o aspecto semântico do problema.
Os povos latinos geralmente circunscrevem-se ao
processo semântico. Não devemos aqui, ilustre
conferencista, situar o problema semântico de se
devemos adotar o regime parlamentarista ou o
presidencialista. Estamos diante de um problema
histórico e grave, pois temos um Poder Executivo
hipertrofiado nas suas atribuições e um Poder
Legislativo enfraquecido, vulnerável - por que
também não dizê-lo? - marginalizado. Temos,
então, acima do aspecto político-institucional, o
aspecto cultural do nosso povo. Existe uma sub
cultura, talvez, o messianismo de que o salvador
do momento é aquele para o qual todo povo
ou não se dirige ou volta suas esperanças. Esse
aspecto cultura também alcança outros países
do mundo. E na história mundial há vários exem
plos. O degauIlismo, na França, foi um estado
messiânico. O peronismo, na Argentina, criou
uma auréola de salvador da pátria em tomo de
Perón. E o queremismo, no Brasil, foi também
uma esperança a ser renovada, como o movi
mento pelas diretas-já de há dois anos.

Não nos devemos esquecer de que para forta
lecer o Poder Legislativo é preciso que nós, como
elite pensante brasileira, num momento próximo
ao Século XXI, firmemos uma posição definidora
da estrutura rígida do Poder Legislativo. E não
podemos negar que o povo, assim como buscou
o querermsmo, a reforma de base com João Gou
lart e a luta de 1930 para derrubar a velhíssima
república, procura aqora uma nova esperança
através das diretas-já. Então temos de assumir
realidade político-institucional da qual este Poder
tem sido vítima durante décadas e décadas. A
estrutura presidencialista brasileira, um século e
meio, procurou desordenar este Poder na sua ins
trumentalização, através dos partidos, criando es
sa vulnerabilidade, esse enfraquecimento. Temos,
então, um processo de obrigação participativa.
Vinte e quatro anos distanciam-nos do gabinete
do Dr. Tancredo Neves, e de lá para cá, Sr. confe
rencista, fatos ocorreram, meios de comunicação
se criaram, formas de vida surgiram, novas con
cepções do mundo nasceram.

Diante disso temos uma tarefa política da mais
alta significação. Pouco importa o nome - presi
dencialismo ou parlamentarismo; o importante
é que a Nação, antes de tudo o povo brasileiro,
assuma a responsabilidade política de definir,
coordenar, nortear e traçar os rumos do País, ex
tinguindo essa política de presidencialismo às
avessas, onde se ouvem apenas dois ou três líde
res partidários, e o partido que dá sustentação
à Nação e os representantes do povo não têm
voz.

Assim, Prof. Reale, a cultura política é dimensio
nada no tempo e no espaço. Há um sebastianismo
na busca das diretas-já, como ocorreu com o
queremismo - repito - o janguismo, o degau
IIismo, o peronismo. Mas devemos, como elite
pensante brasileira, definir uma política institu
cional de fortalecimento deste Poder. Somos nós
- queira ou não a estrutura oligárquica do Poder
Executivo, com a sua política de enfraquecimento
do Poder Legislativo de muitas décadas - sem
dúvida, os mandatários legítimos do povo, porque
conhecemos as reações humanas, sociais, cultu
rais, políticas e fmanceiras de todo o País.

Quero, então, Prof. Reale, data vênia, fazer um
reparo à sua brilhante conferência, quando se re
fere ao aspecto messiânico de um povo. Não po
demos desordenar a esperança que o povo depo
sita nas diretas-já. Queremos diretas-já, mas
criando uma conscientização política de que antes
de tudo precisa o Poder Legislativo ser reorde
nado e reestruturado.

É este ponto, ilustre Conferencista, que gostaria
de deixar acentuado a V. S·

O SR. MIGUELREALEJÚNIOR - Quero agra
decer ao ilustre Constituinte a intervenção e dizer
que minha preocupação não deixa de ser o forta
lecimento do Poder Legislativo, não só através
de um sistema em que haja co-responsabilidade,
mas também de tantos mecanismos que lhe per
mitam ser o centro de decisões, seja por inter
médio do Conselho da República, de um conselho
econômico, de um conselho de planejamento e
economia, seja através de um processo legislativo
em que o Parlamento não seja um mero órgão
homologador, mas tenha capacidade de discus
são e de voto através de suas comissões perma
nentes.

Creio que o sistema proposto dá ao Legislativo
imensa força, porque é ele que vai apreciar a
indicação do Primeiro-Ministro, homem não desti
tuído de força, pelo contrário. O Congresso pode
rá promover moção de censura ao Primeiro-Mi
nistro e a outros Ministros de Estado. O Primeiro
Ministro poderá solicitar ao Presidente da Repú
blica a exoneração de um Ministro de Estado e
falará como alguém da classe política, porque
representa, de certa forma, o Congresso Nacional,
visto que o Poder Legislativo aprovou o seu nome.
O Primeiro-Ministro comparecerá ao Congresso
Nacional para debater o plano de govemo. Quer
dizer, o Parlamento debaterá e apresentará suas
sugestões e observações ao plano de governo,
que brota do Conselho de Ministros.

O SR. CONSmUINTE AGASSIZALMEIDA
Professor, creio que esta discussão acadêmica
sobre o fato de se dar à Casa a prerrogativa de
sugerir formas de ordenamento de plano de go
vemo representa muito pouco para alcançarmos
uma reorganização, uma coordenação, uma parti
cipação do processo administrativo nacional. O
mais importante não é podermos trazer aqui Mi
nistro para traçar, organizar ou ordenar plano de
govemo, mas termos condições de derrubar Mi
nistros que não se coadunem com planos nacio
nais de Governo.

A meu ver, o mero debate acadêmico sobre
plano de Govemo, fica muito aquém do processo
político que almejamos.

O SR. MIGUELREALE JÚNIOR - Talvez eu
não tenha dado destaque a este aspecto, mas
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existe na nossa proposta moção de censura a
ser apresentada pelo Congresso Nacional, seja
ao Primeiro-Ministro, seja a qualquer Ministro de
Estado.

Existem observações no sentido de que, então
poderia haver jogo politico que levaria à instabi
lidade, a um único Ministro. A mecânica talvez
fosse permitir que o Primeiro-Ministro solicitasse
ao Presidente da República, oficialmente, a exone
ração de um Ministro de Estado. Há, portanto,
um jogo politico, na medida em que o Primeiro
Ministroé o articulador, o mediador entre o Poder
Legislativo e a Presidência da República. Existem
duas fórmulas possíveis, mas dota-se o Legislativo
da capacidade de impor a moção de censura.
Portanto, a Casa tem força e participa. Apenas
não se estabelece uma diarquia.

Estamos com o problema sério de decidir que
caminhos seguir. O parlamentarismo puro? Cai
ríamos numa instabilidade parlamentar, numa
anarquia parlamentar, por falta de partidos políti
cos. Desconheceríamos a eleição direta para Pre
sidente da República.

Não estou querendo adotar aqui o messianis
mo, mas constatando um dado de realidade. Só
estou dizendo: isso existe.

Então, o parlamentarismo puro seria inviável.
O presidencialismo puro, nem se diga, na medida
em que é um sistema que leva a esse isolamento
e sofrimento impostos por tantos e tantos anos,

'ao Poder Legislativo.Um sistema misto? Este po
de propender ou para o Parlamento, ou para o
Presidente da República. As duas fórmulas são
pensáveis. Se formos trabalhar num sistema em
qu: prevaleça o Parlamento, em que se estabeleça
a díarquía, em que a Câmara imponha um Primei
ro.-Ministro ao Presidente da República, estaremos
criando, efetivamente, a possibilidade futura da
paralisia e do impasse.

Então, a solução proposta é no sentido de que
s: valorize o Legislativo, dando-Ihe força de mo
çao de censura, de participação no centro de deci
são, tendo um verdadeiro controle sobre a admi
nistr?ção ~ública federal e fazendo a mediação,
a articulaçao política.

É um primeiro passo. Caminharmos de ime
diato para um sistema de diarquia ou parlamen
tarista seria, sem dúvida alguma, a melhor solução
politicamente, em termos ideais, mas talvez im
praticável, pois no futuro iriam culpar o Congresso
por ter dado mais poder a si mesmo, estabele
cendo uma intermitência na administração, uma
solução de continuidade, e gerando crises contí
nuas que levam à instabilidade. E a instabilidade
institucional favorece o pensamento autoritário,
que pode, por exemplo, fechar o Congresso Na
cional. E o Parlamento nada estará ganhando
com isso. Estará ganhando, num primeiro mo
mento, aparentemente, mas estará, colocando a
corda no pescoço.

A partir de todos esses dados de realidade é
que propusemos um sistema semipresidencia
lista, com fortes temperos parlamentaristas, por
que o Parlamento pode apresentar a moção de
censura, aprovar o nome do Primeiro-Ministro e
todas as tarefas que já falei,entre as quais destaco
a mediação política.

o SR. PRESIDE~TE (Albérico Filho) - Com
.a palavra o Constituinte Henrique Eduardo Alves.

o SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, nobre Relator, ilustre
convidado e conferencista Miguel Reale Júnior,
primeiramente nossos parabéns e nossa home
nagem a V. S' pela exposição tão lúcida, talvez
- sem nenhum demérito aos demais - a mais
objetiva que aqui tivemos.

Gostaria de, sucintamente, esclarecer dois ou
três pontos. O primeiro refere-se à demissão de
Ministros.

Vejoaqui que ocorreria a exoneração do Primei
ro-Ministro,se aprovada fosse, por maioria abso
luta do Congresso Nacional, a moção de censura,
que apenas poderá ser apresentada seis meses
após a nomeação.

A sua proposta refere-se apenas à demissão
do Primeiro-Ministro, não mencionando os de
mais Ministrosou o gabinete como um todo. Pare
ce-me sul generls a forma apresentada por V.
S'

Gostaria, portanto, de saber se poderia ser atin
gido um Ministro, ou todos eles, caso não seja
a moção para o Primeiro-Ministro.

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - A proposta
era no sentido de que ela fosse apresentada após
seis meses, podendo atingir todo o Ministério e
não apenas o Primeiro-Ministro.Penso que o Mi
nistro tem de demonstrar se é capaz ou não. Evi
dentemente, o julgamento objetivo passará pelo
crivo do tempo. Se um Ministro for envolvido em
irregularidades e corrupção - admitamos isso
- poderá o Primeiro-Ministropedir a exoneração
do Ministro ao presidente da República.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Mas aqui está explícito que seria assim.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Não. Isso
foi depois acrescentado. O Primeiro-Ministropo
deria solicitar ao presidente da República a exone
ração de um Ministro de Estado.

Esta seria uma fórmula, porque o julgamento
que se faz de um Ministro de Estado é político
e administrativo e, portanto, só pode ser feito de
pois de determinado tempo, para que não pareça
um julgamento feito com mera idiossincrasia ou
conveniência política.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - A questão não é o tempo, com o qual
concordo, mas se a moção seria para todos os
Ministros, ou um, individualmente, que não o Pri
meiro-Ministro.

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - Para todos
os Ministros, o Primeiro-Ministroinclusive.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O presidente da República poderia demitir?

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR-Opresidente
da República poderia demitir.Amoção de censura,
é que tem um prazo.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sim, mas a moção de censura poderia
ser em referência a um Ministro determinado?

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - Sim.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES-Isso não está colocado aqui claramente.

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR- Não foicolo
cado no texto na medida em que se pensou que
fosse permitida a solicitação da moção de censura
em relação ao Primeiro-Ministrotambém.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Diza proposta: "O presidente da Repú
blica pode exonerar o Primeiro-Ministro em caso
de fundada incompatibilidade, comunicando o fa
to ao Congresso Nacional".

Mas como pode exonerar, digamos - e não
faço qualquer alusão ao passado - o Ministro
da Fazenda?

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR-Opresidente
pode exonerar ministros. Na última versão, a mo
ção de censura não seria feita para qualquer Minis
tro de Estado, mas apenas para o Primeiro-Mi
nistro. Caberia ao Primeiro-Ministrosolicitara exo
neração do ministro ao presidente da República.
Pensou-se nesta fórmula para evitar qualquer tipo
de idiossincrasia, dificultando o relacionamento
entre o Legislativo e o Executivo por causa de
um único ministro. Então, o Primeiro-Ministroque
é o articulador, o mediador, solicita a exoneração
ao presidente da República.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Atingindo a moção de censura o Pri
meiro-Ministro, sem ser um regime de gabinete
nacional, formal, estaria sendo atingido também
todo o gabinete ministerial?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - De certa
forma, sim. Na medida em que o Primeiro-Mi
nistro é ouvido na formação do Ministério, eviden
temente o seu sucessor será consultado sobre
a manutenção Qu não dos ministros.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Míi!s não está claramente definido.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Não está
claro para que haja o sistema de flexibilidade.
Isso pode ocorrer ou não; surge da prática política.
E uma tentativa no sentido de que não seja um
sistema fechado. Pode ser que isto se transforme
até numa praxe. De onde surge o parlamenta
rismo? Da praxe. Acho que este é um primeiro
passo para que a praxe venha a consolidar o parla
mentarismo. Quer dizer, esta idéia é o primeiro
passo e, no fundo, o exercício do sistema para
que se chegue à parlamentarização.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Então-somente o presidente da Repú
blica poderia demitir o ministro da Fazenda, não
havendo, portanto, possibilidade de o Congresso
estabelecer a moção de censura em relação a
ele?

O SR. MIGUEL REALEJÚNIOR - Certo, mas
o Primeiro-Ministro pode solicitar ao presidente
da República a demissão do ministro da Fazenda.
É a força política,a força de conciliação do Primei
ro-Ministro.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Dr. MiguelReale, gostaria também que
V. S' explicasse um pouco melhor - e gostei
muito da idéia - a valorização das Comissões
Permanentes no processo de fortalecimento do
Poder Legislativo.Acho que aí está a grande saída.
Os projetos aqui aprovados iriam diretamente à
sanção, valorizando as Comissões, os debates,
e despertando o interesse dos parlamentares, já
que as Comissões Permanentes - nós sabemos
- estão hoje inteiramente esvaziadas?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR- Fizesta pro
posta, que considero importante, à Comissão
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Afonso Arinos, mas não foiaceita. Houve oposição
por parte do Ministro Célio Borja.

O plenário constantemente tem sido objeto de
esvaziamento em todos os parlamentos do mun
do, quando, parece-me, deve ser o centro das
grandes decisões políticas e econômicas, onde
devem ser discutidos assuntos de maior relevân
cia.

A Câmara dos Deputados tem hoje sete mil
projetos de lei em tramitação, alguns extrema
mente valiosos, pois atendem aos interesses de
parcelas fundamentais da nossa sociedade. No
entanto, tais projetos param, não tem andamento.

O que se exige do Parlamento é eficácia. No
mundo contemporâneo a eficácia, o efícíentísmo,
é sua marca. Se verificarmos a eficiência que têm
a Câmara e o Senado no processo legislativo,
constataremos que grande parte dos projetos
aprovados e apreciados é de iniciativa do presi
dente da República.

Aquela sugestão foi formulada pela Associação
dos Advogados de São Paulo, que à época eu
presidia, em 1977, quando houve a proposta de
reforma constitucional promovida pelo Ministro
Petrônio Portella, então Presídente do Senado Fe
d~ral. E a Associação dos Advogados, sem ter
SIdo convidada, constituiu uma Comissão para
f~rmul~rsugestões. Talvez a solução apresentada
nao seja a melhor, estabelecendo princípios a se
rem. r~sp~itados pelo Regimento, entre os quais
a exrstencía de, no mínimo, quatro comissões per
manentes que teriam a competência para discutir
e votar. Antes de ir à sanção presidencial, o projeto
permaneceria por dez dias à espera de que hou
vesse solicitação de 1/4 (um quartro)dos mem
bros ~e cada uma das Casas para que fosse a
plenáno. Quer dizer, o plenário não estaria afasta
do. E ISSO dá agilidades aos trabalhos da Câmara.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUEEDUARDO
ALVES- Além de eliminar uma situação profun
damente constrangedora, em que, muitas vezes,
quando da votação de um projeto técnico, vota
mos conforme a determinação do líder ou vice
líder. As vezes votamos sem saber sequer de que
trata o projeto. Isso seria eliminado, já que os
projetos técnicos seriam examinados, aprovados
e encaminhados pela Comissão.

O SR. MIGUELREALE JÚNIOR - E o Parla
mentar votaria com conhecimento de causa, com
interesse, com participação.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUEEDUARDO
ALVES - Pediria ao Relator que ficasse atento
a esta proposta, porque pode ser a grande solução
para a valorização do Poder Legislativo.

A terceira indagação, nobre conferencista _
V. S' ficaria com inteira liberdade para respondê-Ia
ou não, pois é apenas curiosidade - refere-se
ao mandato do Presidente da República.

Há uma tese muito controvertida. Como a atual
Constituição fixou o mandato do Presidente da
República, dos membros do Congresso Nacional
e dos Governadores, também foi ela que convo
cou o Congresso Constituinte,na hipótese da re
dução do mandato do Presidente da República,
teria ele condições de, recorrendo ao Supremo,
estabelecer seus direitos, atingindo todos os de
mais mandatos? Que enfoque dá V.S' à questão,
sob os ;:)<·p,;.(té\<; iurídico e político sobretudo sob
o jmidlCo!' ,

O SR. MIGUELREALEJÚNIOR - O problema
de duração do mandato do Presidente Sarney
é interessante. É muito mais um problema de
conjuntura política do que técnico.

Quanto à questão do direito adquirido, se fosse
mos partir dessa idéia o Presidente Samey teria
o direito adquirido de exercer a Presidência da
República com toda a competência que lhe é
atribuída hoje. Mais importante do que a duração
do mandato é a competência atribuída ao Presi
dente da República. O Presidente Sarney poderia
dizer: 'Tenho o direito adquirido de baixar decre
tos-leis". Seria este o direito adquirido do Presi
dente da República com relação à sua compe
tência.

A grande discussão é esta: regime parlamen
tarista ou presidencialista? Se se instaura o regime
parlamentarista, o Presidente Sarney se transfor
ma em mero Chefe de Estado. Ele seria atingido
muito mais duramente do que se fosse o seu
mandato para quatro ou cinco anos. Poder-se-ia
dizer: vai ficar seis anos, porém, como Chefe de
Estado. Ele seria muito mais duramente atingido
com isto do que se continuasse sendo Presidente
da República num regime presidencialista híbrido
ou semipresidencialista, sem se mexer na duração
do seu mandato.

É evidente que a Assembléia Constituinte tem
amplos poderes, nada lhe foi limitado, a não ser
pressupostos da vida políticabrasileira - Repú
blica, Federação. Fora isso, não me parece que
existam direitos adquiridos efetivos, seja quanto
à duração de mandato, seja quanto à compe
tência do Presidente da República, seja até mes
mo quanto à decisão de que {)S Governadores
recentemente eleitos, dentro de uma nova siste
mática, devam submeter-se à nova eleição. Não
existe limitação quando se está diante de uma
Assembléia Constituinte que reordena a vida poli
tica brasileira, senão ela não tem capacidade de
reordená-la, Ela o fará para criar um novo con
junto político, do qual faz parte o problema da
duração do mandato, até dos próprios Deputados.

o SR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaria
de intervirna indagação feita pelo nobre Deputado
Constituinte Henrique Alves, porque me ocorreu
também um problema que está extremamente
ligado à questão do mandato e da própria mu
dança na situação institucional do atual Presidente
da República, caso seja implantado outro sistema
de Governo. Parece-me que se for implantado
o presidencialismo este será atenuado, mitigado.
Haverá uma redução de competências, de atribui
ções e de poderes do Presidente da República.
Este é, taivez, o maior consenso dentro desta As
sembléia Nacional Constituinte. Uma pergunta
que me assalta neste momento - e a tenho feito
aos companheiros de Constituinte - é: como
se daria esse momento de transição política, técni
ca e jurídico-institucional? O atual Presidente da .
República, caso seu mandato permaneça sendo
de seis anos, ou mesmo seja reduzido para cinco
ou até quatro anos, durante certo período terá
de viver debaixo dessa nova estrutura institucio
nal?

O SR. MIGUELREALEJÚNIOR - Vamos pen
sar o inverso, que se mantivesse em vigor a Cons
tituição atual até o término do mandato do Presi
dente da República Seria um absurdo haver so
breposição da ordem constitucional e da estrutura

do Estado. Dificuldades intransponíveis seriam
criadas, porque Constituição é um todo coerente,
harmônico, cujas partes se inter-relacionam. E
não é possível que a Constituinte faça uma Consti
tuição que só poderá entrar em vigência no fJJTI
do mandato do Presidente da República. Seria
um demérito e um descrédito de tal ordem que,
quando passasse a vigorar, já estaria desmora
lizada pelo tempo em que não vigorou.

O SR. RELATOR(José Fogaça) - Talvez nun
ca mais vigorasse.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Ou talvez
nunca mais vigorasse, mesmo porque, durante
esse tempo, até o poder de reforma estaria pre
sente, podendo haver mudança na Constituição
que não está em vigor. A Constituição tem de
entrar em vigência dentro de um prazo compatível
para que haja acomodação. É evidente que não
se pode estebelecê-la do dia para a noite, mas
é preciso que seja compatível, a fim de que haja
reestruturação do Estado. Com relação ao Poder
Judiciário, por exemplo, se se cria um Corte Cons
titucional, modifica-se a competência do Supre
mo Tribunal Federal. É evidente que se deverá
dar um tempo para que isso venha a transfor
mar-se em realidade. Muitas vezes há necessidade
de lei complemantar. Há nor~as constitucionais
que não são auto-aplicáveis. E necessário um de
talhamento, uma especificação, seja por lei com
plementar, seja por lei ordinária. Épreciso portan
to, dar um tempo para que a Constituição venha
a se transformar em realidade efetiva, mas um
tempo razoável, não um sobrestar à Constituição.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO souro
-Aprópria Constituição poderia prever esse tem
po.

O SR. MIGUELREALE JÚNIOR - As Dispo
sições Transitórias devem prever um tempo para
que se efetive o novo sistema de Governo. E esta
é uma questão de boa vontade, mais do que tudo.
O novo sistema de Governo não passa por muitas
dificuldades práticas. A criação de uma Corte
Constitucional, sim, enfrenta dificuldades de or
dem operacional. Por exemplo, os processos de
competência de um Tribunal Superior de Justiça
que estão no Supremo Tribunal Federal serão
imediatamente deslocados, ou perdurará a com
petência residual do Supremo Tribunal Federal?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO souro
- Acha V.S' que os prazos deveriam ser diferen
tes para o Presidente da República nomear o seu
Conselho de Ministros e o Poder Judiciário adap
tar-se à nova sistemática constitucional, ou seria
um prazo comum? O arcabouço judiciário e exe
cutivo mudaria no mesmo instante, ou haveria
um prazo de seis meses? Qual seria o prazo neces
sário para que o PoderJudiciário e o Poder Execu
tivo se adaptassem à nova disposição constitu
cional?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Confesso
que não tenho uma idéia formada a este respeito,
mas creio que o Poder Executivo encontrará me
nos dificuldades para se amoldar ao novo sistema
de Governo do que o Poder Judiciário para se
adptar a novas competências; à criação de novos
órgãos. Por exemplo, a formação de um Tribunal
Superior de Justiça, caso seja criado, requer não
só adaptações de ordem física, mas também a
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escolha, a composição, a distribuição dos feitos
já em andamento no Supremo Tribunal Federal.
E um mecanismo muito mais dificil, talvez, do
que a adaptação a um sistema de governo, em
que o que de novo surge efetivamente é o Primei
ro-Ministro, enquanto uma reorganização do Judi
ciário mexe em coisas muito mais difíceis de se
rem acomodadas na prática. Se o próprio Judi
ciário está enfrentando uma alteração na sua
competência, na sua estrutura, não podemos di
zer que o Presidente da República teria um direito
adquirido. O grande problema é de ordem políti
ca, de ordem institucional.O Presidente da Repú
blica, quando convoca uma Assembléia Nacional
Constituinte, o faz no pressuposto de que ela tem
uma liberdade de apreciação da vida política bra
sileira no seu todo. Portanto, timbrar-se na tese
do direitoadquirido seria fazerprevalecer o forma
lismo diante de um dado de realidade muito im
portante: uma nova estrutura de Estado que vai
exigirlogicamente uma acomodação política.Vai
depender muito da conjuntura, do instante políti
co, quando as Disposições Transitórias forem ela
boradas, a fixação do tempo de mandato. Talvez
até haja uma nova acomodação política,um novo
pacto político, que considere desnecessária a re
dução, para quatro anos, do mandato do Presi
dente José Sarney. É muito mais um problema
político do que um problema jurídico.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Dentro desse dado de realidade política,acha
V. S' que procede à determinação do sistema
de Governo a duração do mandato do atual Presi
dente?

O SR.MIGUEL REALEJÚNIOR - Caro Consti
tuinte Humberto Souto, estamos diante de um
grave problema. Temos de pensar como alguma
distância. Se colocarmos em discussão a fixação
do tempo de mandato do Presidente Sarney neste
instante, estaremos convulsionando, com tema
emocionalmente carregado, o debate. E o Legis
lativo cairá em desprestigio, porque esse debate
vai atrair as atenções, em prejuízo dos trabalhos
de elaboração constitucional.Agrande tarefa ago
ra é reconstruir as instituições, mesmo porque
o mandato nunca terminará antes de novembro
de 1987. Por que atropelar o processo com a
discussão do assunto neste instante, quando exis
te uma tarefa que engrandecerá esta Casa, que
não se submete ao jogo político de interesses
e conveniências pessoais, mas coloca o interesse
nacional acima de tudo? Falo de tarefa do reorde
namento jurídico e da reestruturação do Estado
brasileiro. Esta tarefa, a meu ver, ressalta com
primacial em função do privilégio desta Casa. Se
entrarmos na discussão política, esta discussão
dominará os espíritos e os debates ficarão prejudi
cados. Vamos entrar numa fase extremamente
importante, a da discussão nas subcomissões dos
anteprojetos dos relatores da emendas. É um tra
balho extremamente exaustivo,que exigedenodo,
criatividade e presença. Imaginem o que aconte
cerá neste instante de criação do arcabouço da
Constituição, se entrarmos numa discussão políti
ca! Será um demérito sem nome para o Legis
lativo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Jutahy Júnior. .

O SR.CONSTITUINTE JUTAHYJÚNIOR- Ca
ro Presidente, caro Relatoré uma satisfação imen-

sa ter aqui o Prof.MiguelReale Júnior, que, com
o seu brilhantismo, dá grande contribuição a esta
Subcomissão do Poder Executivo.

Concordo com quase tudo o que foi dito por
S. S' Alguns pontos são claros para os que convi
vem diariamente com a população, com nós,
membros do Poder Legislativo. Um dado é hoje
absolutamente consensual nesta Casa: o Presi
dente da República não pode ter todo o poder,
isto é, o Poder Executivo, através de seu Presi
dente, não pode ter mais força do que um impe
rador ou do que um rei. Isto é inconcebivel em
uma nação moderna. Temos de ter capacidade,
inteligência e criatividade para encontrar meca
nismos de limitação desse poder. Mas existe um
complicador, que está na consciência de nossa
população e também dentro de nossa realidade
política:a comunidade brasileira anseia pela reali
zação das eleições diretas para Presidente da Re
pública. Isso de fato é um complicador. Nunca
conseguiremos um parlamentarismo puro, por
que isso seria encarado pela população como
um artificiopara não haver,mais uma vez,eleições
diretas para Presidente da República. Essa é a
constatação que tenho tido em conversas e conta
tos. Em todas as palestras realizadas aqui, consta
tamos que poderemos ter até um regime de gabi
nete, mas em todas as propostas está presente
a eleição direta para Presidente. Isto é fruto da
realidade e do pragmatismo. Não conseguiremos
nunca abstrair completamente a visão de que este
País terá um Presidente da República.Háum gran
de canal de construção nesse arcabouço jurídico:
ter o Presidente da República eleito, sem a força
do atual. Poderemos ter um regime de gabinete,
de co-participação, um semipresidencialismo. Po
deremos ter, simplesmente, o fortalecimento do
Legislativo. Mas, pessoalmente, não tenho, ainda,
uma convicção formada em relação ao que deve
mos adotar. A contribuição apresentada hoje é
muito importante. O aspecto que, acho, o Relator
deve ressaltar em sua exposição, é o do fortaleci
mento das Comissões Técnicas, para evitarmos
o fato de tantos e tantos projetos terem de passar
pelo Plenário sem a menor necessidade. Ques
tões eminentemente técnicas devem ser decidi
das em instância finalna própria Comissão.

Faço agora uma pergunta - esse é o grande
obstáculo que vejo no regime de gabinete: E a
Federação? Como aplicá-lonos Estados e Municí
pios? Temos uma realidade concreta. No mo
mento em que tivermos um regime de gabinete
no plano federal, os Governadores, se mantiverem
a estrutura presidencialista em seus Estados, te
rão influência ainda maior do que a que já têm
junto às suas bancadas? Querendo chegar ao ab
surdo, qual a força que terá um prefeito em sua
pequena comunidade, com a não implantação
do regime parlamentarista, também, nos Municí
pios? A nossa realidade demonstra que o Primei
ro-Ministro, nas pequenas comunidades, prova
velmente será o cunhado ou a mulher do prefeito.
Conversava ainda há pouco a este respeito com
o colega Constituinte Henrique Alves.

O SR.CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Na Bahia, isso, não é? (Risos.)

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É próprio
do presidencialismo nomear cunhados e outros,
mas isto não pode acontecer no parlamentarismo.,

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR- É
porque V. Ex' não conhece o interiordo Nordeste.
(Risos.)V.Ex' é Senador pelo Rio Grande do Sul,
que tem uma realidade distinta da nossa.

Outra questão que gostaria de abordar é a falta
de uma máquina burocrática profissionalizada.
Como fazer essa substituição em todo o regime
de gabinete? Gostaríamos de saber exatamente
isto do nobre Prof. Miguel Reale: como adaptar
esse regime aos Estados e Municípios?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR- Acho que
não há necessidade de haver obrigatoriamente
uma equivalência entre os sistemas federal, esta
duais e municipais. O prefeito é um homem que
obrigatoriamente atua diretamente com a comu
nidade, tendo uma relação de intimidade com
a comunidade e uma forma de controle social
muito mais forte do que qualquer outra autori
dade. Por isso, parece-me desnecessário qualquer
aplicação de forma semipresidencialista, ou de
semipoder Executivo, nos Municípios. Penso o
mesmo em relação aos Governos dos Estados.
Só haveria a implantação dessa forma de regime
no âmbito federal. O que importa é a política
nacional, o confronto entre o Poder ExecutivoFe
deral e o Poder Legislativo, pois é aí que residem
as crises institucionais.Não existiunenhuma crise
efetivamente institucionalno Brasilque tenha sido
gerada sem confronto local. Este é resolvidosem
repercussão mesmo quando existirnão atinge as
instituições nem leva à interferência militar.Creio
que é desnecessário utilizar um mecanismo de
co-responsabilidade aos níveis estadual e muni
cipal, principalmente. O prefeito tem uma forma
de controle social, pois tem a população à sua
porta quase diariamente.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Não se daria nos Estados nem o direito de aplica
rem, se for necessário e se tiverem interesse?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR- Cairíamos
aí em uma multiplicidade de soluções que iriam
dificultara vida política do Brasil.Acho realmente
desnecessário. Se permitirmos que cada Estado
se amolde a formas de estrutura de Governo, sem
dúvida alguma estaremos viabilizando dificulda
des: em um Estado há Primeiro-Ministro e em
outro, não; Governadores com forças políticas di
ferentes. Creio que o que se pode fazeré valorizar
os Legislativos estaduais. O caminho para uma
composição entre os poderes, em nívelestadual,
está no fortalecimento das Assembléias Legisla
tivas; que elas tenham os mesmos instrumentos
de interferência e de participação no centro de
decisão que se atribuem ao Congresso Nacional
em relação aos Estados. Com isso, estaremos
fortalecendo o Legislativo. Este fortalecimento em
nível estadual seria o suficiente para estabelecer
uma aproximação ao termo usado pelo Ministro
Marco Maciel, hoje Senador - a equipotência.
Haveria, assim, maior atribuição de poderes às
Assembléias Legislativas, para contrabalançar o
poder do Governador. E no Município creio que
a questão não deve ser posta. Notocante é criação
de uma administração há um problema difícil.
Devemos dar ou não liberdade ao Ministro de
Estado para nomear seu Secretário-Geral, ou o
Secretário-Geral deve ser alguém de carreira, que
passe por concursos extremamentes rigorosos
quanto ao conhecimento dos problemas adminis
trativosda sua pasta? Pode-se criar aí uma grande
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incompatibilidade entre o Ministroe o seu Secre
tário-Geral.Estaremos dificultando,em nívelpolí
tico, a admínistração. O problema está, sem dúvi
da alguma, em estabelecer alguns princípios de
administração, talvez até em nível constitucional
Princípios da administração no que respeita à ad
missão. Rigorosamente proibida a nomeação
sem concurso, sem qualquer válvula de escape,
e existe na nomeação de funcionários públicos.
Outro dado seria um princípiode descentralização
administrativa, como princípio geral a ser colo
cado em nível constitucional A descentralização
administrativa é manifestamente um benefício.
Podemos criar alguns princípios para reger a ad
ministração pública, mas quanto à criação de um
estamento burocrático na administração pública,
como existena França, creio que partiríamos, sem
ter os quadros, para a possibilidade da criação
de dificuldades políticasintransponíveis.Acho que
aí se poderia estabelecer que a administração pú
blica tem plano de carreira, que a administração
pública pode ter evolução na carreira, com bene
licios atribuídos aos que demonstrem méritos e
capacidade. Alguns princípios da administração
pública podem ser criados, mas sem a obrigato
riedade, por exemplo, de que o secretário-geral
seja alguém dos quadros da admimstração. Isso
pode ser difícil politicamente como ocorre na Itá
lia, na França, em que há um quadro burocrático
que dá continuidade administrativa, com todas
as crises de gabinete. Mas nós vamos sofrer, tal
vez, dificuldades políticas que não são aconse
lháveis.Não podemos transpor, de uma hora para
outra... Sem ter a tradição dos quadros adminis
trativos formados não podemos impor esses crité
rios no Brasil.

O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Professor, deixe-me pegar uma carona na per
gunta do nobre Constituinte Jutahy Júnior, para
concluir essa questão dos Estados e municípios.
Necessariamente, na primeira etapa seria preciso
estender esse presidencialismo aos Estados e aos
municípios, ou numa segunda etapa, se poderia
chegar aos Estados e municípros.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Eu apresen
taria outra questão, já que a carona foidada: pode
riam ser alterados os mandatos dos atuais gover
nadores? O grau de poder dos atuais governa
dores? Vamos fazer uma diferença. O atual Presi
dente da República é oriundo de um processo
político bastante diferente do processo que elegeu
os atuais Governadores. Como ficaria esse man
dato popular, que é um mandato com base elei
toral?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - O quadro
dos governadores de Estado é bem diverso para
o político,do quadro da Presidência da República.
O objeto central de construção constitucional é
o novo sistema de governo, um novo pacto políti
co, uma nova relação entre o Poder Legislativo
e o Executivo.A questão se cinge ao âmbito fede
ral. A crise é nacional, não é estadual. As crises
locais não têm a dimensão de levar à instabiltdade
política,enquanto que a crise nacional pode levar
a isso Continuamos a falar em golpe de estado,
em intervenção rmlítar, em diretas já como forma
de diminuição de um mandato, por conjunturas
políticas do momento. Temos um quadro político
que leva a isso. Temos um sistema de governo

que vai reduzir a competência do Presidente da
República, seja quanto à sua competência geral,
seja quanto ao seu relacionamento com o Legis
lativo, seja quanto à iniciativade leis. S. Ex' terá
seus poderes diminuídos, de alguma forma, por
aquilo que se pode colher no Congresso Nacional,
na Assembléia Nacional Constitumte.Haverá,sem
dúvida, uma redução de competência ou uma
lirmtaçãoe uma contenção e valorizaçãodo Legis
lativo. Isso não ocorre obrigatoriamente a nível
dos Estados. Por que contrariar a vontade popular
manifestada nas umas recentemente? Evidente
mente, o quadro político-partidário não está con
solidado. Mas esse quadro não será consolidado
de uma hora para outra. Se reduzíssemos o man
dato dos governadores, esse quadro político-par
tidário não estaria tão mudado quanto aquele que
presidiu as eleições de 1986. Creio que não há
necessidade de se pensar, nesta conjuntura políti
ca, na redução do mandado dos governadores.
A redução do mandato se coloca numa conjun
tura nacional. Até para facilitar, não há contes
tação nesse sentido. Talvez fosse querer muito
amor a uma simetria jurídica. Por exemplo, se
reduzirmos o mandato do Presidente da Repú
blica,vamos reduziro dos governadores. Aí é mui
to amor à simetria Jurídica,sem que essa decisão
brote da realidade política. É por isso que digo
que o problema da redução do mandato do Presi
dente da Repúbltca não é uma questão jurídica;
é meramente política.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Per
gunto ao nobre Constituinte Hugo Napoleão se
também quer ter direito a essa carona que dois
já pegaram.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Muito obrIgado, Sr. Presidente. Vamos acompa
nhar os debates e depois a pegarei.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR- O
Regimento da Constituição é muito oportuno,
porque evita decisões emocionais. Há uma preo
cupação geral quanto à feitura da Constituição.
;'\5 pessoas mais ponderadas consideram que o
fato mais importante e primordial este ano é a
elaboração da nova Constituição. Nada pode estar
na frente. Se colocarmos a questão do mandato
do Presidente e as eleições diretas neste momen
to, estaremos prestando um desserviço imenso
a nós mesmos e às futuras gerações. Temos qua
tro estágios básicos para discutir essa questão:
na Subcomissão, na Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, na Comissão
de Sistematização e, finalmente no Plenário. Não
teremos emocionalidade. Adernais, sena um con
tra-senso discutir-se mandato antes de decidir
mos sobre o regime de governo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Esta é a minha pergunta. Esta foi a minha
pergunta.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR- É
um contra-senso. Também o que me causa espé
cie é o fato de ser uma questão política. Todos
os juristas que aqui estiveram disseram que não
há mandato nem direitoadquirido. Mas um jurista
conhecido e famoso, Saulo, dizexatamente o con
trário. Não é incrívelque um homem com a for
mação jurídica do Procurador-Geral da República
dIga uma coisa contrária a todo o bom senso
jurídico?

O SR.CONSTITUINTE (Aparteante não identifi
cado) - A formação jurídica dele é Direito Co
mercial

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Voumais longe. Acho que isso é um problema
do presidencialismo.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Então, quando formos tocar de fato na estrutura
de poder do Presidente, do presidencialismo, da
competência de sua atuação, estaremos mexen
do em algo muito mais profundo. Precisamos
de sabedoria política para no momento de transi
ção real - a Assembléia Nacional Constituinte
é um momento de transição real no País - e
evitar que a Nação pense que nossas atitudes
são emocionais. O Regimento da Constituinte,
que talvez não tenha sido elaborado com essa
intenção, foi a forma de evitarmos decisões preci
pitadas. Tomaremos decisões ao longo do tempo,
daqui a uma semana, ou dez dias. O RelatorJosé
Fogaça apresentará parecer. Teremos outro pare
cer, talvez até conflitante, na Comissão do Poder
Legislativo, ou na do Poder Judiciário. Depois te
remos o parecer do Constituinte Egídio Ferreira
Lima nesta Comissão, o do Constitumte Bernardo
Cabral e o do Plenário. Vê-se claramente que não
teremos possibilidade, no âmbito da Constituinte,
de tomar uma decisão emocional. Precisamos
mostrar à Nação que estamos elaborando algo
que deve ser duradouro, que contribuirá de fato
para o estabelecimento de uma democracia per
manente, com a participação popular em todas
as questões, e que, fundamentalmente, possibilite
ao cidadão a liberdade. Esta é a questão básica
de todas as questões.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Concordo
com V. Ex' Aliás, na linha do que tinha dito 
da grande responsabilidade da Constituinte de
dar essa resposta, a resposta da prudência. E o
Regimento é o regimento da prudência, é o regi
mento altamente participativo. Nenhuma Consti
tuição, nenhuma Assembléia Constituinte abriu
um leque de participação tão amplo quanto esta.
Esse leque de participação faz com que todas
as decisões passem obrigatoriamente por um
processo de decantação. Este processo de decan
tação não pode ser atropelado por decisões de
instante, decorrentes de uma crise conjuntural
que levaráa uma solução, por exemplo, da Comis
são de Sistematização, propondo agora decisão
sobre tempo de mandato e sistema de governo.
Um procedimento foi criado, procedimento parti
cipativo. Atropelar este procedimento seria, de
certa forma, ínfantíhsmo,Perdoem-me, mas seria
querer demonstrar poder sem ver o maior poder
que se vai demonstrar, na medida em que se
construa um novo Estado brasileiro através de
uma nova ordem institucional. Essa é a grande
responsabilidade. O Legislativo vai ganhar foro
e respeitabilidade ao apresentar uma Constituição
que passou pelo processo de decantação. Decidir,
agora, sobre a duração do mandato do Presidente
da República é antecipar as coisas, é se submeter
aos fatos e não dominar os fatos. A grande virtude
desta Constituinte é ter o domínio dos fatos. O
domínio dos fatos se tem pelo processo de refle
xão de pensamento, de decantação que vaisofrer.
Portanto, esta é a grande tarefa da Constituinte.
No momento das disposições transitórias, quan- "
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do se chegar à elaboração final, veremos que,
dentro da conjuntura políticae do sistema de go
verno, como mencionou o Deputado Humberto
Souto, não é possívelse pensar em fixar mandatos
sem se ter estabelecido o sistema de governo.
Fixaro mandato sem fixar o sistema de Governo
é fixar o mandato de quem não sabe o que vai
fazer.Pode ser que se adote o sistema parlamen
tarista, ou um sistema misto muito mais parla
mentarista do que presidencialista,em que a crise
políticaconjuntural não interfirano processo polí
tico e permita que se estabeleça, com relação
ao mandato do Presidente da República,o mesmo
tempo que a nova Constituiçãooutorgue aos futu
ros chefes do Executivo. Por que não se dá um
tratamento diferenciado se não haverá crisejustifi
cadora de qualquer redução de mandato? Seria
precipitar as coisas, querer - antes de se ter
solução do regime de governo - fixar o tempo
de mandato presidencial. Fixaro mandato transi
tório agora, antes da fixaçãodo regime de gover
no, seria precipitar, na medida em que não se
sabe se haverá um regime parlamentarista ou se
mipresidencialista, um regime semiparlamenta
rista... Pode ser que haja conveniência adotan
do-se esse tratamento, pode ser que não, depen
dendo do regime do Governo,ou mesmo da con
juntura política, do instante final de elaboração
para a promulgação da Constituição. Antecipar
isto seria atropelar os fatos. Seria, como disse,
estabelecer uma discussão marcadamente emo
cionai em que conveniências de ordem pessoal
entram em jogo, em prejuízodo trabalho de elabo
ração constitucional,em prejuízodaquilo que está
sendo o grande objeto de revalorização do Legis
lativo: a elaboração da nova Constituição.Discutir
tempo de mandato agora seria absolutamente
inútil, porque jamais esse tempo será antes da
promulgação. Terminará antes da promulgação
da nova Constituição.Estabelecer que seja pouco
tempo, após a promulgação, será colocar na rua
os candidatos à Presidência da República, trans
formando a Constituinte, ao invés de centro de
discussão da elaboração da nova Constituição,
no centro de debate das forças políticas que
apóiam aquele ou outro pretenso candidato à Pre
sidência da República.Isso resultará em demérito
do Legislativo.

ACasa precisa de se revalorizar, de se fortalecer.
Ela pode ser instrumentalizada, utilizada e usada
em prol das candidaturas se a eleição ocorrer
120 dias depois da promulgação da nova Consti
tuição. Pretendemos preservar a Casa. A eleição
direta pode ser realizada em novembro de 1988.
Digamos que seja em novembro de 1988. Não
é necessário fixar agora. Isso pode ser decidido
em novembro de 1987, data prevista para a pro
mulgação da nova Constituição, sem nenhum
prejuízo, porque haverá um ano ainda. Quem fizer
campanha a fará nos moldes do novo Presidente
da República. Não adianta pensar nisso agora,
se não se sabe se esse Presidente da República
será realmente Chefe de Governoe Chefede Esta
do, se poderá fazer promessas e levantar aspira
ções, porque ele poderá também não precisar
de fazer nada disso. Ele poderá ser apenas um
grande magistrado, se adotarmos o sistema parla
mentar ou semiparlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
~ palavra o Constituinte Érico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO 
Peço desculpas, antes de mais nada, Sr. Presi
dente Albérico Filho, por ter chegado bastante
atrasado. Eu estava depondo na Comissão do
Idoso e do Menor e, em aqui chegando, deparei
com o fato de que o Dr. MiguelReale tem uma
proposta concreta que eu chamaria de regime
misto, presidencialismo ou iniciação ao parla
mentarismo. E deparo também com o fato de
que, além de ser um jurista competente, S. S·
fica preso às coordenadas políticas que existem
hoje na Assembléia Nacional Constituinte. Mas
quem suscitou a determinação, na Assembléia
Nacional Constituinte, do tempo de mandato foi
a Presidência da República. Creio que se deveria
ter solicitado à Assembléia Nacional Constituinte
que se pronunciasse quanto ao regime de gover
no e, depois, superada essa fase, quanto ao man
dato, que se adequasse o tempo do mandato
ao que tivesse sido decidido pela Assembléia Na
cional Constituinte. É por isso que ganhou, na
rua, nas praças públicas, nos partidos políticos,
a tese da eleição direta, eleição já, a realizar-se
quatro anos e 60 dias pós a promulgação da
Constituinte,pelas dificuldades na área institucio
nal, administrativa, política e econômica. O Pri
meiro-Ministro, na tese de V.S', necessariamente
não precisa ser parlamentar. Não sendo apoiado
por dois terços do Parlamento, 60 dias depois
o Presidente, reunido com a liderança da maioria,
fazo Primeiro-Ministro. Mantém V. S' a idade limite
para a eleição de Presidente da República nos
moldes da Constituição de hoje. Diz que para
ser Ministro de Estado deve ter mais de 21 anos.
E essa tese dos Governadores eleitos, do direito
aquirido? Os Govemadores foram eleitos de for
ma diferente.Aeleição do Presidente da República
também não é igual à dos parlamentares. Não
entendo que o processo de uma vida plenamente
democrática se inicia por eleições em todos os
níveis,desde o Município até a Federação? Como
poderíamos, então, resolver isto?Alguém pergun
tou sobre tempo de mandatos. A União faz um
gabinete e os Estados terão os dois, quatro anos
para fazer o mesmo. Pergunto se V. S' já tem
uma tese conclusiva a esse respeito. Como faria
mos essa caminhada?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Esse pro
cesso de transição, com uma nova ordem consti
tucional, se cinge, em grande parte, à estrutura
do Governo Federal, à estrutura do Estado Fede
ral, sem atingir obrigatoriamente os Estados, a
não ser no que diz respeito ao fortalecimento dos
Legislativos Estaduais daria,O fortalecimento dos
Legislativos Estaduais, de certo modo, uma possi
bilidade de contraposição entre o Legislativo e
o Executivo. Há outro problema extremamente
sério, o do sistema eleitoral. Se formos mexer
nos mandatos de Deputados Estaduais e Fede
rais, com um novo sistema eleitoral, haverá um
processo extremamente demorado de reestrutu
ração do sistema eleitoral.O sistema eleitoraldis
tritalmisto exigiriaum tempo considerável. Essa
transição não poderia ser feita de uma hora para
outra com novas eleições para Deputados Esta
duais e Federais. Acredito que se deva manter,
para garantir a estabilidade, aquilo que não se
contrapõe e não se coloca contra a ordem consti
tucional, que foi criada através da nova Consti
tuição. Não há, a meu ver, uma contraposição
efetiva entre os Governadores eleitos em 1986

e o sistema de governo que vier a ser criado a
nível federal. Há a valorização do Legislativo e
o novo sistema eleitoral.O sistema eleitoralé pro
porcionaI? Sim, ele é proporcional, mas haverá
um sistema eleitoral. Talvez misto, mas esta fór
mula não deixa de atender a uma possibilidade
de representação. Ela não se contrapõe de modo
a ser absolutamente confrontante com o sistema
adotado. Então, deve-se manter aquilo. Caso con
trário, vamos desfazer tudo. E o desfazimento de
tudo pode levara uma instabilidade,a uma perda
de controle político e administrativo. Pode levar
a governos estaduais extremamente reduzidos no
tempo, de um ou dois anos; ter-se-ia um Governo
Estadual com prejuízo de soluções administra
tivas e de programas de govemos a nívelde Esta
do. A Constituinte, por sua vez, projetou isso. Há
um dado muito importante que mostra a vanta
gem de um Congresso ser Constituinte. Qual foi
o grande argumento que levou os Constituintes
de 1934 a se outorgarem a condição de Deputa
dos? Os Constituintes de 1934 foram eleitos ex
clusivamente para elaborar a nova Constituição.
Promulgada a nova Constituição, dissolvidaesta
ria a Assembléia Nacional Constituinte, e far-se
iam eleições para a Câmara dos Deputados e
para o Senado Federal. O grande argumento
apresentado, parece-me, pelo brilhante Consti
tuinte Marques Reis, do Estado da Bahia, nesse
sentido, foivalioso.Especialmente isto vamos en
contrar na elaboração da Constituição, no que
respeita aos direitoseconômicos e sociais. É toda
a legislação complementar e ordinária que deve
obrigatoriamente se seguir à nova Constituição,
para que ela seja efetivamente implementada. Es
sa, aliás, é uma idéia cogitada na Comissão de
Sistematização, pelo que sei. Muitas comissões
vão apresentar trabalhos alentados, e muitas ma
térias não são especificamente constitucionais,
mas devem ser matérias de lei complementar ou
de legislação ordinária. Toda a matéria pode ser
aproveitada.E é importante que sejam os próprios
Constituintes a dar continuidade àquílo que fize
ram, conhecendo o espírito com que foi feito,
para elaboração da legislação complementar e
das leis ordinárias.

Então, seria contraditório acabar, de repente,
com o mandato dos Constituintes, promulgada
a Constituição, transformando-se em Constituin
tes. A pureza dos Constituintes está na correta
elaboração da Constituição, e não no fato de aca
bar o seu mandato. E eles podem dar uma contri
buição maior ainda, a de aproveitar tudo aquilo
que foi colhido pelas Subcomissões e pelas Co
missões, transformando isso em legislação com
plementar e em leis ordinárias que implementem
a Constituição, com conhecimento de causa. E
foi este o grande argumento que levou os Consti
tuintes de 1934 a se outorgarem a condição de
Deputados. Então, no caso, não acho justificável
que se elimineo mandato dos Governadores. dos
Deputados Estaduais, dos Deputados Federais,
mas o mandato do Presidente da República se
coloca dentro do contexto políticoque nada tem
a ver com qualquer perspectiva de ordem jurídica.
Mesmo porque, pelo que eu sei, o Líderdo Gover
no propõe que seja decidido, e propunha que
fosse decidido, até pela Comissão de Sistema
tização, o tempo de mandato. Ora, se há essa
proposta, ela não é para que seja de seis anos.
Se a proposta é apresentada, é para que fique
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com opção aberta. Quatro, cinco, seis, por quê?
Porque o próprio Presidente, o próprio Governo
sente que isto deve ser decidido pela Assembléia
Nacional Constituinte. Por quê? Porque está em
jogo a sua legitimidade. Ter legitimidade é estar
a título de algo. E esse título vai ser concedido
pela Assembléia Nacional Constituinte. Esse titulo
não é buscado no Colégio Eleitoral. Esse título
é buscado na Assembléia Nacional Constituinte.
Por quê? Porque é necessário reafirmação, a mar
ca de legitimidade.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Com relação à idade do Ministro de Estado, 21
anos, devo dizer que vivemos em um país em
que 50% - um pouco mais ou um pouco menos
-dapopulação têm essa idade. Na eventualidade
de um Ministério dirigido pela juventude, necessa
riamente teria de ser alguém maior de idade. Por
que esse limite de idade?

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Há uma
redução. Acho que deve haver. Vejam que quando
se pensa em maioridade cívica, até se pensa em
atribuir voto ao menor de 18 anos, ao menor
entre 16 e 1Banos. Creio que se está, aí, reconhe
cendo que a juventude de hoje tem mais acesso
a conhecimentos. Mas, ao mesmo tempo, é uma
juventude que tem um grau de sugestionabilidade
muito maior. Minha preocupação - e fIZ um de
poimento na Comissão de Direitos Políticos 
é quanto ao problema da idade, para exercício
do direito de voto. Atribuir-se o direito de voto
ao menor de 1B anos é atribuir-lhe também res
ponsabilidade, reconhecendo que ajuven~dede
hoje tem muito mais acesso ao conhecimento
e tem, ao mesmo tempo, um grau de sugestiona
bilidade muito maior. Minha preocupação - fiz
um depoimento também na Comissão de Direitos
Políticos sobre o problema da idade para o exer
cício do direito de voto - é esta: atribuir-se o
direito de voto ao menor de dezoito anos e atri
buir-se também a ele a responsabilidade criminal.
Quem decide sobre a vida da Nação decide sobre
a sua própna vida. Seria um contra-sendo o jovem
ter o direito de voto e não ter responsabilidade
criminal. Mas acho, pela minha experiência pes
soal como pai, tio e de pessoa que convive com
a juventude adolescente dos dias de hoje, que
se os adolescentes têm maior senso crítico, mais
acesso ao conhecimento, também estão muito
mais sujeitos a um bombardeamento de suges
tões e da criação de desejos artificiais - estão
sem formação efetiva ainda das suas opções fun
damentais na vida, sugestões alimentadas pela
propaganda, pelo consumismo e pela sociedade
de consumo. A massa de propaganda pode suge
rir muito mais. Não há a sugestionabilidade, ou
seja, não têm eles ainda o domínio na determi
nação da vontade. Não é a falta de conhecimento,
é a falta de domínio sobre a vontade a que se
submete uma sociedade de consumo massifica
dora, com a mídia eletrônica formadora dos dese
jos. Então, tenho receio quanto à redução da ida

I de para o exercício de responsabilidades graves.
Reduzir abaixo de 21 anos de idade para o exer
cício da função de Ministro de Estado, reduzir
abaixo de 1B anos para decisão do direito de
voto, da mesma forma como a responsabilidade
criminal... Acho que a fixação de idade, no caso
de responsabilidade cnminal, tem que ser aos
18 anos. N é que me vem esse receio. Vejo o

nível de sugestões que estão por aí. A sociedade
contemporânea cna modelos de sucesso, as pes
soas querem ser iguaISao que aparenta ser ~uces
so. E essa sugesúonabilidade penetra na Juven
tude. O jovem não tem ainda firmação correta
do seu modo de ser. Ele busca ser como aquilo
que aparentemente é sucesso. Pelo índice de c:.ri
mínabihdade da Secretana de Segurança de São
Paulo constata-se isso. O número de roubos, de
furtos, em que os objetos furtados eram principal
mente mochilas, tênis, jaquetas etc. Não eram
furtos de coisas necessárias. Eram objetos de luxo
porque eram desejos artificiais para as pessoas
que não têm poder aquisitivo para incluir-se ?a
belecida. Então, por esse quadro, tenho muíto
receio de fixara responsabilidade política e a res
ponsabilidade criminal abaixo dos níveis hoje es
tabelecrdos,

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Com
a palavra o Constituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, ilustre conferencista, no item XVII
do articulado que o conhecido jurista apresenta
está a prerroqanva do Presidente da República
de exercer o comando supremo das Forças Arma
das. No dia 19 de abril, em um dos edítorlais
do jornal O Estado de S. Paulo, contra o parl?
mentarismo, há o enfoque de uma figura mars
ou menos semelhante à que vou, em síntese, ex
por. O Presidente da República, como coman
dante supremo das Forças Armadas, toma deter
minada deliberação - é óbvio que combatendo
o parlamentarismo o O ~tado de S. Paul~,
prevê essa hipótese - e SImultaneamente o Mi
nistro da Fazenda contraria uma decisão que diz
respeito à ordem emanada do Presidente da Re
pública que possa implicar despesas. Cria-se ime
diatamente, entre o gabinete e a autoridade do
Presidente, uma situação se não de crise, pelo
menos de choque Constato isso com muita niti
dez não apenas nesta questão como em outras,
e acho que por mais que sejam explicitados e
nítidos, definidos e caracterizados os poderes do
Presidente da República e os do Primeiro-Ministro,
não se evitará jamais que haja choques.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Agradeço
ao Constituinte Hugo Napoleão a observação. E~
dentemente, nenhum sistema pode ter o co.~ldao

de superar simplesmente por sua construçao ~s

crises que a realidade vai apresentar e que sao
absolutamente incalculáveis. As crises poderão
ser as mais diversas. Em razão disso, queremos
apresentar um sistema com alguma flexibilídade.
Háflexibilidade,se adotada esta ou aquela solução
de acordo com as contingências de um instante.
Assim, há possibilidade com relação ao Ministro
de Estado. Podemos ter duas formas de resolver
sobre a destituição do Mmistro de Estado: com
interferência do Congresso, do Legislativo, com
o Congresso promovendo moção de censura ao
Ministro de Estado, diretamente, ou ainda de uma
forma mais maleável, que é atribuir-se ao Primei
ro-Ministro a condição de solicitar, ao Presidente
da República a sua destituição. E um impacto
político, surge como mediador entre o Presidente
da República e o Poder Legislativo e leva a :ondl
ções políticas insustentáveis de manutençao ~a

quele Ministro. Seria um primeiro estágio qu~ nao
levaria ao confronto direto entre o Executivo e
o Legislativo - não diretamente como moção

de censura, mas de uma solução fundada no P~

meiro-Ministro para que o Presidente da Repu
blica o destitua. O que se coloca, na verdade,
é uma obrigatoriedade no Presidente da Repú
bhca, que tem um poder efetivamente conside
rável de ir ao compromisso, à conciliação, à con
versa e ao entendimento com o Legislativo. Esse
é o sistema que permite uma flexibilidade. Acho
que se há alguma virtude nestas idéias, essa virtu
de é a de querer colocar sempre a conciliação
e o compromisso como fórmulas práticas de solu
ção daquilo que na realidade vai-se revelar tão
rico. Ninguém pode imaginar a riqueza dos pro
blemas e das crises que vão surgir. A flexibilidade
e a maleabilidade são condições de superação,
de acordo com o momento.

Acho que esta solicitação é uma forma viável
politicamente para enfrentar até mesmo o proble
ma sério, que persiste, da destituição de um Minis
tro de uma pasta militar. Surgiu até proposta no
sentido de que os Ministros militares estivessem
distantes de moções de censura; que os demais
Ministros fossem nomeados pelo Primeiro-Minis
tro, mas os Ministros militares fossem nomeados
pelo Presidente da República, como chefe das
Forças Armadas e, portanto, distante de qualquer
avaliação política. Mas por que distantes da avalia
ção política? Sena uma submissão do Legislativo
ao poder militar, pressupondo que qualquer mo
ção de censura ou contestação a um ministro
daquela área levaria ao fechamento do Congres
so, como solução da crise, como sempre aconte
ceu na vida política brasileira? Na hora em que
se desrespeitou o Presidente da República, quan
do se afrontou o Presidente ou quando um Depu
tado fez um discurso afrontando o poder militar,
discurso até sem a menor relevância, baixava-se
o AI-5. Na hora em que é solicitado à Câmara
que vote autorização para processar um Depu
tado por ter ofendido as Forças Armadas, e a
Câmara nega, submete-se o País inteiro ao regime
mais horroroso, mais tenebroso que já tivemos
que foi o regime do AI-S. Será que continuamos
com estas ameaças distantes, que os Ministros
militares não podem ser julgados politicamente?
Acho que devem ser julgados politicamente. A
saída seria encontrar um caminho que não con
trapusesse diretamente, através da moção de cen
sura, mas da solicitação que faz o Primeiro-Mi
nistro ao Presidente da República da destituição,
e como segundo momento a moção de censura
diretamente ao Ministro cuja destituição não foi
atendida pelo Presidente da República. São meca
nismos que podemos criar, de intermediação, de
combmação política. O que não se pode fazer
é permanecer - acho isso um absurdo, .data
venia - pretendendo que os Ministros militares
fiquem alheios a qualquer interferência do Primei
ro-Ministro, a qualquer julgamento da Câmara.
Seria uma submissão, desde já, ao poder militar.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Aliás, se V. S' me permite, não havia sido exata
mente esta a minha colocação, porque concordo
com o que está dizendo.

O SR MIGUEL REALE JÚNIOR - Não estou
dizendo que seja a sua colocação. Eu soube que
houve essa proposta.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Houve, é verdade. Aliás, é a respeito dela que
o O Estado de S. Paulo se manifesta.
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o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
aos colegas que me dêem a oportunidade de,
como Presidente e neste local, fazertambém uma
indagação ao nosso ilustre convidado Sabemos
que a Constituição vem sendo falada e decantada,
e logicamente também convocada, se não me
engano, a partir do mícío da década de setenta,
através do Deputado Ulysses Guimarães e com
a colaboração do próprio Dr.MIguel RealeJúnior,
que levantou aqui questões que levou também
a público durante a sua campanha, pois foi um
dos candidatos à Constituinte. Infelizmente, não
conseguiu o seu objetivomaior, que era eleger-se.
Encarou, assim, tanto quanto nós, problemas pa
ra os quais não será encontrada solução apenas
pela forma de governo que se vai adotar. S S·
externou também sua preocupação com a crise
que se arrola por mais de cem anos, a cnse locali
zada entre o Poder Executivoe o Poder Legislativo.
E passou, logicamente, por uma parte que consi
dero a mais importante e que atinge cada um
de nós, mesmo os que conseguiram estar aqui
hoje como Constituintes

Fomos às praças públicas dizer que faríamos
uma nova Constituição brasileira e, logicamente,
ainda candidatos, recebemos de cada cidadão
brasileiro, de cada eleitor, uma procuração em
branco. Esta é a verdade. O povo nos deu uma
procuração em branco, e logicamente está espe
rando que cumpramos nossa obrigação da me
lhor maneira possível. E me passa pelo pensa
mento a indagação de como dar a minha contri
buição, no sentido de fazer com que este Poder
Legislativo seja realmente forte, seja respeitado.

Quero lembrar aqui que o nobre Deputado
Humberto Souto disse que o povo brasileirocobra
muito do Poder Executivo. Mas no Nordeste o
povo cobra muito também do Legislativo. Os elei
tores do Nordeste atribuem aos Deputados 
e sou um deles - e está ali também o nobre
Senador Hugo Napoleão, hoje Constituinte - sei
que eles atribuem aos Parlamentares ações do
Poder Executivo.Por isto, sentimos a necessidade
premente de que o Poder Legislativo seja real
mente forte, detentor de todos os posicionamen
tos e responsabilidades que apregoamos em pra
ça pública. Sentimos também que é preciso haver
uma nova Constituição...

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Permita-se fazer uma observação apenas: con
cordo em gênero, número e grau com o que
o ilustre Presidente preceitua. Eu não quis dizer
exatamente isso; quis dizer que da forma como
é conduzido o nosso presidencialismo messiâ
nico, o povo, acaba sentindo e desejando que
o Presidente da República resolva aqueles proble
mas. E por defender a modificação deste sistema,
entendo que sempre que se fortalece o Poder
Legislativo no presidencialismo cria-se um estado
de confronto em que o Legislativo sairá perdendo,
e é quase sempre fechado. Daí a busca de meca
nismos referida pelo nobre professor, para que
se possa, honrando o mandato que recebemos
do povo, cobrar do Presidente da República. Da
forma que está, não se tem como fazer essa inter
mediação, ou seja, não há como representar o
seu povo do Nordeste, ConstitumteAlbéricoFilho,
a não ser que tenhamos coragem de ousar e
buscar meios de constranger o Presidente da Re
pública, legalmente, a obedecer à sua representa
tividade,que pretende participar das decisões do

Presidente da República, como foi prometido nos
pleitos, em praça pública.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Corre
to. Procede a interferência de V Ex"...

Estou tentando chegar à minha pergunta. Sen
timos que durante a nossa campanha, embora
o motivo maior do pleito de 1986 fosse a eleição
dos Constituintes, que iriam traçar novos rumos
para a população brasileira, foram eles postos
de lado, dando-se mais importância aos candi
datos a Governo de Estado. Ficamos a reboque,
passou despercebida a grande importância, para
a Nação, de os Constituintes elaborarem a Consti
tuição que o povo está a nos cobrar agora. Então,
estamos aqui atravessando crises, presenciando
cnses sobre crises, com todos esses problemas
que há tantos anos vêm atingindo o País. Disse
o nobre conferencista Prof. Miguel Reale Júnior
que não tem procedência discutir-se a duração
do mandato do Presidente hoje. Logicamente não
procede, porque precede a isto o sistema de go
verno. Está claro, é questão de consciência até
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Deverá ser.

O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - Acho
que terá que ser. Mas não sei se vai prevalecer,
no desenrolar de nossos trabalhos, esta perspec
tiva.Creio que o Relator,com a plena consciência
que tem, com a responsabilidade que demonstra,
saberá conduzir da melhor maneira possível o
seu trabalho, o seu parecer. Então, com esta expe
riência de sobrepor questões, até por uma tradi
ção brasileira, digo o seguinte: vamos, neste ano
de 1987, fazer uma nova Constituição. Logica
mente, para que o povo dê respaldo à nova Consti
tuição, precisará de certo tempo, até de certa ex
periência, para testar a nova Constituição, para
sabermos se realmente este é o melhor rumo
para o País. Quero uma resposta do Professor,
que tem experiência, cuja explanação considero
- sem querer desmerecer as outras - a mais
positiva e que nos trouxe melhor contribuição.
Infelizmente, hoje não somos muitos nesta Sub
comissão, mas o que V. S' expôs foi da maior
valia. Inclusive, com relação à sua proposta, que
pretendo ler. Se possível, aproveitarei algumas
idéias suas Pergunto: quanto tempo seria neces
sário para que o atual Presidente da República
levasse à prática os novos rumos de governo deste
País, para que o povo novamente pudesse eleger
o seu Presidente da República, não fosse mais
enganado, não fosse mais ludibriado como vem
sendo ao longo dos tempos, infelizmente, por al
guns políticos, enganado por tanto tempo? Peço
a V. S' que nos dê também esta luz, para que
não venhamos, até involuntariamente, a ludibriar
o povo.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR- Agradeço
ao ilustre Presidente Albérico Filho as referências
tão gentis Creio que testar a futura Constituição
enquanto sistema de possível solução de crises,
ou que combine bem o processo de mudanças
necessárias na vidasocial brasileiracom a instabi
lidade institucional é um processo que não se
vat resolver em poucos anos. É um processo que
eXigirá a passagem obrigatória por um novo Presi
dente da República,por novas eleições, até passar
por uma experiência importantíssima, que seria

a convivênciadesse Presidente da República com
um outro Congresso, com uma outra Câmara,
com um outro Senado. Não seria possível se ter
uma resposta sobre a realizabilidade desta Consti
tuição apenas, tão-somente com o término desta
legislatura. Essa resposta só vira com o tempo,
mesmo porque deve ser, a meu ver, um sistema
flexível, que permita o crescimento de fórmulas
políticasque decorram da prática Este é um s!ste
ma.

Creio que um outro sistema misto também le
vará obrigatonamente a mudanças de hábitos po
líticos. O sistema francês está passando por um
processo, está sendo testado. É a pnmeira vez
que a Constituição francesa de 1958 está sendo
testada. Não era possível dizer, até a eleição de
Jacques Chirac, há um ano e pouco, que o siste
ma francês era o ideal, porque não havia sido
colocado em xeque. Agora se está vivendo o pro
blema efetivoda coabitação na França. A mesma
coisa ocorre no sistema protuguês. Atéo presente
momento não se viveu em Portugal algo que fOI
levantado pelo Ministrol que depôs aqui na Câma
ra, interessantíssimo. E o problema que encerra
o fato de que agora vamos ter eleições de um
presidente com força carismática, sendo um pre
sídente de partido que tenha maioria parlamentar.
E porque ele, obrigatoriamente, exercerá um do
mínio sobre o Primeiro-Ministro, fazendo com que
o pêndulo caminhe no sentido da Presidênciada
República e não do Parlamento do Primeiro-Mi
nistro. No sistema português de hoje ainda não
tivemos essa experiência Tivemos a experiência
de um presidente que é carismático, mas sem
maioria parlamentar. Agora vamos ter o inverso:
um presidente talvez com maioria parlamentar
nas futuras eleições. Não sei dizerdo quadro polí
tico português deste instante. Não será agora, tal
vez... Mas, se isso ocorrer, será um presidente
altamente fortalecido, porque um Mário Soares,
que exerce autoridade sobre o Partido Socialista,
que eventualmente vem ocupar o cargo de Pri
meiro-Ministro, fará com que o pêndulo gire no
sentido da Presidência da República. É muito difí
cil estabelecer um tempo de experiência. Com
certeza esse tempo deverá obrigatoriamente pas
sar p~la experiência desta legislatura e de outra.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Quan
do faço a pergunta ao ilustre conferencista é por
que, pelas tradições do povo brasileiro, nunca se
ouviu dizer, na História deste País, que em qual
quer eleição houvesse isenção do Poder Execu
tivo.N.está a minha preocupação.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Acho que
aí há um problema grave. Não se pode testar
efetivamente esse sistema, a não ser uma nova
legislatura,sob a égide de um novo sistema eleito
ral. Passa por aí também. Qualquer regime semi
presidencialis~seJIliparlamentaristayai ser
mais consistente na medida em que houver um
sistema distritalmisto, com o fortalecimento dos
partidos políticos. Esse teste passa por isso tam
bém.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho inte
ressante, na experiência de Portugal, que está sen
do vivida agora, que os partidos lá estão tendo,
pela primeiravez,talveza lição de que ter a maioria"?"
para rejeitar implica necessariamente ter maioria
também para aprovar, sob pena de dissolução
da Assembléia. Agora registrou-se essa situação.
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o Presidente MárioSoares consultou o Conselho
de Estado. O Conselho de Estado aprovou a dis
solução. Ele efetivou, então, a dissolução da As
sembléia. Os partidos que colaboraram para a
derrubada do Govemo Cavaco Silvareagiram ne
gativamente a essa dissolução. O Partido Comu
nista e o Partido de Ramalho Eanes irritaram-se
com o Presidente por ter dissolvidoa Assembléia,
dizendo que ele não podia fazer isso porque os
partidos, de alguma forma, estavam ainda em
fase de articulações políticas. Mas ocorre que o
Partido Socialista português e o Partido Comu
nista português não conseguem conviverdebaixo
do mesmo guarda-chuva político; não conse
guem acordos. Ora, os partidos políticos não po
dem fazer acordos para derrubar ministros e de
pois não fazerem acordos para construir os gover
nos. Aí, sim, gera instabilidade. A não ser que,
no caso de Portugal, dê-se a lição e a punição
dura. O sistema, então, do freio e contrapeso de
dizer: "Se querem s6 destruir, aprendam que é
preciso também saber construir". É a via mais
eficaz, me parece, mais dura e penosa. E agora,
pedagogicamente, os portugueses do Partido Co
munista e do Partido de Ramalho Eanes estão
aprendendo na carne.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-Outro fato,eminente Constituinte,que observei
agora, no princípio do ano, é que o Primeiro
Ministro, embora destituído, nas pesquisas está
com um prestigio fabuloso. Presume-se que o
seu partido, embora minoritário, na eleição vai
ganhara maioria das cadeiras. Ele poderá retomar
como Primeiro-Ministro. Aos partidos de esquer
da, que são o Partido Socialista e o Partido Comu
nista, interessava isso. Interromperam o processo
de construção exatamente para evitaro seu cres
cimento político.E vai acontecer o contrário com
a convocação de eleições. Ele vai ganhar as elei
ções parlamentares e vai assumir novamente co
mo Primeiro-Ministro.

O SR.RELATOR (José Fogaça) - O que prova
que o Primeiro-Ministro Mário Soares agiu com
grandeza e com a condição de estadista.

O SR.MIGUEL REALE JÚNIOR-A dissolução
é uma hipótese que, contrariando os dados recen
tes, é rara e nos sistemas parlamentaristas ocorre
com alguma dificuldade. Mas, a dissolução só
~ compadece com o sistema parlamentarista ou
realmente semiparlamentarista, em que o peso
recaia sobre o parlamentarismo e que haja um
Chefe de Governo. Daí não colocarmos a solução
da dissolução, porque esta é para resolver um
impasse. Esse impasse pode ser resolvido no sis
tema semipresidencialista por nós proposto, em
que o Primeiro-Ministro não é um Chefe de Gover
no, mas é um auxiliarprincipal com tarefas admi
nistrativasde política relevantes, através da indica
ção que o Presidente daRepúblicafaça livremente
do terceiro nome, com o cuidado manifestado
pelo Constituinte Humberto Souto de consultar
um Conselho da República, que poderá ser um
freio, como diz o ilustre Rfllator, a essa decisão
unipessoal. Acho CJI.Ml, '1\: ,c1IMoIução seria uma
overdose para o Impüle de indicação de al
guém que não ~ O Chefe de Governo, mas é
auxiliarprincipaldo Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Cios
taria de agradecer, mais uma vez,ao ilustre confe-

rencista, de coração, a grande contnbuição que
nos trouxe e que foi de grande valia.

Agradecemos também aos ilustres Constituin
tes as intervenções feitas.

Devo dizer ao ilustre professor que, embora
não seja Constituinte, S. S· talveztenha ocupado
hoje a cadeira de um dos maiores contribuidores
para que tenhamos realmente um melhor sistema
de govemo no País. Muitoobrigado.

O SR. MIGUEL REALE JÚNIOR - Sou eu
quem agradece.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos
da presente reunião. Está encerrada a reunião.

Subcomissão do Poder
Judiciário e

do Ministério Público
ATA DA8" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 15-5-87

Aos quinze dias do mês de maio de rml nove
centos e oitenta e sete, às quinze horas e quarenta
minutos, na sala própria da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário
e do Mirustério Público, com a presença dos se
guintes Constituintes: Plínio Martins, Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência; PlínioArruda
Sampaio, Relator; Ivo Mainardi, SílvioAbreu, Ro
naro Correa, Adolfo Oliveira, Moisés Pimentel,
Paes Landim, Maurício Corrêa e Raul Ferraz. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, procedendo-se à leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada sem
restrições. Ordem do dia: o Senhor Presidente
franqueou a palavra aos Senhores Constituintes
para discutirem o anteprojeto do Relator,pelo pra
zo de dez minutos para cada interpelante inscrito.
Usaram da palavra os Senhores Sílvio Abreu, Ro
naro Correa, Ivo Mainardi, Adolfo Oliveira, Paes
Landim, Moisés Pimentel, Maurício Corrêa, Raul
Ferraz e Plínio Arruda Sampaio. Expediente: o
Senhor Presidente registrou o recebimento das
seguintes emendas: Números 1, 2, 3,4 do Sr.
Sílvio Abreu; 5 do Sr. Jairo Carneiro: 6 do Sr.
Luiz Soyer; 7 do Sr. Roberto D'Ávila; 8, 9 do Sr.
Francisco Amaral; 10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17,
18, 19,20 do Sr. Sigmaringa Seixas; 21, 22 do
Sr. Nilson Gibson; 23 do Sr. Mário Covas; 24,
25 do Sr. Francisco Rollemberg; 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 do Sr. IvoMamardi; 34 do Sr. Sílvio
Abreu; 35 do Sr. Geraldo Bulhões; 36, 37, 38,
39 do Sr. Jairo Carneiro: 40, 41 do Sr. Bonífácio
de Andrada. Encerramento: nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente

.às dezoito horas, convocando os Senhores Cons
tituintes para a próxima reunião ordinária,no pró
ximo dia 18 do corrente, às nove horas e trinta
minutos, no Plenário da Subcomissão. As notas
gravadas, depois de transcritas, farão parte destes
registros, publicando-se sua íntegra no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E para
constar, eu, Tasmânia Mariade Brito Guerra, Se
cretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
Constituinte PlínioMartins.

O SR.PRESIDENTE (PlíníoMartins)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão do Poder Judi-

ciário e do Ministério Público, para os debates
a respeito do Relatórioapresentado pelo eminente
Relator PlínioArruda Sampaio.

Gostaria de sugerir que cada um dos Consti
tuintes utilizasse dez minutos para sustentação
das suas razões, e o Relator, outro tanto para
a resposta que lhe parecesse necessária.

Antes de iniciar os debates propriamente, colo
co em discussão e, em seguida, em votação, as
Atas que foram distribuídas na nossa última ses
são.

(É aprovadaa Ata da Reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (PlínioMartins) - Passo
a palavra ao primeiro orador inscrito, da bancada,
o Constituinte SílvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SiLVIO ABREU - Sr.
Presidente, eminente Relator, caríssimos Consti
tuintes, na realidade, de certa forma apanhado
de surpresa para fazer considerações sobre o an
teprojeto de lavrado eminente Relator PlínioArru
da Sampaio, confesso que ainda não tenho razões
ordenadas para que tais observações também pu
dessem ser ordenadas. De qualquer forma, vou
esforçar-me para neste breve improviso trazer à
colocação aquelas observações que julgo neces
sárias.

A extinção da Justiça Militar, proposta no Rela
tório, data venia vem de encontro não a uma
instituição, mas a um princípio que me parece
unanimemente reverenciado por toda a comu
nidade desta Subcomissão, qual seja, a adoção
do princípio de descentralização da Justiça.

A descentralização é uma imposição do mundo
moderno, do mundo contemporâneo, uma impo
sição a que somos levados pelo próprio aumento
da demanda. Costumo dizer,em termos objetivos,
que qualquer repartição pública, qualquer órgão
público que se preze, deve preocupar-se sobre
modo com a descentralização.

Ora, a especialização da Justiça é uma maneira
de descentralizar. Assim como se cria a Justiça
Agrária, dentro de uma visão de Justiça especia
lizada, e estabelece-se, através da criação dessa
Justiça, o princípio da descentralização, tenho a
impressão de que a extinção de uma Justiça, a
Militar, que vem funcionando satisfatoriamente,
em termos técnicos e jurídicos, a nível federal
e nos Estados - até hoje apenas três Estados
contam com os Tribunais de Justiça Militar; mas
isso não importa numa obra de descentralização
dessa Justiça especializada - não é desejável.

Imaginem V. Ex"' aqueles delitos praticados pe
los policiais-militares, à guisa de exemplo! Muitas
vezes eles são calcados e fundamentados na vio
lência. Quem tem condições de afirmar que a
Polícianão é violenta,que muitas vezes não chega
a ser truculenta num sentido muito mais repres
sivo do que preventivo e que, em razão dessa
truculência policial, caminha-se impiedosamente
no terreno da prática da violência?

Ora, a forma de se coibir a violência policial
é exatamente através da punição. Mas a partir
do momento em que esses delitos forem encami
nhados à Vara da Justiça Comum, nesses fóruns
emperrados, de tramitação processual difícil,
sempre congestionada, é evidente e inquestio
návelque esses delitos serão levados, conseqüen
temente, à impunidade. E esta será fator estimu
lante da violência, do aumento da violência, do
aumento da truculência.
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Tenho a impressão de que tudo o que tiver
de ser feito nesta Subcomissão ou em qualquer
outra, em qualquer trabalho que venha a versar
sobre a fundamentação dos órgãos públicos nes
te País, deve ser moldado pelo princípio da des
centralização. E uma das maneiras de se descen
tralizaré exatamente através da adoção da Justiça
especializada.

Outra observação que gostaria de trazer - já
que estou fazendo referência à necessidade de
descentralização da Justiça - refere-se exata
mente ao art.9', que trata da Justiça dos Estados,
que inicia o trato da questão e chega a falar na
Justiça Distrital, na Justiça de Pequenas Causas.

Dizele:

"Art. 9° A Lei criará juizados especiais,
distritais, ou municipais, com participação
popular obrigatória, na fase da conciliação
e competência civil e criminal,na forma defi
nida em legislação estadual."

Desejo aqui reverenciar o eminente Relator,
porque, com este princípio, S. Ex' adota, funda
mentalmente, a prática da descentralização da
Justiça. E aquele princípio que chamamos de 
quem sabe - o caminho ideal para termos uma
Justiça pronta e eficiente, capaz de satisfazer às
justas postulações de seus jurisdicionados.

Quanto à obra de descentralização, não há o
que opor; ela é meritória. Preocupo-me, porém,
com o princípioenunciado no art. 9°,assim como
tenho-me preocupado, de tempos para cá, a partir
da época em que surgiu, pelo legislador ordinário,
com a faculdade e o permissivo de que os Tribu
nais de Justiça dos Estados se dedicassem à
Constituição do que hoje a legislação Ordinária
chama de de Juizado de Pequenas Causas. É
evidente que a intenção foi emergencial, posto
que é uma Justiça emperrada, centralizada nos
grandes prédios forenses cognominados de "Pa
lácios da Justiça", em que uma simples demanda,
por mais, singela que seja, impõe aos litigantes
prazos alongados de meses e, às vezes, de anos
para chegar ao caminho final. Então, em termos
emergenciais, entendeu o legislador de impro
visar o que chamou de Justiça pequena, menor,
que realmente foge ao entendimento dos códigos
processuais, no sentido de que estas pequenas
causas, as dos pobres, que já são marginalizados
pelos "Palácios da Justiça", possam obter ali uma
apreciação mais pronta e mais imediata.

Ocorre, Sr. Presidente e caríssimos Constituin
tes, que, no momento em que estamos a nos
preocupar com a lavratura de um novo diploma
constitucional, entendo que devemos dedicar-nos
a providências definitivas, cabais, a providências
terminativas no sentido de que realmente venha
mos a ter uma Justiça dentro dos padrões que
desejamos, no caso, uma Justiça descentralizada
que, ao invés de obrigar a população a dirigir-se
a esse tal "Palácio da Justiça", muito ao contrário,
vá ao encontro da população, sediando-se tam
bém nas periferias dos grandes núcleos urbanos
ou nos locais distantes, nos rincões longínquos
e de difícil acesso. Mas não se pode admitir que,
por estar sediada em periferiasde centros urbanos
ou em locais inóspitos, venha a ser uma Justiça
diferente da que existe nos palácios, facultada
àqueles que podem, por seus prestimosos profís
sioais de Direito, às vezes bem remunerados, re-

giamente remunerados, movimentá-Ia a favor de
suas postulações.

É imprescendível que a Constituição assegure
uma Justiça descentralizada, como está proposta
pelo eminente Relator.Mas cabe uma observação
- uma Justiça igual, efetivamente igual.

Todos sabem dos esforços que tenho enviado
a favor da Defensoria Pública para que esta mes
ma Justiça seja facultada também aos 80% da
população que a ela hoje não têm acesso. Mas
não basta o acesso à Justiça. É preciso que a
Justiça exista dentro dos seus instrumentais tam
bém em igualdade de condições. Não é preciso
que os profissionais da Justiça, os profissionais
de Direito, os advogados existam em igualdade
de condições. É preciso que os instrumentais da
Justiça sejam iguais. Entendo que os nossos códi
gos são consequência de uma obra de maturação
secular, de uma sedimentação, de um aprimora
mento. São códigos que prevêem o processo judi
cial.Acho perigoso adotarmos um processo den
tro do Palácio da Justiça e um outro na periferia
ou nos distritos destinados a causas menores.

Proponho - aliás, já propus em emenda que
dirigia esta Subcomissão, que naturalmente esta
rá nas próximas horas nas mãos do eminente
Relator- que a tão necessáría obra de descentra
lização se dê através de que chamam de varas
distritais, porque, assim a Justiça da periferia e
dos locais distantes será exatamente igual àquela
existente no Palácio da Justiça. Isso porque as
Varas distritais serão representadas exatamente
pelas mesmas varas judiciais que existem dentro
dos prédios forenses. Será apenas pinçada...

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Rogo
ao ilustre Constituinte que conclua o seu pronun
ciamento.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Es
tou concluindo, Sr. Presidente.

Será apenas pínçada uma vara judicial de den
tro do Palácio da Justiça e colocada na periferia
do centro urbano ou num local distante. Mas esta
vara judicial será constituída como as outras 
um Juiz de Direitocomo seu titular, um represen
tante do MinistérioPúblico, um Defensor Público
a ela vinculado, um Cartórioe a equipe de Oficiais
de Justiça. Será uma Justiça capaz de apreciar,
de produzir provas, de julgar, de sentenciar e de
executar suas sentenças dentro de uma jurisdição
territorial também prevista na conceituação da
sua própria formação, da sua própria instituição.
Assim, haverá a vantagem de termos uma Justiça
não apenas descentralizada, mas fundamental
mente igual, calcada e fundamentada nos nossos
códigos, no nosso processo judicial.

Abstenho-me de fazer observação nobre a De
fensoria Pública,porquanto me estou entendendo
pessoalmente com o Relator, e todos os ilustres
membros desta Subcomissão já conhecem mi
nhas colocações, e minha tese. Acho que seria
cansá-los demais estender-me sobre isso.

Outra observação, Sr. Presidente - não me
quero alongar; realmente os dez minutos repre
sentam pouco tempo para esta análise que, por
mais que eu tente sintetizar, acaba sendo ampla
- diz respeito às Serventias. Acho fundamen
talmente necessária a conclusão do processo de
oficialização das Serventias judiciais. Mas consi
dero profundamente perigosa e temerária a oflcra
lização das Serventias extrajudiciais. Esta pode

conduzir esses organismos ao estado de falência,
partindo-se do princípioda impotência da organi
zação judiciária de nossos Estados para assumir
esse encargo que é muito amplo, muito vasto
e, sobretudo, materialmente muito oneroso. São
organizações que hoje funcionam bem, prestam
serviços fundamentados numa boa organização.
É evidenteque o que pode haver contra Serventias
extrajudiciais é o excesso remuneratório. É uma
receita excessiva que, em alguns casos, é atribuída
ao seu titular.Talvezuma medida capaz de limitar
a receita, de coibir o seu excesso em suma, uma
medida capaz de policiar esses vencimentos tão
excessivos, tão exagerados venha a ser a melhor
solução. De minha parte, tenho a impressão de
que é a melhor solução.

O SR. PRESIDENTE (PlínioMartins)- O tem
po de V. Ex" está esgotado.

O SR.CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU -Agra
deço a V. Ex" a compreensão. Teria realmente
outras considerações a fazer. Penso que trouxe
- quem sabe - as que mais se destacam no
meu sentimento pessoal. Mas naturalmente, nas
próximas horas ou nas próximas reuniões, terei
oportunidade de trazer à colação novas observa
ções que considero necessárias.

Muitoobrigado a V. Ex' e aos eminentes Consti
tuintes.

O SR. PRESIDENTE (Plinio Martins) - Con
sulto ao eminente Relator se tem considerações
a aduzir. (Pausa.)

Dou a palavra ao eminente Relator.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Muitoobrigado, Sr. Presidente.

Quero responder ao Constituinte SílvioAbreu
até por deferência a S. Ex' Escrevi no início do
meu texto que ele teve de ser terminado apressa
damente. Acho que o objetivo desses debates é
complementar a discussão aqui dentro. Ainda te
nho tempo para acolher emendas e podemos
encontrar, dentro desse processo de elaboração
da Constituição, o máximo de consenso e, depois,
o dissenso. Isto é democracia. Quando não for
possível chegar ao consenso - e serão pontos
de vista,opiniões que não se coadunam - então
teremos de decidir por votos. Mas acho que, com
este espírito, poderemos caminhar muito ainda.

Quanto à Justiça Militar - não sei se notaram
- não a extingui,não cheguei a tocar na questão,
porque não tinha conseguido formar juízo a seu
respeito, apesar do esforço que estou fazendo.
O ConstituinteRonaro Corrêa é testemunha disso.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÉA
Gostaria apenas de aduzir este depoimento teste
munhal de que V. Ex', na apresentação preliminar
do seu relatório, fez referência a que esta matéria
não lhe era de todo esgotada, e, então, revelava-se
a oportunidade de eventualmente versar sobre
ela mais profundamente. Em verdade, V. Ex" fez
essa ressalva.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Imaginei que quanto a esta questão seriam apre
sentadas emendas. Preferi, então, conhecer o
pensamento dos colegas e trabalhar essas emen
das a tentar avançar sem ter terminado minha
reflexão. Estou fazendo um grande esforço. O
problema é que a Justiça Militar é uma Justiça
ratlone personae e não raUone materiae. A
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especialização a que alude o Constituinte Sílvio
Abreu é por matéria, por tipo de processo, por
tipo de litígios. Neste caso, é por função da pessoa,
por prerrogativa da pessoa. Acho que deveríamos
terminar com esse fosso entre civil e mílítar no
Brasil. O civil é um mílítar que não usa farda
e que defenderá o Brasil quando for necessário.
O militaré um civil que usa farda e que defenderá
a democracia em todos os momentos, preparan
do-se até para um ataque. Mas que fizéssemos
uma diferença. Ainda não formei juízo a este res
peito.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Per
mite-me V.Ex' um breve aparte?

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Pois não, Constituinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Que
ro apenas lembrar a V. Ex' a tipicidade da atuação
exercitada em comunidade, na vida comunitária,
entre um civil e um militar. O militar rege a sua
própria vida profissional em regimentos que não
dizem respeito ao civil; ele tem uma atuação co
munitária inteiramente atípica, diferente da vida
civil, por cada um de nós exercitada. Dai por que
talvez seja a principal razão que fundamenta o
meu raciocínio e o meu pensamento. É uma Jus
tiça especializada no julgamento da tipicidade de
delitos e de uma atuação profissional que, em
relação aos militares, é completamente diversa
da legislação atribuída aos civis.

O SR. RELATOR (PlínioArruda Sampaio) 
Não vou polemizar com os colegas. Vou recolher
os argumentos. Já tenho este: a tipicidade é carac
terizada, por exemplo, por um homem que vive
debaixo da obediência e, portanto, tem uma regra
de vidadiferente. Ferir essa obediência teria reper
cussão também diferente nos quartéis. Tudo isso
são argumentos. Mas considero fraco o argumen
to de que se se levar para a Justiça Comum ocor
rerá a impunidade. Assim estaríamos raciocinan
do tendo como base a situação atual. Mas o que
temos em mente é a situação futura de uma Jus
tiça que tenha meios, autonomia e condições.
Considero ainda mais fraco o segundo argumen
to. O primeiro é forte e precisa ser ponderado.
O art. 9" é plenamente de acordo com a idéia.
Quanto à sugestão de que haja varas distritais,
nobre Constituinte, acho que a atual Constituição
não impede que as leis de organização judiciária
criem varas distritais. Nesta questão há dois pro
blemas: primeiro, o do custo, porque a implan
tação de uma vara custa caro; o segundo, o do
pessoal. O que não é tão fácil resolver. Há ainda
um terceiro, fundamental, que gostaria de colocar.
Existeuma hierarquia nos litígios: há aqueles mais
importantes e outros menos importantes; há lití
gios cujo julgamento é mais difícil e às vezes não
são tão importantes, e há litígioscujo julgamento
não é difícil, como é o caso de um acidente de
trânsito, em que pode estar envolvidoaté um auto
móvel caro, mas é um caso relativamente simples,
pois há as testemunhas, o local, as regras de tráfe
go, a fotografia e a perícia técnica. E muito mais
dilicil, por exemplo, julgar uma investigação de
paternidade, ou uma ação possessória. AS vezes
existem certas questões de herança, em que há
duas ou três sucessões para deslindar. Isso é um
problema.

I Então, a idéia é esta: se essas demandas que
hoje nao vão à Justíça passassem a ir, ela estaria

afogada. E essas demandas são melhor julgadas
pela comunidade. O juiz não é menos juiz por
viver ali. Na verdade, o princípio natural é que
fôssemos julgados pelos próximos. Ele não é um
técnico, mas, para certas questões, talvez esteja
mais aparatado do que o técnico, porque é um
homem que vive a realidade local, é capaz de
sentir a repercussão daquela lesão na sociedade
e tem um poder conciliatório. A Justiça é uma
balança que busca o equilíbrio.Quando um fato
a desequilibra, a sociedade tem interesse em que
esse equilíbrio seja restabelecido. E isto pode ser
conseguido via uma sentença que imponha certa
conduta, mas pode ser restabelecido via concilia
ção, viaarbitragem. Então, a idéiaé jogara Justiça
para o povo e deixá-lo fazer a Justiça nessas cau
sas em que não há, realmente, um eventual equi
voco na decisão, quando não constitui uma lesão
grave, permitindo, evidentemente, o acesso a um
técnico que possa dar, em segunda instância,
uma solução. Com isso, traríamos não só para
a Justiça uma grande massa de lesões, que hoje
não são a ela levadas e que, por isso, geram gran
de tensão social e também à população, o bonus
VÚ'O romanorom, o homem de bem da cidade,
aquele vendeiro, sujeito sério, aquele metalúrgico
que mora na vizinhança e tem um conceito de
ser um homem honrado e de bom senso. Vamos
trazer esse homem para a Justiça, para entender
o que é julgar.

De modo que há uma dimensão democrática
muito grande, e não fere o que V.Ex' quer, que
pode ser conseguido perfeitamente pela via da
Lei de Organização Judiciária ...

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - V.
Ex' me perdoe. Não quero, evidentemente, pole
mizar. Preciso, a esta altura do debate, trazer uma
consideração que não me foi possível fazer ante
riormente, em função da exigüidade do tempo.
Desejo solucionar essa dúvida de V. Ex', que é
fundada, realmente.

Quando proponho as varas distritais, trago a
solução para a questão conciliatória,para a neces
sidade do tribunal conciliatório,que se fundamen
ta - quem sabe - na restauração de um orga
nismo até tradicional neste nosso Brasil:oJuizado
de Paz.Este, na minha emenda, passa a ter atribui
ções mais amplas do que as que possui hoje
e a exercitar a atividade conciliatória mediante
apenas a recomendação expressa do Juiz de Di
reito, no caso o Juiz de Direito da vara distrital
ou da própria vara judicial existente no interior
do prédio forense. E o Juiz de Paz,segundo minha
proposta, passa a ser também uma figura mais
valorizada do que é hoje, porque eleito por voto
direto, com mandato de quatro anos, escolhido
entre os cidadãos naturalmente mais respeitados,
mais experientes, mais queridos nas respectivas
comunidades. Ninguém melhor do que essa figu
ra, cognominado Juiz de Paz, para promover a
atividade conciliatória,que também como coloca
V. Ex', é profundamente necessária à dinamização
da própria Justiça.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Vou considerar com muita atenção a emenda de
V. Ex' Não é um artigo que considero acabado,
o que assim considero é o princípio de que a
Justiça precisa abranger e dar uma solução rápida
a uma série de causas que hoje não chegam
a ela. Precisamos trazer o povo mais para perto
do julgamento dessas causas, fazendo-o entender

mais. Dentro dessa linha, como o problema é
técnico, devemos buscar no diálogo uma solução
técnica.

Quanto à Defensoria Pública, quero dizer a V.
Ex" que estou em contato com o Constituinte
Plínio Martins e quero depois estar com V. Ex'
A questão era puramente metodológica. Achei
que ela não cabia no capítulo que trata do Poder
Judiciário e do MinistérioPúblico. Estou receben
do uma sugestão de que se considere como uma
instituição cooperadora da Justiça, ao estilo do
Ministério Público, que é uma instituição fiscaliza
dora, criando-se na composição do MinistérioPÚ
blico,da Defensoria e do Tribunal de Contas, uma
espécie de ombudsman, aquela figura que não
pertence a nenhum poder mas que, de certa ma
neira, fiscaliza todos eles. Iremos estudar este pon
to nos próximos dias, ao qual me disponha a
dar a maior atenção.

Quanto às serventias, tenho uma opinião con
trária. O argumento do Dr. Antônio Carlos Leite
Penteado, homem de grande poder de argumen
tação que fez um trabalho excelente aqui, é o
de que os Estados e Municípiosnão teriam condi
ções econômicas de arcar com os gastos da ma
nutenção de um Cartório. No meu modo de ver,
ela não se sustenta, porque essa é uma atividade
rentável, e tanto é, que os donos de Cartório, em
geral, são homens prósperos, salvo os das peque
nas comunidades, onde os cartórios são muito
fracos. Os das comunidades médias e grandes
são atividades perfeitamente corretas. A idéia de
que tudo que o Estado toma dá prejuízo é falsa.
Nunca me esqueço de que o ex-Deputado Pratini
de Moraes creio que não voltou como Constituinte
- quando Ministro fezum grande arrazoado para
que as empresas lucrativasdo Estado fossem ven
didas aos particulares, arrolando uma série delas
que eram extremamente lucrativas. Então, não
aceito a prlorl o dogma de que tudo que o Estado
faz dá prejuízo.Acho que é perfeitamente possível
organizar uma serventia e tê-Ia como uma ativida
de, se não lucrativa- porque o Estado não tem
de visar ao lucro - que se mantenha.

Há aqui uma divergência de fundo. Asua argu
mentação não me convenceu. Quanto as outras,
há realmente pontos sobre os quais vou ainda
meditar. Espero, sobretudo, contar com a emen
da de V. Ex" para melhorar o meu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (PlínioMartins) - Passo
a palavra ao Constituinte IvoMainardi.

Antes, porém, faço apelo aos Constituintes no
sentido de que utilizem apenas os dez minutos,
para que possamos terminar dentro do prazo a
nossa reunião.

O SR. CONSTITUINTE NO MAlNARDI- Gos
taria, inicialmente, de endossar as palavras do
eminente colega que defende a Defensoria Públi
ca e aduzir ao seu argumento - infelizmentenão
pude ouvir toda a justificação do colega, porque
me ausentei para atender a um chamado - a
minha opinião sobre as Serventias Extrajudiciais.
Um dos argumentos para a não-oficialização das
Serventias Extrajudiciaisseria este, nobre Relator.
Mas o fundamental não é tanto aquele levantado
pelo Dr. Penteado nesta Subcomissão, que seria
a incapacidade do Estado de manter essas Ser
ventias. Acho que o grande argumento é o de
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que dificilmente elas, sendo oficializadas, presta
rão um serviço tão rápido quanto o que prestam
hoje à comunidade.

Moro em Santa Cruz do Sul, capital do fumo,
Município de cento e vinte mil habitantes. Hoje,
lá existem dois Cartórios, dois tabelionatos, e um
Registro de Imóveis.Sei que, se precisar de uma
escritura para esta semana, em Santa Cruz não
conseguirei. E não é oficializada. Se precisar de
registro de uma escritura para este mês ou para
dentro de trinta dias, não conseguirei. E não é
oficializada. Fico a me perguntar: se essas Serven
tias forem oficializadas, quanto tempo levareipara
fazer uma escritura e receber o registro desse
ato? E mais ainda: esses Cartórios são mais ou
menos de porte. Mas temos de pensar também
e principalmente nos Cartórios distritais, porque
no Rio Grande do Sul, certa feita, o Tribunal de
Justiça encaminhou para a Assembléia Legislativa
proposta de extinção de oitenta Cartórios distritais.
Eu me rebelei contra aquela medida e, em emen
da supressiva, consegui salvar muitos desses Car
tórios, porque acho que assim estamos evitando
o êxodo rural, pois os titulares daqueles Cartórios
são: médicos, advogados, padres, sacerdotes,
conselheiros, tudo. O nosso agricultor, o homem
simples de fora, quando precisa de uma informa
ção, vai ao escrivão distritalbuscá-Ia. Sei que es
ses Cartórios são deficitários, que seus titulares
não vivem apenas deles. Eles plantam, têm uma
criação de aves ete., porque não conseguem s0

breviver com a renda obtida naqueles Cartórios.
É claro que se os estatizamos eles serão extintos
porque vão dar grande prejuízo para o Estado.
Não devemos mexer naquilo que está funcionan
do bem. Para nós, no Rio Grande do Sul, em
que pese não conseguirmos em Santa Cruz do
Sul a escritura em uma semana e O registro da
escritura em um mês ou em sessenta dias, ainda
funcionam a contento. No entanto, meu caro e
incleto Relator, tenho a informação de que nos
Estados em que foram oficializados não estão
andando de acordo com o que se pensava. Por
isso, trarei segunda-feira, emenda nesse sentid?
oferecendo elementos que provam que a estati
zação das Serventias não está dando o resultado
que se esperava nesses três Estados em que fo
ram oficializadas. Então, o grande argumento
mesmo não é o da falta de recursos dos Estados
para agiIentarem o peso que teriam agora com
aluguéis como compra de material, porque terão
de ficar com esse material. Temos, por exemplo,
uma Serventia em Novo Hamburgo, onde há o
mais perfeito serviço. Lá se tem computador etc.
Por que mexer numa Serventia que está ofere
cendo relevante serviço à comunidade?

Encerro minha intervenção apoiando o ponto
de vista do eminente colega. A Defensoria Pública
- não sei se neste capítulo ou em outro - tem
de existir. Assim como existe o MinistérioPúblico,
também deverá haver a Defensoria Pública. Mas
devemos examinar onde iremos colocá-Ia,se nes
te ou naquele capítulo.

Estou de acordo com a oficializaçãodos Carté
rios Judiciais. Mas quanto aos Extrajudiciais, por
favor,vamos pensar, vamos meditar, vamos racio
cinar, não vamos estragar um serviço que está
funcionando a contento de toda a comunidade.
Acho que temos de pensar um pouco. Segun
da-feira apresentarei emenda nesse sentido.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Gostaria de dizer ao Constituinte que S. Ex' aduz
um novo argumento sobre o qual deverei meditar.
Aidéia da experiência dos três estados é um dado
novo e importante para nós. E a mecânica do
nosso trabalho é exatamente esta: o Relatorofere
ce uma primeira idéia e, por via de emendas,
reconsidera, numa segunda etapa. Vou examinar
de novo o assunto embora seja um ponto em
que precisarei ser bem convencido.

O SR. PRESIDENTE (PlínioArruda Sampaio)
- Concedo a palavra ao Constituinte Ronaro Cor
rêa.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA
Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Constituintes,
desejo fazer uma colocação breve a respeito de
emendas que estou preparando para trazer à apre
ciação desta Subcomissão. No entanto, quero
ater-me aos Tribunais e Juízes do Trabalho para
me referirà modificação que o Sr. Relatorpropõe;
a substituição da figura do vocalato por conselhos
classitas.

Assemelhadamente ao que já foi colocado an
teriormente por outras razões, tenho a impressão
de que também o vocalato, conquanto haja opi
niões divergentes a respeito da sua funcionalidade
e convencimento, efetivamente encerra, num cer
to sentido, aquilo que V.Ex' propõe para o conse
lho classista. Apenas, ao ser conselheiro, se aduz
a ele o direito de também votar. Mas o vogal
já faz um trabalho de conselheiro antes de ser
um votante.

Portanto, ainda que sob aquela justificativade
que um representante dos trabalhadores e um
representante patronal podem geralmente levar
a um a um, acho que, ~ casos não tão raros,
há votos de dois a zero, o que enobrece a função
do conselheiro, porque antes de votar ele também
aconselha, tenta conciliar.

Esta era uma colocação que queria fazer.
Aoutra dizrespeito a tema já colocado anterior

mente, o das Serventias. Endosso em gênero,
número e grau as colocações feitas quanto a mi
nha convicção também de que ao Estado não
compete, ou não deve competir produzir, a não
ser em casos excepcionais, toda vez que o parti
cular puder fazê-lo deicando ao estado, apenas
a função de tributar, taxar, recolher e aplicar bem
o fruto do recolhimento. Acho que produzir não
é atividade do estado, a não ser em casos excep
cionalíssimos. E não considero que a serventia
esteja entre os casos excepcionais.

Endosso também a colocação do eminente
Constituinte Sílvio Abreu com relação à Justiça
dos pobres, que S. Ex" tão bem defenderá em
sua anunciada proposta de emenda.

Quero ainda trazer aqui uma arguição que te
nho feito a mim mesmo. Se eventualmente, ama
nhã, o processo parlamentarista de govemo vier
a ser adotado por esta Assembléia Nacional Cons
tituinte, teremos bem separadamente o que é o
Chefe de Estado e o que é o Chefe de Govemo.
Eu me pergunto, ainda sem convicção formada
- e o faço apenas na tentativa de contribuir com
os amigos e os colegas - nesse caso, com Chefe
de Estado bem diferenciado do Chefe de Gover
no, o Ministério Público não estaria atrelado à
Chefia de estado? É uma interrogação que faço,
porque o Ministério Público tem a finalidade,sim,
de defender o cidadão, o indivíduo,mas também
de defender os bens do Estado, da União. Então,

pelo menos nesse segmento, atribuívelao Minis
tério Público, na defesa das coisas do estado, em
um regime parlamentarista, estaríamos tendo de
introduziruma novidade no MinistérioPúblico, tal
como se contém hoje no regime presidencialista.

V. Ex"colocou, quando da apresentação do seu
relatório, uma propositura - ia defendê-Ia e fez
esclarecimentos sobre ela criando quase um
quarto poder, ou um poder independente dos
existentes hoje, na medida em que propõe que
o MinistérioPúblico se desatrele do Poder Execu
tivo. Entendo isso como um avanço excepcional,
mas se o Poder Executivoficar redistribuído entre
um Chefe de Estado e um Chefe de Governo,
como ficará isso? Faço apenas esta interrogação
e peço ao ilustre Relator a gentileza de avaliá-Ia
e comentá-Ia.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Quanto à questão dos juízes de Tribunais classis
tas e dos vogais, passamos a maior parte do tem
po ouvindo os argumentos prós e contras. Ano
tei-os um a um, com toda atenção. E cheguei
a conclusão de que o vogal, na verdade, não está
sendo um juiz, na grande maioria das vezes, em
bora em alguns casos excepcionais esteja. Ele
está sendo chamado de juiz e sendo conselheiro.
Isso cria duplo constrangimento: para o Juiz, que
está do lado de um cidadão que sabe não ser
Juiz; e para o próprio vogal, que está sabendo
que não é Juiz. Primeiro,porque muitas das ques
tões escapam à sua competência, pois não tem
formação técnica. Discutir lei, agravo de petição,
cabimento de um incidente processual é dificil
para ele.Ele está comendo pela mão de um asses
sor - esta é a verdade - a menos que se tenha
capacitado como técnico. Segundo, porque ele
vem para a jurisdição por uma classe social e
tem lealdade para com ela - deve ter. Muitas
vezes é difícil para ele separar a sua lealdade de
classe do caso concreto em que um homem da
sua classe comete um ato lesivo e deve ser puni
do. Por que não tiramos da consciência desse
homem tudo isso e fazermos ser ele o que está
sendo?

Um dos argumentos que mais me impressio
nou aqui foi o de que, na Justiça do Trabalho,
adiamento de audiência é mais raro do que na
~ustiça Comum. E pela razão de que são três.
E mais difícil. Não é um senhor que decide sozi
nho, ele tem de consultar os outros dois. Então,
para mim, isso é um peso. Os representantes
das duas classes devem ficar , mas não como
no reino do faz-de-contas, que é o nosso Pais,
dizendo que a classe operária tem um Juiz, quan
do na verdade não tem.

Consultei todas as lideranças mais aguerridas
da classe trabalhadora.

E sabe V. Ex' que sou do partido deles. Lido
com os trabalhadores diariamente. Conversei
com eles, pessoalmente, e nenhum deles consi
dera que esse Juiz é um Juiz, sobretudo pela
sua origem.

Aminha colocação, o drama de mudar, é difícil,
porque há os interesses estabelecidos nem tudo
é branco e preto. Há muito juiz classista que é
correto, que foifantástico, mas não se fazomelete
sem quebrar ovos. Estamos querendo quebrar
o menor número de ovos possível. Não sei se
os colegas perceberam que minha intenção é
quebrar menos ovos possível,mas tem-se de que-
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brar algum. Esta é uma situação estabelecida,
um pessoal simpático, mas a verdade é que eles
vão ficar muito melhor depois que fizerem o cha
mado regime, ou seja, que passarem para as con
dições que têm: eleitos pelas suas classes, assen
tam-se ao Tribunal ao lado do Juiz, impedida qual
quer audiência jurisdicional sem a presença deles,
com o direito de opinar sobre qualquer incidente
processual e sobre a substância e o mérito da
causa em nome de sua categoria. Pelos operários,
digo isto. E ai independentemente, porque ele
não está coibido de ser imparcial, quando é par
cial. No caso, há um ponto sobre o qual estou
convencido. Creio que conseguimos um grande
avanço, mas estou aberto às sugestões dos cole
gas.

As outras colocações foram meros endossos,
e eu já aposentei o argumento.

Quanto ao MinistérioPúblico, estamos fazendo
um avanço realmente muito forte. Trata-se de
uma construção no Direito Constitucional. O Di
reito Constitucional que aprendemos dividetodos
os organismos da sociedade em três grandes blo
cos: no Poder Judiciário, no Poder Legislativo,
ou no Poder Executivo. O Ministério Público até
hoje esteve inserido no Poder Executivo.Estamos
tirando-o do Poder Executivo. Ele é um órgão
do Estado. O Estado passa a ter os Poderes Exe
cutivo, Legislativoe Judiciário e órgãos de fiscali
zação e cooperação. E é nessa linha que estou
avaliando a questâo da Defensoria. No caso, tem
mais lógica, certo sentido, que ela tenha as garan
tias que quer ter etc. De modo que dividiragora
o Poder Executivo em dois poderes um o Poder
Executivo, que é o Primeiro-Ministro, e o outro,
o Chefe de Estado, que não é poder, está fora
dessa categoria, não é Executivo, não alteraria
a nossa sistemática, do ponto de vista técnico.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Srs.
Constituintes, não estâo presentes o Presidente
nem o Primeiro-VIce-Presidente.Portanto, gosta
ria de formular uma questão ao meu ilustre Cons
tituinte e Relator, e faço da própria Presidência.

U o anteprojeto elaborado por V. Ex" Um dos
pontos que me causou curiosidade é o seguinte:
V.Ex" luta para fazer, dia a dia, o Poder Judiciário
mais independente. É sua intenção. Um dos dis
positivos do anteprojeto fala que o orçamento
do Poder Judiciário é feito com inteira indepen
dência. Mas me causou estranheza V. Ex' não
ter fixado um quantum para este orçamento, a
fim de evitar que no futuro, os membros do judi
ciário necessitem questionar, discutir com o Po
der Legislativo, com o Poder Executivo especial
mente, para conseguir quantia necessária, que
somente o Judiciário sabe com certeza de quanto
seria.

Por que V.Ex" assim procedeu?

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Nobre Constituinte PlínioMartins,depois que tive
de correr mundo, uma das coisas que estudei
muito foi Economia e Orçamento, e todos os
grandes teóricos no assunto são muito contrários
à idéia de estratificarmos o orçamento com por
centagens tanto para uma coisa, quanto para ou
tra coisa. Economia é algo muito flutuante, varia
muito. Um parâmetro legalmente fixado impõe-se
uma rigidez muito grande ao administrador. O
que acontece é que às vezes acumulam recursos
ociosos em um lugar e faltam recuJ;SOS em outro

lugar, porque pela lei ele teve de se estratificar
em um ponto.

Então, por uma convicção minha em matéria
orçamentária, pareceu-me que não havia neces
sidade disto.

Aoutra convicção é a de fortalecer o Legislativo.
O Judiciário é que não precisa passar pela tutela
de um parâmetro, o problema de hoje, que é
fixado pelo Executivo. Como é ele que faz o orça
mento, ele diz: "o senhor tem uma dotação de
tantos por cento além do que teve no ano passa
do". Isto é que segura o Judiciário. Mas este pode
trazer para nosso exame, para exame do Legis
lativo. E então ele tem de ser convincente. Se
tiver um percentual garantido, não precisará ser
tão convincente, trabalhar tanto. Ao passo que
agora ele tem de nos convencer de que aquele
montante é importante. Por quê? Porque este é
o Poder eleito pelo povo diretamente. Este é o
representante do povo. Então, a razão pela qual
eu o tirei é esta. Esta Casa será sempre sensível,
mais sensível até do que o Executivo, às necessi
dades do Judiciário. Acho que ela garantirá a auto
nomia administrativa e financeira que estou pro
pondo. Não sei se V. Ex' notou que, uma vez
conseguido o quinhão do orçamento para o Judi
ciário,este é absolutamente livrepara criar cargos,
varas, não precisando dentro desta autorização,
de novos procedimentos para ter agilidade.

Esta é a argumentação.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Com

a palavra o ilustre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, a Comissão já ouviu a expressão
de apreço, admiração e amizade sincera que me
aproxima e une ao nosso ilustre Relator, Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio. Por isso mesmo
acredito que terei condições de emitir uma série
de opiniões e pontos de vista que em média coli
dem com o apreço, que continua o mesmo, e
a admiração, que permanece crescendo a cada
dia.

Pensei muito, antes de usar da palavra, a res
peito do problema das serventias de justiça do
judicial e do extrajudicial.E cheguei à conclusão
de que o meu título universitário e de médico,
profissão que cheguei a exercer durante uns pou
cos anos para depois ser um dos últimos nomea
dos livremente para uma Serventia do Extraju
dicial. Apaixonei-me pelo assunto e passei a ler,
é um dos meus defeitos; acho que leio até demais
- e a estudar, chegando até a ser, durante o
período em que estive afastado da atividade políti
ca, Presidente do Instituto de Registros Imobiliá
rios do Brasil, órgãos sediado na portentosa e
fabulosa São Paulo, cabendo-me até o privilégio
de dotar o Instituto de sua sede própria, que fun
ciona à perfeição no coração de São Paulo.

Mas, dizia que hesitei muito antes de tratar do
assunto, porque poderia estar opinando em causa
própria. Mas separei as coisas. Aqui falo como
Constituinte, como representante do povo do meu
Estado e, se fosse me declarar impedido, quase
não poderia votar nada na Constituinte. Como
médico, qualquer matéria que interesse à minha
profissão, ao meu grau universitário,me impediria
de dar o meu voto, a minha opinião.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Nobre Constituinte, todos conhecem a indepen
dência e a altivez de V. Ex< O ilustre colega é

livre para opinar sobre o que deseja nesta .C~
_ para isto para cá foitrezído pelo povo br~silel~o.
Só engrandece qualquer assunto que queira dis
cutir.

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OUVEIRA
Agradeço-lhe muito.

O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio) 
Lembro a V.Ex" que sou ex-membro do Ministério
Público.

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OLIVElRA
Não é pelo fato de que o meu querido Relator
acaba com a minha classe que vou deixar de
trazer a minha opinião e de emitir o meu juízo.

Represento um Estado em que a experiência
da oficialização tem sido feita e estou muito à
vontade para dizer de público que os resultados
foram calamitosos. Tenho dúvidas até mesmo
sobre este caráter compulsório de se obrigar a
oficializaçãodo CartórioJudicial. Não vou declinar
nomes, mas Juízes do melhor conceito, magis
trados ilustres do meu Estado - alguns deles
até chegaram, agora ao Tribunal de Alçada, ao
Tribunal de Justiça - afirmavam publicamente
que se tivessem de judicar nas suas Varas de
Orfãos e Sucessões e se o cartório fosse oficiali
zado, eles não aceitariam; só aceitariam exercer
o cargo de Juízes da Vara de Órfãos e Sucessões
se o cartório não fosse oficializado,não estatizado,
tal a diferença brutal de atendimento, tratamento
e organização que ocorre.

Vou dar mais um exemplo à V.Ex"Na Serventia
a meu cargo existe um apêndice do judicial 
já requeri várias vezes ao tribunal que dele me
livrasse para que o exercesse. Não que fosse defi
citário, mas porque, tendo eu os encargos de Ofi
ciaidos Registros de Imóveis,gostaria de me dedi
car exclusivamente à minha função de Oficial.
Mas não consegui. Este apêndice - V.Ex" com
preenderá logo - não é dos mais trabalhosos
nem dos mais onerosos; é o Cartório Privativo
do Cumprimento de Cartas Precatórias, só o judi
cial só. Mas se V. Ex', advogado em São Paulo,
chegar a Petrópolis pela manhã para cumprir uma
precatória de citação, de intimação, dou-lhe a mi
nha palavra, Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
de que. à tarde V. Ex" voltará a São Paulo com
a precatória cumprida. Tenho seriíssimas dúvidas
de que o mesmo aconteceria se V.Ex" se dirigisse
a um Cartório confiscado ou estatizado pelo Go
verno. E não é pelo fato de se tratar do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, meu velho amigo, meu
companheiro, qualquer cidadão receberia o mes
mo tratamento.

Quanto à estatização dos Cartórios do Extraju
dicial, foi aqui afirmado por V. Ex" que a renda
seria muito opulenta, sobretudo nas médias e
grandes cidades. Há uma tendência a se genera
lizar o que talvez não alcance nem 5% da classe
dos Serventuários da Justiça do Extrajudicial.As
seguro a V.Ex" que as situações de renda maior
não alcançam mais do que 3, 4 ou 5%. E se
na divisão das atribuições isso chegou a ocorrer,
não foi por culpa dos Serventuários. Terá sido
sempre por interesse dos Tribunais ou dos Gover
nos. Hoje em dia, não se é admitido em Cartórios
sem concurso público. Posso, ainda uma vez,dar
o exemplo da Serventia, meu caro. Não tenho
qualquer parente trabalhando nesse Cartório. To-
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dos entraram pelos seus próprios méritos e todos
são sócios.

o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Meu caro colega, apenas para um esclarecimento:
o Relator relata a generalidade. Não sei se em
todas as minhas intervenções aqui ficou muito
claro, ou seja, sei que há um grande percentual
de pessoas absolutamente corretas, que organi
zaram sua vida de acordo com um parâmetro
que lhe foi dado; não é a elas que me atenho.
Atenho-me mais à visão global do País.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Mas V.Ex' sempre age assim. Todos nós lhe reco
nhecemos esse mérito.

Mas, Sr. Relator, vou trazer um caso que acho
deve ser um argumento novo para V. Ex' consi
derar. Nos Cartórios que foram confiscados ou
estatizados pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro, a primeira providência que o Governo
tomou, que o tribunal tomou, foi jogar na rua
da amargura todos os servidores celetistas, por
que em muitos Estados existem servidores cele
tistas nos Cartórios. No meu Cartório, por exem
plo, tenho três estatutários, os demais são cele
tistas. O Governo não quer saber, isto é, a respon
sabilidade pela manutenção dos servidores cele
tistas é do antigo titular. Oficializou, confiscou,
rua. Imagine, Sr. Presidente, o pânico de milhares
e milhares de famílias que seriam jogadas ao de
samparo. Esta conotação, este aspecto tenho a
absoluta certeza de que o nobre Relator não consi
derou ou não lhe foi lembrado. Mas asseguro
a V.Ex' que assim é.

Acredito, Sr. Presidente, quanto ao problema
das Serventias do Extrajudicial, que se apurem
critérios inclusive da participação dos Estados na
receita das Serventias, o que já acontece em mais
de um Estado, como em São Paulo - o Estado
de V.Ex' - como nos Estados do Rio de Janeiro
e do Paraná. E ainda: naqueles Cartórios que fo
ram oficializados e estatizados, o primeiro prejudi
cado foi o cliente, foi a parte. Primeiro, porque
não existe mais atendimento. V.Ex' pode imaginar
um Cartório de Notas oficializado, estatizado, ser
procurado para que se lavre um testamento, altas
horas da noite, num hospital, num ponto qual
quer? Não vão conseguir. E não conseguem nem
lavrar as escrituras: "Não, minha pauta, minha
agenda está completa até novembro", .....mas até
novembro eu espero", .....mas é novembro do ano
que vem".

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Per
mite-me V.Ex' um breve aparte?

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Ape
nas para reforçar os argumentos de V.Ex', desejo
exemplificar com situações de Cartórios de Regis
tros de Imóveis que conheço. O que ocorre, sobre
tudo nos grandes centros, é que o titular da Ser
ventia conta com pouquíssimos funcionários es
tatutários, vinculados ao Estado, porque são
aqueles suboficiais ou aqueles oficiais substitutos.
A grande movimentação dessas Serventias dá-se
exatamente por parte daqueles funcionários re
crutados e contratados pelo próprio titular da Ser
ventia, contratados pela Consolidação das Leis
do Trabalho, que percebem remuneração fixa e

uma remuneração adicional por terefa. E comum
esses Cartórios permanecerem trabalhando inter
namente até altas horas da noite no cumprimento
de tarefas remuneradas, em razão do que o servi
ço geralmente funciona bem, ocorre prontamen
te, com rapidez. E o Estado não pode remunerar
o seu funcionário por tarefas, por atividade, e exigir
que as atividades usuais alonguem-se muitas ve
zes em regime de plantão, em regime de funcio
namento noturno, conforme o movimento e con
forme a necessidade de atuação. De modo que
esse é um dado de reforço à tese de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEADOlfO OLIVEIRA
Dado muito valioso sobre esse assunto.

Sr. Presidente, vou concluir lembrando que, em
todos aqueles Cartórios que foram estatizados 
falava dos prejuízos da parte - não podemos,
infelizmente, ocultar que as custas passaram a
ser pagas em dobro. Recolhidas ao Banco do
Estado as custas devidas ao Govemo, há que
se pagar ainda as custas do funcíonáno, que se
tornou funcionário público, para se lavrar uma
escritura, para se fazer um registro. E isto que
acontece. Caso contrário, não sai, não anda, não
acontece. Iríamos criar, talvez, a rede de repar
tições oficiais mais corrupta deste País.

Sr. Presidente, permito-me, ao concluir, mani
festar também a minha grande estranheza pelo
tratamento que foidispensado ao Supremo Tribu
nal Federal.

V. Ex' se recorda, nobre Relator, tínhamos troca
do idéias, todos nós, sobre a possibiliddae até
de se ampliar um pouco o Supremo e de se criar
a Corte Constitucional no Supremo, o que seria
já uma idéia progressista, uma idéia nova, mo
dema. De qualquer forma, mesmo a criação de
mais uma Câmara no Supremo Tribunal Federal
iria contribuir para a melhoria das suas condições
de trabalho, da sua atuação. Mas vejo que V. Ex'
extinguiu o Supremo Tribunal Federal. Não sei
como fica o Conselho de Magistratura, que desa
pareceu também, não é mencionado. O Tribunal
Federal de Recursos também é extinto. V. Ex'
recria o Tribunal Federal de Recursos com outra
denominação, para ser exato. Mas achei estranho
o fato de que os únicos Ministros dos Tribunais
superiores a gozar da vitaliciedade fossem os do
Trabalho. Os demais Tribunais propostos por V.
Ex' têm mandatos vedados até a recondução.
Quero deixar manifestada aqui a minha estranhe
za, porque V.Ex' deve estar informado, deve saber
que reina o maior desassossego na Magistratura
brasileira em todos os escalões, em face do sim
ples anúncio dessas providências contidas no bri
lhante relatório de V.Ex' Mas acredito - conhe
cendo o Relator Plínio Arruda Sampaio - que
ele representa também uma tomada de posição.
V.Ex' marca a sua posição a respeito de proble
mas da maior importância, de ascendência, como
todos os relacionados com o Poder Judiciário
do nosso País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Vou limitar-me, Constituinte Adolfo Oliveira, às
últimas observações porque quanto às primeiras,
anotei todos os argumentos, eles estão na linha
da minha discussão e eu já havia colocado a mi
nha posição, de modo que estou recolhendo ele
mentos. Com relação aos Tribunais Superiores
a idéia pela qual me inclinei foi, na verdade, a

de não suprimir o Supremo. O Supremo é o Tribu
nal Superior de Justiça, que tem todas as suas
atribuições, apenas expurgadas das atribuições
consntucíonaís, que passariam para um Tribunal
Constitucional. Ora, quanto ao acesso a essa Jus
tiça Superior, há um clamor muito grande no
sentido de que ela seja mais ágil. A Justiça não
pode ficar tão estratificada, deve acompanhar,
sentir as mudanças da sociedade brasileira. Daí
a idéia de uma Magistratura temporária nesse al
tíssimo nível.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Perdoe-me V. Ex' Expressei-me mal. V. Ex' não
eliminou o Supremo, eliminou os Ministros do
Supremo.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Os Ministros do Supremo são outro problema.
Não tive tempo de dar ao assunto tratamento
suficiente. Por isso fiz aquela observação inicial.
Expliquei a V. Ex'" o seguinte: eu tinha feito um
cálculo de prazo e V. Ex"" não podem imaginar
como isso me aborreceu e perturbou - e para
isso ordenei o trabalho, coloquei os meus asses
sores trabahando em série com um determinado
calendário, que eu havia combinado com o Cons
tituinte Egídio Ferreira Uma, Relator da Comissão
e que me havia concedido dois dias do seu tempo
para eu trabalhar melhor todas essas questões.
E num dado momento fui chamado pelo Presi
dente Ulysses Guimarães, que me disse: "É hoje".
Eu apenas consegui uma noite e uma tarde. E
aí fiquei extremamente pressionado pelo tempo
por causa desse erro de cálculo. Então, em certas
questões eu preferi não tocar. Ainda não fechei
a questão, porque sabia que íamos ter essa etapa.
Mesmo quanto à existência de uma turma dentro
do Supremo, não estou com essa questão total
mente fechada. A sistemática que adotei foi a
seguinte: coloco meu parecer em discussão e,
por via de emenda, podemos negociar o con
senso em tomo de outras fórmulas. De modo
que não está fechada a questão, não é definitiva,
não é um pega ou larga. Ainda temos um pro
cesso de aprimoramento do que foiapurado. Digo
isso por uma questão de respeito ao Supremo
Tribunal Federal. Não imaginei que a Constituição
chegasse até o fírn deixando essas ilustres figuras
sem uma solução. Noto que toda vezque se muda
-emudar é uma coisa incômoda-todo mundo
fica assustado. Isso é normal. Acho que os pró
prios Tribunais viram o cuidado com que nos
houvemos nesta Comissão e que vamos conti
nuar mantendo aqui. A simetria com o Tribunal
Superior do Trabalho é algo para o qual V. Ex'
atenta e preciso rever. A minha idéia foi a de
que o acesso para todo nível superior fosse políti
co, passando por este Congreso, com um man
odemos rever depois esse aspecto.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Muito obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Paes Lan
dim.

O SR. CONSTITCIlNTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, caros Constituintes, enten
do o parecer do nosso ilustre Relator, Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, mais como um processo
detonador de uma discussão, um referencial, em
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linhas gerais, claro, encobre o pensamento de
S. Ex" Sinto que o nobre Relator preocupou-se
com a técnica jurídica da parte que diz respeito
ao Poder Judiciário em seu relatório, exatamente
porque imagino que deixou que as discussões
fossem defmidas depois, no seu parecer, na reda
ção definitiva, mais técnica, da parte relativa ao
Poder Judiciário. Temos outras considerações
aqui a fazer, mas neste momento eu me reporto
a duas considerações. A primeira é, sobretudo,
a que diz respeito ao Ministério Público. Concordo
com o nosso ilustre Relator na parte que diz res
peito às Serventias Judiciais. Acho que a preocu
pação de S. Ex" é fundamental. Quanto ao proble
ma levantado pelos Constituintes Sílvio Abreu e
Adolfo Oliveira a respeito da estabilidade dos em
pregados, acho que a Comissão pertinente, para
discutir o assunto deveria incluir no dispositivo
constítucíonai ou remeter uma lei complementar
ou uma lei constitucional, disposição no sentido
de que os servidores de alguns órgãos do Poder
Judiciário, inclusive as Serventias, todas elas, Ju
diciais e Extrajudiciais, ltamarati, Polícia, rigorosa
mente teriam de ser estatutários. Acho que esse
é um princípio que tem de ser definido de alguma
maneira no texto constitucional básico. Essa preo
cupação parece-me da maior relevância. Concor
do perfeitamente com a posição que o Sr. Relator
assumiu com relação à Serventia.

Quanto ao MinistérioPúblico, acho que se deve
ria incluí-lo no Poder Judiciário. Claro, foi inclusive
uma das nossas argumentações aqui nas inter
~nções suscitadas dentre as várias exposições.
E uma velha tradição republicana. Quando Ruy
Barbosa elaborou o anteprojeto e a conseqüente
aprovação depois da Carta de 1891, o Ministério
Público ficou incluído no Poder Judiciário. E Ruy
Barbosa teve tal preocupação de dar-lhe todas
essas garantias inerentes ao Poder Judiciário que
o Procurador-Geral da República era escolhido
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Veja a importância do Procurador-Geral, uma fi
gura independente com todas as garantias ima
nentes à própria Magistratura. Tanto é assim, que
o famoso e último Procurador da República no
meado entre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal foi o Ministro Pires de Albuquerque, que
foi inclusive demitido por Getúlio Vargas logo
após a Revolução de 1930, por ir subordinar-se
a receber diretrizes do chamado Chefe do Gover
no Provisório de então. Acho que incluí-lo no Po
der Judiciário é uma conquista democrática que
vai aumentar o seu poder e dar-lhe maior garantia
e exercitá-lo sobretudo na defesa dos interesses
da sociedade, da Justiça e da própria lei. S. Ex"
deixou aqui explícito, mas entendi que implícito,
parece-me, a criação de um órgão próprio do
Poder Executivo para cuidar, aí, sim, do serviço
jurídico da União. Caro Relator, "Promotor-Geral
de Justiça", "Procurador-Geral de La Nación Ar
gentina", o "ato de general nos Estados Unidos",
todos esses nomes caracterizam muito bem fun
ções elevadíssimas. Entendo que o ilustre relator,
ao criar o nome "Promotor-Geral de Justiça", quer
dizer especificamente aquela parte do Ministério
Público que vai cuidar das atribuições ligadas à
fiscalização da lei e dos interesses da Justiça e
da sociedade. Deixar-se-ia, talvez, outro nome pa
ra as funções do Ministério Público ligadas ao
serviço jurídico da União. Não sei se assim enten
di. Parece-me que ao invés do nome Procura
dor-GeraI da República dar-se-ia outro nome

qualquer ao chefe do serviço jurídico da União.
Parece-me mais adequado, porque é um nome
já tradicionalmente incorporado à História brasi
leira, e dá à figura do Procurador-Geral o realce,
a importância, e a relevância das suas atribuições
como Chefe do Ministério Público. Acredito que
o ilustre Relator também, ao mudar a denomi
nação de Procurador-Geral para Promotor-Geral,
o fez dentro da sua intenção expressa de que
esse chefe do Ministério Público seja escolhido
entre os próprios membros do Ministério Público.

lnsurjo-me contra essa idéia. Entendo que ao
Procurador-Geral da República - mesmo nessa
instância de defensor da sociedade, da lei e da
Justiça, e não dos interesses da União, braço direi
to da sociedade, não do Govemo, digamos assim
-, parafraseando o velho Pimenta Bueno, devam
ser dadas aquelas garantias que já foram discu
tidas, examinadas nas audiências públicas: apro
vação pelo Senado Federal e com mandato que
extrapolaria, inclusive, o do eventual detentor do
cargo de Presidente da República. Teria plena au
tonomia de atuação, sem se circunscrever, em
absoluto, à temporariedade do eventual manda
tário máximo da República.

Também na parte que diz respeito ao Ministério
Público, o ilustre relator criou alguns órgãos que,
me parece, inclusive, não deveriam ser incluídos
no texto constitucional. Já os contestaria no pró
prio texto ordinário, imaginem no constitucional.

.Isso lembra muito o corporativismo franquista.
Vejam bem esses órgãos: Colégio Superior e Con
selho Superior eram órgãos imanentes na Espa
nha de Franco. Há apenas uma pequena diferença
de nomenclatura. Hoje, a sociedade reclama, cada
vez mais, um basta ao corporativismo, ao Estado
novismo. Entendo que um dos grandes dramas
do regime de 1946 - que teve uma Constituição
moderna, feita do que havia de melhor, talvez,
na inteligência brasileira, no mundojurídico e poli
tico - foi o de que a legislação ordinária do regi
me de Vargas continuou imperando com uma
série de Conselhos disso, Conselhos daquilo. Uma
sociedade moderna, democrática e pluralista não
pode aceitar o corporativismo. Com o devido res
peito ao Constituinte Plinio Arruda Sampaio, de
quem sou hoje um grande admirador, pelo seu
saber e pelas lições que nos tem dado de capaci
dade de diálogo e de convivência democrática
- ainda ontem, no programa do Ferreira Neto,
em São Paulo, discutindo com o Roberto Freire,
dizia que não entendo...

(Intervenção fora do microfone. lnaudivel.)

o SR. CONSmUINTE PAES LANDIM - Real
mente, parece mais um Parlamentar britânico
com outra filosofia política, mas é uma figura en
cantadora. Permita-me, meu caro Plínio Arruda
Sampaio, an passant, divergir frontalmente da
ampliação desses órgãos.

Quanto ao Supremo Tribunal Federal, tenho
a dizer que representa a grande conquista da vida
republicana. Herdou o Superior Tribunal de Jus
tiça do Império, mas foi uma das primeiras cria
ções da República.
Em 1989 completará 100 anos. Há uma grande
tradição republicana de saber juridico ali concen
trado, sobretudo do ponto de vista da conduta
moral irrepreensível. E essa a história republicana
do Supremo Tribunal Federal.

Aose criticar o Supremo Tribunal Federal pela
sua vulnerabilidade, no que diz respeito à tutela

dos interesses constitucionais poderemos perce
ber que eventuais curtos-circuitos na sua história
são os mesmos da democracia brasileira, o que
é talvez da tradição positivista do nosso Direito.

Fomos criados por uma República, onde o espí
rito positivista de Benjamim Constant, o mesmo
que tinha Bocaiuva, infelizmente, imprimiu todo
o nosso sistema jurisprudencial. Quer dizer, por
mais que Rui Barbosa tivesse lutado não conse
guiu criar uma grande tradição construtivista na
jurisprudência brasileira. Estamos, assim, apega
dos ao texto da lei, quer dizer, à síndrome do
que está na lei. Isso, de certa maneira, inibiu a
grande função criadora que o Supremo Tribunal
Federal poderia ter tido. Mas dentro de uma situa
ção republicana como essa, que conhecemos,
com todos esses percalços, sabemos a partir de
1930, quando toda uma estrutura estatalizante
começou a se impor na sociedade brasileira,
quando o Estado começou a ficar mais forte do
que a sociedade, claro, começou também a haver
problemas ligados à própria mentalidade consti
tucionalista da sociedade brasileira, à própria cul
tura do novo brasileiro, ao sentimento Constitu
cional do Brasil. Quer dizer, qual foi a primeira
preocupação do Sr. Getúlio Vargas com relação
à Constituinte de 1934, que dela participou osten
sivamente e manipulou-a em seus mínimos deta
lhes? Foi transformar o SupremoTribunal Federal
em Corte Suprema. Mas lá constava um dispo
sitivo: "Fica proibida de decidir questões políti-
cas".

Vejam ai a limitação ditatorial de um homem
de espírito para-facista, corporativista, o líder Ge
túlio Vargas. Não adiantou essa mudança, porque
veio logo a Constituição de 1937, que todos co
nhecem.

Entâo, substitui-se aqui a figura do Supremo
Tribunal Federal, desdobrando-se em dois Tribu
nais, tirando-se deles - sobretudo do chamado
Superior Tribunal de Justiça, que segundo o ilus
tre Relator substitui o Supremo Tribunal Federal
- aquela garantia sagrada do Direito brasileiro
e da tradição presidencialista, do ponto de vista,
da tradição incorporada ao Direito anglo-ame
ricano: que é o princípio da vitaliciedade. Quer
dizer, esse é um princípio sagrado, uma conquista
da cMlização jurídicado mundo ocidental.

Aliás, ontem, por coincidência, os jornais publi
cavam uma declaração de um Ministro da União
Soviética, no sentido de que, dentro da glasnoat
soviética, o Sr. Gorbachev estava preocupado em
dar a maior independência ao Poder Judiciário
da União Soviética, que é um mero departamento
do Poder Executivo, como também o é no Direito
e na tradição do Direito continental. Na França,
na Espanha, em Portugal o Poder Judiciário não
tem a tradição de independência que tem aqui
em relação aos demais Poderes da República ou
da União.

Então vejamos: A criação da Corte Constitu
cional, por exemplo, do chamado Tribunal Consti
tucional, já disse várias vezes, é uma tradição de
países de regime parlamentarista e com certa tra
dição centralizadora. Temos uma única grange
excecão, que é o Tribunal Constitucional alemão,
criado em circunstâncias excepcionalíssimas.

A federação alemã tem uma circunstância toda
especial, decorrente dos problemas com o Reidt
alemão, problema do nazismo. Mas são estados
poderosos, e o Tribunal Constitucional alemão
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tem atribuições, de certa maneira, parecidas com
a própria tradição do nosso Supremo Tribunal
Federal. Vejam bem, a Alemanha não tinha prati
camente até a criação do seu Tribunal Constitu
cional, na República de Bonn, a tradição de inde
pendência do seu Poder Judiciário, como é da
nossa tradição, baseada no Direito norte-ameri
cano.

Então, tirando a Alemanha, não há outro país
em que o Tribunal Constitucional, ou Corte Cons
titucional tenha relevância que se quer emprestar
no texto constitucinal do nosso querido ilustre
Relator. Na Espanha não tem maior significação
histórica, até dentro das tradições mesmo de res
trições de independência do Poder Judiciário. Em
Portugal e na Áustria, também não tem. Na Fran
ça, às vezes, se faz confusão no sentido de que
também haveria uma Corte Constitucional, quan
do há apenas um mero Conselho constitucional.
É Conselho com natureza mais consultiva do
qUe?..

O SR.PRESIDENTE (PlínioMartins) Comunico
a V.Ex' que o seu prazo está encerrado.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Uma
função propriamente dita jurisdicional.

Vou encerrar, Sr. Presidente.

Ora, não vejo como se querer implantar no
Brasil, neste momento, um Tribunal Constitucio
nal com a preocupe; dO de certosjuristas, e sobre
tudo de São Paulo, de achar que o Supremo Tri
bunal Federal não tem tido a sua função constitu
cional plenamente consolidada ou plenamente
usada no Brasil. O que sabemos é que se precisa
modemizar mais os processos, os procedimentos
do nosso Direito de que propriamente acusar o
Supremo Tribunal Federal de omissão com rela
ção ao estudo, à análise e à interpretação do Direi
to Constitucional. É uma ilusão pensar-se que
um Tribunal Constitucional possa ser composto
de juristas que tenham certa sensibilidade política
- no Direito Constitucional- e que não tenham
uma grande visão do not6rio saber jurídico que
é exatamamente da nossa tradição, embora isso
não signifique de que, às vezes esse notável saber
jurídico possa eventualmente não ter sido usado
no recrutamento de juiz para a Suprema Corte.
Dai ser necessário o fortalecimento das Comis
sões do Senado Federal, no sentido do cuidado
na nomeação desses ministros, da investigação,
discussão e debate, como se faz com os embaixa
dores, a fim de que se possa avaliar realmente
a credencial de um nome dessa natureza para
ocupar um posto de ministro da nossa Suprema
Corte. Essa é uma tradição republicana. Bem ou
mal, o Supremo Tribunal Federal, hoje, é das pou
cas instituições civisneste Pais respeitadas e vene
radas, sem que aqui se enumerem eventuais er
ros. Temos poucas instituições civis consolidadas
neste Pais. Talvez o Supremo Tribunal Federal
e a Casa de Rio Branco, o ltamaraty. Quer dizer:
se se pegar uma instituição como essas veneran
das, respeitadas, centenárias e, sem mais nem
menos, fazer-se delas um imbróglio, uma mistura
de Tribunal Superior de Justiça e Tribunal Consti
tucional, estar-se-á criando evidentemente sérios
riscos de instabilidade institucional no Pais. Não
nos iludamos - digo sempre - a criação do
Tribunal Constitucional não vai resolver o proble
ma da estabilidade das instituições democráticas.
Se fosse assim, a Constituição de Weimar, que

criou esse Tribunal, teria evitado a ascensão de
Hitler ao poder; a República espanhola o criou
também, em 31, e não evitou que o Franco ocu
passe o poder; e Eduardo Frei criou um Tribunal
no Chile e não evitou a ascensão de Pinochet
Então, nesse sentido, oponho-me frontalmente
ao parecer do ilustre Sr. Relator. Acho que o Su
premo Tribunal Federal é parte integrante hoje
da consciência do Pais, é o guardião da Federa
ção. E da maneira que está aqui no anteprojeto,
a Federação corre sérios riscos: passarmos a ter
uma visão muito centralizadora das instituições
brasileiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, desde que cheguei a esta Comis
são, o Constituinte Paes Landim me tem cumu
lado de gentilezas pessoais. De modo que fico
em grande dificuldade para dizer que S. Ex" tem
um entendimento muito equivocado a respeito
do Partido dos Trabalhadores e dos trabalhadores
de uma maneira geral. De modo que S. Ex" me
atribui um comportamento distinto do meu parti
do, quando sou um Deputado eleito por este par
tido com uma expressiva votação, dentro dele,
aliás, o segundo mais votado da minha bancada,
precisamente pela sintonia, pela simbiose do meu
comportamento com o comportamento da mas
sa do meu partido. O operário, antes de tudo,
é um homem civilizado, um homem capaz de
diálogo e infelizmente não dialogam com ele, com
o desejo de diálogo que ele tem em todo o País.

Feita essa observação, queria passar ao exame
da nossa matéria propriamente dita. Também
preferiria ter um capitulo menor sobre o Ministério
Público; e falei com os meus companheiros do
MinistérioPúblico que achava extensas as propos
tas que trouxeram. U com muita atenção e reli
o capitulo do Poder Judiciário na Constituição
italiana. São dez artigos e tem tudo o que se preci
sa. Por que é que temos que ter no Brasil qua
renta?

(Intervenção fora do microfone. Inaudí
vel)

O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio)
Não. Mas quero dizer que abono o argumento
de V. Ex": a Constituição italiana regula todo o
Poder Judiciário e todo o Ministério Público em
dez artigos. Quando fiquei muito entristecido,
lembrei-me que eles têm até a Piazza navona,
eles também têm a Piazza venecia. Quer dizer,
isso é um processo que vai na cultura daquele
pais. Quem faz até Piazza navona e faz a Piazza
venecia faz uma Constituição com dez artigos,
para o Poder Judiciário. Nós, aqui, temos de ser
mais cuidadosos, porque infelizmente não chega
mos a esse nível de desenvolvimento. Essa é a
verdade.

UMSR. CONSTITUINTE - Estamos fazendo
a pira simbólica.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Exatamente. Então, para nós, a argumentação
dos colegas foi a de que essas são vitórias dura
mente conseguidas contra o arbítrio a fim de se
manter e criar uma independência. Então não
seria por uma questão de elegância que iríamos
privaros colegas de garantias que são muito con
cretas e históricas. Cada um desses capítulos foi
fruto de uma grande pressão, de um grande esfor-

ço. Nesse sentido, é que justificaria esse capítulo
que já está - se V.Ex" compararem - bastante
reduzido em relação às propostas que vieram.

Com relação ao Supremo Tribunal Federal, o
certo é que, se esta Constituinte cumprir as expec
tativas do povo brasileiro, vai criar um novo qua
dro judicial e jurisdicional neste País, porque vai
criar direitos onde hoje não há direitos, vai criar
deveres onde hoje não há deveres, e vai limitar
faculdades de direitos que hoje compreendem
essas faculdades. Então a interpretação disso, em
relação à Constituição, vai ser muito mais forte
do que hoje, sobretudo no período de consoli
dação. Era necessário dar à questão constitucio
nal um tratamento realmente privilegiado.

Também hesitei muito em não colocar isso
na própria competência do Supremo Tribunal Fe
deral, por uma razão simples: temos, de fato, insti
tuições muito pouco ancoradas na História deste
País, e o Supremo Tribunal Federal é uma institui
ção ancorada, com os defeitos que tenha tido
e sobretudo com as dificuldades que teve no pe
ríodo autoritário. De modo que também fiquei
bastante hesitante, mas achei preferível colocar
uma fórmula bastante clara, porque não consegui
formar juízo sobre uma f6rmula híbrida que me
convencesse.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Perrmte-me V.Ex"um aparte?

Gostaria de lembrar que o Supremo Tribunal
Federal não escapou à violência autoritária. Houve
ministros da maior qualificação, de brios, cassa
dos pelo regime militar, como Hermes Uma.

O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio) 
O que V. Ex' diz é a pura verdade.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM -Inicio
fora do microfone -Inaudível... os militares, não
foi o Supremo Tribunal Federal. Foi o Congresso
Nacional que se insurgiu contra a cassação do
Sr. Mário Covas. Foi o Congresso que aprovou
a intervenção federal. Não foio Supremo Tribunal
Federal que falhou.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Gostaria de deixar bem claro que isso não é uma
expedição punitiva contra o Supremo Tribunal
Federal. Aqui não há revanchismo, até porque
os Ministros, hoje, acho que não são - senão
em porcentagem muito pequena - os daquele
tempo. Isso não teria sentido. O sentido é mais
de dotar o País de um Tribunal composto de
uma forma que represente os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e que dê uma relevância
maior às questões constitucionais. Não consegui
encontrar uma fórmula híbrida que permitisse
manter o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo
tempo, dar esse realce à questão constitucional,
no exíguo tempo que me foi dado. Mas agora
podemos examinar a questão a nível de emendas.
Não está a questão, absolutamente, fechada. Ape
nas achei que deveria manter a posição que é,
hoje, a mesma de vários constitucionalistas. Em
apoio a minha posição estava, por exemplo, uma
proposta do Senador e Constituinte Mário Covas,
que é, nada mais, nada menos, do que o Líder
do PMDB nesta Casa, e também, em apoio à
minha proposta, estavam quase todos os constitu
cionalistas da minha terra. Essa é uma proposta
do meu partido.
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UM SR. CONSTITUINTE - É um jurista.

O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio)
Mas V. Ex' sabe que está assessorado por um
dos maiores juristas deste País, o Prof.José Afon
so da Silva. De modo que sabe V. Ex', também,
que esse é o autor da proposta do Constituinte
MárioCovas. Ele fez apenas um juízo político nu
ma proposta técnica que lhe foi apresentada pelo
seu assessor. O que coloquei - e o nobre Consti
tuinte disse muito bem - é um processo deto
nador de uma discussão. Estou apresentando
uma posição, acho que ela é válida, mas vamos
discuti-la aqui dentro. É exatamente para isso que
estamos aqui.

Insistiria na idéia de que na instância superior
o juiz tenha mandato. Ele chega a essa instãncia
com quarenta, quarenta e cinco, cinqüenta anos,
com vinte anos de experiência; dá dez, doze anos
aqui. Durante esse tempo, obviamente, ele goza
de todas as garantias. A minha proposta é no
sentido de que ele fique doze anos, porque assim
teria certa estabilidade. Mas também não devere
mos ancorar um poder que não é eleito, que não
é, portanto, um poder que não se renova. Esta
Casa se renova, como se renovou agora - muda
ram os ares do Brasil e mudaram as figuras aqui
dentro, e em muitos casos, para tristeza nossa,
de excelentes colegas que saíram - mas o fato
concreto é que mudou. Aidéia é ter um Judiciário
que não seja sempre um Poder ancorado, que
seja mais flexível.

Quanto ao Conselho Superior da Magistratura,
é um Conselho de origem espúria; todos sabem
que ele é fruto da opressão.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível).

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Conselho Superior do MinistérioPúblico?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível).

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Perdão. Realmente, achei que esse tipo de con
trole não era o caso, porque ele se justifica de
duas maneiras: ou ele é uma intervenção, essa
avocatória de processos feita de uma maneira
autoritária, ou ele é aquilo que o MinistroBrossard
disse aqui, ou seja, mas ele é ótimo, não puniu
ninguém. Eu disse: Mas, então, é Conselho e se
justifica porque não puniu.

Achei que realmente nesse ponto temos de tra
balhar mais.

Não sei se V.Ex' se lembra, mas durante todo
o debate faleimuito dos controles. Acho que uma
construção jurídica tem de ter lógica. Não conse
gui, no exíguo tempo que tive,encontrar um siste
ma de controle que fosse eficaz e que tivesse
lógica, que não fosse ilógico. Preferi ganhar mais
tempo e agora, na via do debate, se eu chegar
a uma conclusão, apresentarei uma fórmula para
que algum colega a coloque para mim, como
emenda, que acolherei. Estou disposto a exami
nar qualquer fórmula, de parte dos colegas, que
coloque a questão dos controles sobre...

O SR. CONSmUINTE PAES LANDIM - (Iní
cio fora do microfone. Inaudível)... Conselho Na
cional de Magistratura, acho que a posição dele
está perfeita Ele quer remeter a cada Tribunal,
que ele próprio, através do seu Regimento, das
suas normas internas, estabeleça bem o proces
samento disciplinar de seus membros; então des
centraliza.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Estou trabalhando muito a idéia de trazer para
O Legislativo, e estou pensando em fazer uma
emenda na Subcomissão do Legislativo, que cui
da do exame, do acompanhamento - precisa
mos ser delicados nas coisas, não há mal algum
nisso - da execução administrativa, do desem
penho, da eficácia, do impacto sociológico da
ação da Justiça, do Ministério Público, da Defen
soria, se criarmos a Defensoria nesse diapasão,
na Casa. Como eles recebem autorização orça
mentária nossa, a partir de uma proposta de de
sempenho administrativo que avaliamos e cujo
montante de recurso endossamos, que eles ve
nham periodicamente a esta Casa para dar uma
explicação do uso desse recurso. Não essa expli
cação contábil de quem quer saber, mas explica
ção sobre a eficácia disso. Por exemplo, coloquei
vinte computadores no Tribunal. Muito bem. Es
tão funcionando? Não estão funcionando? Criei
quinze varas distritais.Deram resultado? Diminuiu
a criminalidade? Aumentou o acesso ao Tribunal?
Diminuiu o prazo? Está mais acessível aos po
bres? Vamos fazer uma avaliação sobre isso, va
mos colocar um sociólogo a examinar o assunto,
vamos mostrar os dados a um estatístico, mas
aqui, na nossa Casa. Por quê? Porque ela é legiti
mada pelo povo, seus componentes de quatro
quiserem votar outra vez.Ela é a maior atribuidora
de legitimidade neste País.

Mas ainda não acabei de compor o assunto
estou estudando-a e gostaria de receber suges
tões dos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Moysés Pi
mentel.

O SR. CONSTITUINTE MOYSÉS PIMENTEL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
conheço perfeitamente o ponto de vista do nobre
Relator a respeito do Juiz classista. S. Ex' hoje
reafirmou a sua disposição de eliminar o Juiz elas
sista com muita ênfase, mas peço vênia para dizer
que considero de muita importância a sua manu
tenção.

Pertenço à c/asse patronal e acho que para
esta classe esse fato não é muito importante, tal
vez até seja importante que ele seja excluído, não
pela exclusão do seu representante, mas pela ex
clusão do representante do trabalhador junto ao
Tribunal. Portanto, na minha opinião, o Juiz elas
sista deveria ser mantido, porque o trabalhador
se sentirá frustrado se se tirar o seu representante
junto ao Tribunal. Sou suspeito para falar,porque
sou leigo e a argumentação de todos que conde
nam o Juiz classista é justamente a de que um
leigo não tem condições de votar como um Juiz
formado. Discordo. Acho que um homem inteli
gente, prático, bem assessorado, de bom senso
- porque votar é bom senso - tem condições
de votar em condições de igualdade com um
Juiz togado, formado.

O SR. CONSmUlNTE SILVIO ABREU - Per
mite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MOYSÉS PIMENTEL
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE SILVIO ABREU - Te
nho uma visão sobre este tema que gostaria de
colocar, possivelmente em reforço à sua própria
tese, ou, quem sabe, à tese do Relator, ou, quem

sabe, para que até venhamos a encontrar um
caminho intermediário e que me parece o melhor,
que nos dê conta exatamente da necessidade,
da manutenção dos representantes dos empre
gados e dos empregadores, que não seriam pro
priamente Juízes classistas, mas os representan
tes dos empregados e dos empregadores, com
poder de apreciação e de participação nas deci
sões e no julgamento. Acrescendo-se a isso ape
nas a exigência de que fossem, ou de que venham
a ser advogados, com pelo menos dois ou três
anos de militância, no sentido de que as decisões
sejam aprimoradas e que os representados ve
nham realmente a ser mais bem representados.
A partir do momento em que o leigo se sente
em dificuldades para discutir matéria de Direito,
é evidente que aquele representante do empre
gado ou do empregador, sendo versado em Direi
to, sendo especializado em Direito,terá melhores
condições de defender os interesses do seu repre
sentado naquele julgamento.

O SR. CONSTITUINTE MOYSÉS PIMENTEL
- Agradeço a V. Ex' o aparte.

Efetivamente, era justamente o que ia propor.
Poderia haver um dispositivo em que o represen
tante, tanto dos empregadores, como dos empre
gados, fosse um advogado, um homem formado.
Para os patrões não há dificuldade em se colocar
um representante formado, e hoje a classe operá
ria, esclarecida como está, também, na minha
opinião, não terá dificuldades em colocar um Juiz
formado na Justiça do Trabalho.

As minhas palavras são breves, porque, como
disse, sou leigo no assunto, não vou entrar em
debates, apenas quero manifestar o meu ponto
de vista, que é o de que seja mantido o Juiz vogal
na Justiça do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Apenas em homenagem ao nobre Constituinte
Moysés Pimentel, meu companheiro de cassação
em 1964, quero dizer a S. Ex' que o representante
da classe está mantido em todas as instâncias.
Apenas acabei com a ficção de que ele é Juiz,
quando, de fato, hoje, não o é e coloquei-o com
a função que exerce, ou seja, a de representante
da sua respectiva classe, serviço de alta relevância
para a Justiça. E sou simpático à idéia de que
seja um Bacharel. Mas, a respeito disso, gostaria
que consultássemos um pouco mais as centrais
sindicais mais aguerridas, para sentirmos suas
respectivas reações. Acho, nobre Constituinte,
que o leigo pode perfeitamente julgar. Sou um
grande defensor do júri. O leigo julga, conhece
o fato e valora a repercussão do mesmo na sua
comunidade. A idéia de um juiz natural é exata
mente esta: ter-se um juizque saiba a repercussão
e o significado cultural e moral do fato. Outra
coisa é o julgamento técnico do direito, da lei.
Para a aplicação da lei há necessidade não só
de um conhecimento teórico como de uma longa
experiência, a fim de ir-se realmente calibrando
uma sentença. E é difícil para um leigo chegar
até esses graus superiores. Mas também não me
oporia se acaso eles fossem de fato juízes, o que
não são pelo menos até agora. Gostaria só de
insistir no fato de que eles estão em todos os
atos do Tribunal, em todos os níveis de jurisdição.
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o SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Com
a palavra o nobre Constituinte Maurício Corrêa.

o SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituíntes, con
fesso que, após a leitura do relatório, senti-me
um pouco frustrado. Tive a cautela e a preocu
pação não só de reproduzir experiências da minha
vida profissional, mas de consultar toda a classe
de advogados da Capitalda República,recebendo
deles centenas de sugestões que procurei con
verter em propostas sintéticas e, posteriormente,
submetê-Ias à apreciação do Relator. Em outras
Subcomissões onde também apresentei propos
tas, mereci inclusive a citação porque eram ou
não acolhidas. Maso ilustreRelatoracaba de men
cionar que realmente fez um trabalho reprodu
zindo o pensamento de seu partido político.Pelo
menos foi o que entendi há pouco. Isto me leva
a constatar que, mais uma vez, o Regimento pe
cou. Obrigou que examinássemos, trabalhásse
mos, estudássemos e fizéssemos essas propostas
e posteriormente as encaminhássemos para, no
final, nem serem consideradas. Maso meu apreço
por V.Ex", Relator PlínioArruda Sampaio, é muito
grande. Éaté de uma profunda simpatia e empatia
pessoal.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Perfeitamente.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Nobre Constituinte Maurício Corrêa, deixe-me ex
plicar. Recebi 555 sugestões de propostas e, jun
tamente com uma equipe, li todas elas. Algumas
de um artigo, outras de um capítulo. A proposta
apresentada pelo Deputado Jorge Hage, por
exemplo, consta de um capítulo inteiro com uma
justificativado jurista Calmon Passos. Ora, pense
um pouco na posição do Relator.A proposta do
Constituinte Adolfo Oliveira surgiu em um con
gresso promovido pelo Partido Uberal, do qual
participaram vários juristas. Examinei todas e fui
tirando daqui e dalielementos de juízopara formar
uma proposta que me parecia mostrar um pouco
a tendência geral. No único ponto, onde havia
dúvida entre várias propostas, optei pela posição
do meu partido. Foi a do Tribunal Constitucional.
Isto porque, além de ser meu partido, é majori
tário. Concluí, então, que essa era uma proposta
que tem condições de viabilidade. Foi apresen
tada pelo Líder e por todo o partido majoritário.
Vamos colocar no tapete e esperar os debates.
Aliás,não tínhamos tido debates até agora. Este
é o primeiro, como também é a primeira vez que
recebo objeções, contrariedades e que, logica
mente, fazem parte dos nossos trabalhos. Tecni
camente, tive oportunidade de dizer o seguinte:
"apreciei as sugestões 205, 206, 207, 208 ...'. Um
dos meus assessores chegou a escrever: "apreciei
as sugestões dos Deputados e dos Senadores
tais e tais".

Meu caro colega, MaurícioCorrêa, eu aqui quis
acabar com o faz-de-conta. Os colegas sabem
que não pude analisar todas as propostas com
a profundidade que mereciam. Apanhei o sentido
geral. Imagino que agora, por via da emenda,
eu me pronunciarei regimentalmente sobre cada
uma delas. Quis dar uma explicação a V. Ex',
porque a simpatia, a empatia e o desejo de enten-

dimento são recíprocos. Não queria que este epi
sódio trouxesse dificuldades para nossos futuros
diálogos. Em nenhum momento houve má inten
ção, e, sim, uma impossibilidade física para que
eu fizesse uma observação pessoal e não baseada
nas dos meus assessores. Aliás,eles são dos mais
qualificados e neles tenho a maior confiança pes
soal, mas eles não foram eleitos pelo povo como
eu. De modo que tenho a obrigação de trazer
um trabalho pessoal.

Examinando assim: esta aqui não estou que
rendo, esta sim... Depois eu citava. Percebem?
Cumpriria apenas um ritual. Não estou aqui para
cumprir rituais e sim para ter um diálogo sério
com meus companheiros, a partir de posições
políticas claras. Isto, dentro de um níveldo maior
acolhimento a tudo que seja contribuição para
melhor caminharmos aqui. Só dou esta explica
ção para que V. Ex' não se sinta dimínuído em
relação a este parecer.

O SR. CONSTITUINTE MAURiCIO CORRÊA
Eu enfatizariaque inclusiveas teses do seu partido
são, na sua maioria, as teses do meu. Existe entre
elas uma identidade e uma semelhança profun
das. Dou-me por satisfeito com suas explicações.
Espero que daqui para frente, com o reexame
das emendas que vamos apresentar, V. Ex" nos
dê maiores oportunidades para analisarmos cer
tos pontos que considero fundamentais.

Escutei o ilustre Constituinte IvoMaínardi falar
sobre o problema do Juizado, sobre a oficialização
da Justiça. É preciso dizerque estou inteiramente
de acordo com a proposta de oficialização da
Justiça. Sou filhode um modesto Oficialdo Regis
tro Civil do interior de Minas Gerais, um distrito
perdido na Zona da Matae que ganhava tão pouco
para assinar atestados de óbitos, certidões de nas
cimentos, lavrar escrituras, procurações, que não
teve condições de pagar nossos estudos. Tivemos
de suprir nossas necessidades com nosso traba
lho, a fim de galgarmos a universidade. Por isso
mesmo acredito que esta parte deve merecer uma
atenção maior. O Estado não tem condições de
pagar, nos termos colocados em sua proposta,
todos os titulares do interior desses Registros de
Imóveis,de Tabelionatos etc. É uma preocupação
séria. Defendo com a maior garra, com o maior
entusiasmo a oficializaçãodos Cartórios. Inclusive
o meu suplente esteve com V. Ex', é titular de
Cartóriode Protestos e é favorável à tese da oficia
lização.

Lamentei também que V. Ex", homem experi
mentado, não se tenha preocupado com os pro
blemas dos Juízes de Paz.Não os vicontemplados
na sua proposta. E há não só uma questão afetiva,
mas séria, porque eles têm prestado relevantes
serviços pelo Brasil a fora. V. Ex"deve conhecer
esse problema em São Paulo. Não sei se lá eles
existem. Há algumas legislações estaduais que
autorizam que os Municípios paguem e até que
os Estados remunerem o Juiz de Paz, em virtude
de seu trabalho. Aqui,em Brasília,há uma sutileza
toda especial: o Juiz de paz é que faz os casa
mentos. Eram os Juízes togados; hoje são os JUÍ
zes de Paz. Fazem casamentos o dia inteiro, gas
tam gasolina do seu bolso e não recebem um
centavo. Não é só pela questão tipificada no Dis
trito Federal, mas por uma questão abrangente.
Parece-me que o nobre Constituinte SilvioAbreu
tocou nisso. É que os Juízes de Paz do interior

são pessoas respeitadíssimas pela comunidade,
porque auxiliam nos conselhos, no assessora
mento de composições de demandas. São pes
soas muito queridas nessas comunidades; são
as pessoas que são eleitas pelo povo;são pessoas
de um modo geral, mais velhas e, portanto, cre
denciadas nessas comunas. Por isso, eu pediria
a sua atenção para examinar emenda minha que
vai deliberar nesse sentido, para colocar o Juiz
de Paz como figura que não se pode afastar da
nossa tradição, da nossa vida republicana, não
só por esses aspectos, mas por outros que acho
melhor serem discutidos num momento mais
oportuno.

Com relação à Justiça do Distrito Federal, que
V. Ex"também não contemplou, quero manifestar
uma profunda, uma grande ansiedade. V. Ex" sabe
que há propostas em outras Subcomissões que
autorizaram a transformação dos Territórios em
unidades autõnomas, no caso do Amapá e de
Roraima Mas hoje, ainda, essas Unidades estão
jurisdicionadas ao Distrito Federal, ínclusive, do
ponto de vista da atuaçãojurisdicionaldo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Não sei se porventura essa tese de autonomia
dos Estados que hoje são Territórios vai perma
necer. A verdade é que essa questão merece, in
clusive, ser examinada por uma questão prática,
por uma questão pragmática. Os advogados têm
de se deslocar de Boa Vista,Capital de Roraima,
têm que se deslocar de Macapá, Capital do Ama
pá, para virem cá em Brasília,e com isto as partes
sofrem sacrifícios incríveis. O nosso Tribunal de
Justiça aqui já é congestionado em excesso, o
que acontece com quase todos os Tribunais de
Justiça. Imagine V. Ex' uma pobre de uma pessoa
que tem uma demanda perdida num desses Terri
tórios. Há informações de que, inclusive, muita
gente se manifesta contrária à transformação des
ses Territóriosem Estados e há propostas de cria
ção de outros Estados. Por isso é prudente que
V. Ex"dedique a sua atenção a essa problemática
de os Territórios estarem jurisdicionados ao Tri
bunal de Justiça do DistritoFederal.

Por outro lado, apresento, também, uma suges
tão, uma emenda que é a de não vincular mais
o Tribunal de Justiça do DistritoFederal à União.
Se estamos lutando para a desburocratização, não
é justo, como tem acontecido aqui em Brasília,
que toda vez que se precisa pleitear algo de me
lhoriapara o Poder Judiciário, tenhamos que bater
às portas do Poder Central,percorrendo toda essa
burocracia existente. A argumentação contrária,
dos que defendem tese antagônica, é no sentido
de que a Justiça, estando ligada ao Poder Central,
o Govemador do Distriro Federal não exerceria
nenhum tipo de influênciasobre a Justiça de Bra
sília.E um sofisma, na medida em que estamos
lutando - e estou com V. Ex' - para que o
Poder Judiciário tenha a sua autonomia adminis
trativa e financeira. Portanto, não há receio de
estar vínculado a esse ou aquele Poder, porque
a nossa tese é consensual nesse aspecto. Basta,
portanto, que também o Poder Judiciário do Dis
trito Federal tenha assegurado no orçamento a
sua participação para a própria manutenção.

E, se prevalecer a tese, que não me recordo
como está colocada na sua proposta, se seria
a mais alta Corte de Justiça a encarregada de
distribuiras verbas para os devidos Tribunais juris
dicionais à União, com relação a esse aspecto
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eu pediria muito a atenção de V. EX,porque temos
sofrido, aqui, em demasia por isso. Cito, inclusive,
um exemplo: toda a vez que se tem de nomear,
se remover, se promover um juiz, até de Territó
rios, tem-se de esbarrar no Ministro da Justiça
ou até no Presidente da República. Quer dizer,
é uma parafernália burocrática incrível.Por outro
lado, quando se pretende ampliar qualquer servi
ço da Justiça, aqui, é um Deus nos acuda. Para
que V. Ex' tenha uma ligeira idéia: temos aqui
a maior cidade satélite, que se chama Ceilândia,
com cerca de 600mil habitantes; é uma cidade
enorme, que cresce assustadoramente com pro
blemas de toda a natureza. Lá,não há um Cartório
Extrajudicial para lavrar escrituras para o povo,
para protestar títulos. É um cidade que, portanto,
não tem até hoje, inclusive,Circunscrição Judiciá
ria. Já não há Varas da Justiça. Aqui, temos Cir
cunscrições Judiciárias e na Ceilândia elas não
existem. Quando se pleiteia qualquer aumento,
qualquer providência que dependa do Poder Cen
trai, temos de percorrer todos os órgãos federais,
quando, se estivéssemos submetidos, aqui, ao Po
der local, essas soluções viriam com muito mais
rapidez. Exatamente num instante em que já foi
vitoriosa a tese na Subcomissão da União, de
que o Governador deverá ser eleito pelo povo,
de que deveremos ter um Poder Legislativo, por
que não um Poder Judiciário autônomo, também,
no DistritoFederal? Não estou defendendo a auto
nomia plena do DistritoFederal, de tal modo que
passe a ser Estado, o que seria, no meu modo
de pensar, uma sandice, pois aqui é a Capital
da República; é o Distrito Federal. Mas, já que
vamos ter uma semi-autonomia, o Poder Judi
ciário deve estar vinculado ao Governo do Distrito
Federal, naquilo que constitucionalmente, eviden
temente, foipossível. O mesmo se dizcom relação
ao MinistérioPúblico, que é esquecido. Lutamos,
aqui, desde quando foi instalado...

o SR. PRESIDENTE(PlínioMartins) - Preciso
adverti-lo de que o seu tempo já está esgotado.
Concedo-lhe mais algum tempo para terminar
sua oração.

O SR.CONsmUINTE MAURfclO CORRI::A
Com o maior prazer. Muitoobrigado.

O Ministério Público tem um terreno ao lado
do Ministério da Justiça, há cerca de cinco anos.
Desde que a cidade foi transferida para cá, ele
luta para a construção de um prédio próprio e
não conseguiu. Quer dizer,não tem a menor auto
nomia.

De modo que as argumentações que expendi
a respeito do Poder Judiciário, evidentemente se
estendem ao Ministério Público. Em virtude do
tempo vou-me limitar, nesse aspecto, ao que dis
se.

No que tange à proposta de V. .Ex' sobre a
Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional,
eu desejaria manifestar a minha contrariedade.
Não estou de acordo. Meditei, pensei e acredito
que as transformações no Poder Judicário não
podem ser feitas sob o impacto - vamos dizer
- ideológico, mas têm de obedecer a uma tradi
ção que não pode ser esquecida; uma tradição
que vem desde o Direito Romano, passou pelo
Direito Português, passou pelas Ordenações Ma
nuelínas, Filipinas etc, e chegaram a todas essas
composiçõesjurídicas até os dias de hoje. Aelimi
nação do Supremo Tribunal Federal é uma ruptu-

ra difícil de ser digerida neste momento. Basta
que diminuamos as atribuições do Supremo Tri
bunal Federal. Vamos manter o seu nome, tirar
a questão da relevância, diminuir as suas atribui
ções no que tange ao recurso extraordinário, para
que ele - o Supremo Tribunal - não fique afo
gado.

Outras considerações farei no momento opor
tuno.

No que tange à Justiça do Trabalho, evidente
mente que estou, em muitos aspectos, de acordo
com o anteprojeto apresentado por V. Ex' Mais
especificamente, sobre o prisma de que V. Ex'
desliga da Justiça do Trabalho a atribuição de
julgar os dissídios; sobretudo com relação às ma
nifestações e reivindicações de trabalhadores.
Acho que a tese de que ao Poder Judiciário, à
Justiça do Trabalho deve ser colocada apenas
a questão de ser, o ad casu escolhido pelas cate
gorias, é que deverá prevalecer, no meu modo
de pensar.

Com relação ao Superior Tribunal Militar, meu
pensamento é de que ele deve ser mantido. Não
deve ser extinto. Evidentemente, as atribuições
do Superior Tribunal Militar não podem ser as
que existem no momento. Essa Corte deverá jul
gar os conflitos decorrentes das Armas entre sol
dados, entre militares, mas não deve abranger
assuntos relacionados com a eventual Lei de Se
gurança, ou civis que tenham pratícado, crimes
não-tipificados como sendo de militares.

Teria muitas outras sugestões, ou melhor, ob
servações a fazer. Mas confesso que, já advertido
pelo Presidente, ficarei por ora aqui, reservando
me para, em outra oportunidade, estender-me
mais sobre esses assuntos.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Relator, Constituinte PlínioArruda
Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Nobre Constituinte Mauricio Corrêa, sobre suas '
observações em relação a Juiz de Paz, acho o
seguinte: todo trabalho deve ser remunerado. Es
se é um princípio. De modo que não a achei
que precisasse constar isso necessariamente, na
Constituição, para se garantir essa remuneração
ao Juiz de Paz. A idéia do Juiz de Paz, dentro
desta Justiça primeira, é que acho muito rica.
Estou de acordo. Também não precisa constar
da Constituição. Percebe V. Ex' Também não há
necessidade de criarmos rigidez sem haver moti
vos. Estou disposto a considerar qualquer emen
da que seja razoável nesse sentido. É uma provi
dência tão óbvia, que já devia ser tomada em
consideração há tanto tempo, que não vi neces
sidade de colocar isso na LeiMagna. Não é uma
garantia jurisdicional. Mas que a figura é querida,
é respeitada, precisa ser considerada na legislação
complementar, é, sem dúvida, uma realidade. Em
todo caso, estou aberto para examinar qualquer
proposta de V. .Ex' nesse sentido. Quanto à Justiça
do Distrito Federal, recebi duas propostas distin
tas: a de V. Ex' e um memorial do Tribunal de
Justiça do DistritoFederal, com as suas argumen
tações. E confesso que nessa atribuição, preocu
pado com as questões centrais, não tive tempo
de dedicar-me a isso. Nesse momento, tenho vá
rios assessores examinando a questão e estou
disposto a dialogar com V. Ex' a qualquer mo
mento, para que cheguemos a uma conclusão
sobre o problema.

Com relação ao Tribunal Constitucional e ao
Superior Tribunal Militar, reporto-me às observa
ções que já fizemos aqui sobre a matéria, nas
quais abri a posição em que estou, de diálogo,
a respeito do assunto. Não considero ainda uma
questão fechada.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmUlNTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, estive agora no gabinete do Dr, Paulo
Affonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral da
Mesa e da Constituinte. Ele está distribuindo uma
tabela dos prazos para emenda ao parecer dos
Relatores nas Subcomissões. Estou vendo que
o término do nosso prazo, segundo este papel
distribuído pelo Dr. Paulo Affonso, é dia 19 de
maio.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
O prazo para receber emenda?

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - O
prazo final para receber emendas.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVERIA
Qual é o prazo do Relator?

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - O
prazo do Relator é de 72 horas a partir do dia
20.

(lntervençêo fora do microfone. inaudfveJ.)

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Con
tinua com a palavra o nobre constituinte Raul
Ferraz

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, acontece que, segundo o Dr. Paulo
Affonso, o que vale para a contagem do prazo
é a entrega do avulso na Mesa da Constituinte.
Não é a entrega aqui. Então, estáo, está aqui:
Entrega. Distribuição de avulso. Da Subcomissão
da Soberania, dia 12 de maio, por exemplo; Da
Subcomissão dos Direitos Políticos, dia 15 de
maio; Da Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, dia 12 de maio; Da Subcomissão da
União,dia 14 de maio; Da Subcomissão dos Esta
dos, dia 14; Da Subcomissão do Poder Legislativo,
que é a nossa grande Subcomissão, dia 13 de
maio. Distribuição de avulso. Da Subcomissão
do Poder Executivo, dia 14 de maio; Da Subco
missão do Poder Judiciário, dia 14 de maio. En
tão, no dia 15 de maio termina o prazo para a
entrega.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o nobre Relator,Constituinte PlínioArruda
Sampaio.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, também estou preocupado, com
isto, porque essas são questões que me dificul
taram na primeira parte do meu Relatório, já que
sou um homem que não sei trabalhar sem um
plano prévio. Tenho um marco e digo: é tal dia.
E, aí, organizo-me para aquele dia. Já me orga
nizeipara um calendário que o nobre Constituinte
José Costa aprovou aqui. Estou vendo que há
uma discrepância entre este calendário e o do
Dr. Paulo Affonso, Secretário-Geral da Mesa, que
estã sendo distribuido.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
E, além do mais, o Regimento fala em discussão
das emendas. Ora, veja bem. O Regimento diz
que o Relator terá um prazo de 72 horas após
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as discussões das emendas. Se o prazo de emen
das termina em determinado dia, não significa
que ele vai dar o relatório três dias depois. Acho
que iria haver discussão sobre as emendas, do
que se vai receber. Acho que é um problema
para o qual valeria a pena se atentar. - Ele vai
receber emendas a elas não serão discutidas aqui.
- Assisti à última reunião desta Subcomissão,
ontem, presidida pelo nosso Presidente efetivo,
Constituinte José Costa, e ficou estabelecido que
o prazo seria até à meia-noite.

UMSR. CONSTITUINTE - Sim. Mas acho...

UMSR. CONSmUlNTE - Realmente, V. Ex'
está usando argumentos ponderados. Diriaà Sub
comissão o seguinte: vamos aguardar a sessão
seguinte, que será às 9 h 30 min de segunda-feira,
para que o Plenário reveja a situação, se for o
caso, com a presença do Constituinte Presidente
titular.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Por
que esta aqui; o Dr. Paulo Affonso está distri
buindo isto para todas as Subcomissões.

UMSR. CONSmUlNTE - Mas é conveniente
que os Srs. Constituintes tenham... É decisão da
Subcomissão, já que é dia 18.

UMSR. CONSmUlNTE-E a Mesa da Consti
tuinte tem o poder normativo superior à nossa
Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (PlinioMartins) - Conti
nua com a palavra o nobre Cosntituinte Raul Fer
raz.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, acho que não sou
o único caso de o Constituinte se sentir dificultado
no seu trabalho pela premência do tempo. Todos
temos sugestões apresentadas em diversas Sub
comissões e procuramos examinar os diversos
relatórios para ver onde as nossas sugestões fo
ram contempladas ou não. E a exigúidade do
tempo faz com que não tenhamos tempo de ler,
na verdade, os relatórios, quanto mais de estudar
e executar um bom trabalho, apresentando emen
das. Confesso, inicialmente, que ainda não posso
dizer que estudei bem. Estou em condições de
fazer uma apreciação rnars detalhada sobre o pa
recer do nosso Relator.Apenas deu para entender.
É evidente que aquela sugestão, por que tanto
lutamos aqui, não foi contemplada. É claro que
também não esperava ter vida fácilno encaminha
mento daquela sugestão de unificar a Justiça no
Pais. É óbvio que terei de procurar nos plenários,
por aí afora, que vamos ter daqui por diante, e
o nosso Relator vai compreender. Compreendo
também a dificuldade que ele tem, pois não é
fáciloptar por uma sugestão, embora muito traba
lhada, conforme ele deve ter observado, se, por
acaso, tomou conhecimento das sugestões que
enviamos para lá. O que quero dizer é que, do
que vi, neste relatório, posso observar o seguinte:
quando faleiaqui sobre o problema de como anda
a justiça por ai afora pelo interior deste País, preo
cupava-me muito com a situação dos nossos Juí
zes. Quando se fala em Justiça, a primeira coisa
de que se lembra é da figura do Juiz. Foi por
isso que procurei trazer um Juiz aqui. Eu achava
que, se falássemos em Justiça e não colocás
semos aqui um Juiz, não estaríamos definmdo

e encarando de perto a realidade. Trouxe aqui
um Juiz para debater, o assunto. Mas, além do
Juiz, há igualmente os nossos Promotores. Há
também, além da situação dos nossos Juízes e
Promotores, a situação a ser apreciada de todo
esse complexo de pessoal auxiliar da Justiça que
está aí pelo Brasil afora. Podemos dizer que os
nossos Serventuános, espalhados por todo o Pais,
tão importantes na execução da Justiça, estão
de certa maneira esquecidos, só sendo lembrados
por ocasião da extinção das Serventias atuais, do
que não discordo. Mas discordo muito do fato
de os demais terem sido esquecidos. Os que fi
cam não foram lembrados. Então, digo, será que
esta Constituição não poderia contemplá-los com
vencimentos dignos, assim como faz com os [uí
ncia par a outra e em relação à entrância superior
e aos Tribunais de segundo grau e deixar-se para
os Tribunais Superiores? Será que também o nos
so pessoal que serve à Justiça, os nossos Oficiais
de Justiça que estão lá, os nossos membros dos
Cartórios, os Contadores, os próprios Tabeliães
que hoje estão todos oficializados, como disse
o nosso colega Adolfo Oliveira, não podem ser
contemplados, ao invés de se deixar simplesmen
te a cargo de legislações de Tribunais como se
disse aqui? Mas, de Tribunais que não têm inde
pendência econômica, porque não dizem de onde
vem o dinheiro. Ainda acredito que quem paga
neste Brasil tem uma autoridade imensa sobre
quem recebe. Quem paga tem um poder imenso,
até de coerção, conforme a pobreza da nossa
região, conforme o lugar onde estejamos imagi
nando. Vamos dizer, o Nordeste. E evidente que
quem recebe no Nordeste, até por fonte de servi
ço, salário de 400 cruzados, é submetido a uma
autoridade imensa de quem paga. Tenho corres
pondência agora, no meu gabinete, com pedidos
de frentes de serviço, de pessoas pedindo para
que o Deputado consiga trabalho em frentes de
serviço para limpar os açudes que estão secos.
Quem chegar ali com qualquer frente de serviço
tem uma autoridade enorme diante daquela gen
te. Ainda mais quem fazJustiça! Quem fazJustiça
precisa estar seguro e a nossa Constituição não
o contempla, ainda que em um artigo. Não creio
que tenhamos a obrigação de fazer como na Itália,
que, com apenas 10 artigos, quer resolver o pro
blema da Justiça. Acho que no Brasil,onde temos
tantas desigualdades, sobretudo de pobreza, de
vemos ter mais cuidado em assegurar direitos
ao nosso cidadão que está longe, que não tenha
a felicidade de estar vivendo em um centro mais
rico.

O que quero lembrar ao nosso Relator é que
vamos apresentar emenda nesse sentido, inde
pendentemente da nossa volta ao debate da unifi
cação da Justiça no País. Na minha opinião, houve
avanços, e posso dizer que, do que li,numa leitura
quase dmãmíca, é que o relatório avança muito
e dá uma certa autonomia à Justiça. Sente-se
que ele preocupou-se com o problema de dar
uma autonomia à Justiça brasileira. Acho apenas
que foi muito tímido, porque estamos despre
zando aspectos importantes. O nosso colega
Adolfo Oliveira falou muito bem do que aconte
ceria ou acontecerá se as Serventias forem real
mente extintas, com milhares de pessoas desem
pregadas. Isso talvez pudesse. ser objeto de uma
observação e também para os que já têm suas
Serventias oficializadas, acho que deveremos es-

tabelecer pelo menos um parâmetro, dizendo que
em um Estado, um cidadão não pode perceber
além desses índices que o nosso Relator colocou,
de 5% de uma entrância para outra. Deve-se dizer
também que, em relação ao nossos Serventuários
em um Estado, não se pode receber numa faixa
de menos de 10% do que em outra, o que existe
no País inteiro, é uma instituição do País inteiro.

O nosso Senador veio aqui e falou sobre os
Juízes de Paz. Acho que eles devem ser contem
plados também: devem ser lembrados e até em
termos de vencimentos. Poderemos dizerperfeita
mente que entre quem exerce o mesmo papel
no DistritoFederal ou no interior de Minas Gerais,
da Bahia ou do Piauí não deve haver uma dispari
dade de vencimento muito grande.

Então, quero apenas parabenizar, aqui, o nosso
Relator, porque sentimos que trabalhou muito.
Lamento não ter sido atendido, mas ainda tere
mos de dialogar bastante sobre os pontos de vista
que trouxemos a debate durante todo esse tempo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Com
a palavra o nobre Relator.

o SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, ao Constituinte Raul Ferraz liga-me
uma identidade muito grande na luta pela reforma
agrária. De modo que somos parte de uma equipe
que fez um bombardeio para trazer a questão
da reforma aqrána permanentemente à baila na
legislatura de 1985. Foi quando pude apreciar
em S. Ex' a figura de um homem que é um grande
lutador. Confesso que dei ao problema que trouxe
uma atenção, quem sabe, desproporcional, tal é
o respeito que tenho por S. Ex' Examinei essa
questão a fundo, revirei-a de ponta a ponta e acho
que lhe posso responder o seguinte: o Consti
tuinte identifica uma doença e traz para ela um
remédio. Digo-lhe que se a doença que ele identi
fica está correta, o remédio que ele quer ministrar
não é hoje, politicamente, o mais viável, porque
na política as situações se consolidam. Quem qui
ser, por exemplo, reabrir, no Brasil, a questão do
divórcio, está malhando em ferro fno. Devia ter
debatido com o Senador Nelson Cameiro há 20
anos. Essa é uma questão que foifechada politica
mente, não por mim. Eu até não queria. O que
fiz, em homenagem ao Deputado Raul Ferraz,
foi exammar e observar todos os pontos da doen
ça e verificarse eu tinha um outro remédio. Estou
convencido - embora o meu amigo Raul Ferraz
não pense assim e vá ficar sentido comigo 
de que lhe dei resposta. Diz S. Ex' que a Justiça
nos Estados é submissa ao poderoso, porque de
pende dele. Para os orçamentos do Judiciário,
para o ingresso na carreira, para a promoção e
para os vencimentos, tudo isso eu tirei do Execu
tivo. Não deixo esses pontos no Executivo. Isso,
num processo nacional e, ao mesmo tempo, no
Judiciário. Não quero debater com o Deputado,
não quero polemizar, apenas quero dar essa res
posta como uma prova da consideração que tive
pelas suas observações.

Também quero lembrar-lhe que a questão dos
serventuários e de todos cujas situações atuais
forem modificadas pela nova proposta terão de
ser vistas com cuidado nas Disposições Transi
tórias. E isso faremos agora. Uma vez composto
o artigo e o capítulo, as situações alteradas terão
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de ser reguladas nas Disposições Transitórias e,
aí, certamente, cuidaremos de todos esses casos.

Acho simpática a idéia e pode-se de fato estabe
lecer uma relação. Assim como se estabelece
uma relação entre os Promotores das Varas e
entrâncias, pode-se estabelecer entre os vários
casos. Não tenho dificuldade com a idéia. Aques
tão da citação dos artigos da Itáliafoi exatamente
na linha do que V. Ex' está dizendo. O que eu
não pude fazer, embora quisesse, foi um capítulo
elegante, como o da Constituição italiana, mas
eu não estava preocupado com a elegância, e,
sim, em resolver os problemas do povo brasileiro.

TalvezV.Ex" não tenha entendido a minha argu
mentação, e eu estava na sua, na de dizer que
realmente, apesar de gostar de fazer um capítulo
mais restrito, tive de fazer um mais longo

Eram estas as observações, Sr. Constituinte,
basicamente, para lembrar a V.Ex' que nós ouvi
mos as pessoas que V.Ex' indicou, só pesamos
todos os argumentos, e acho que trazemos, neste
modesto trabalho, a resposta às suas verdadeiras
angústias, que são as de ter um Juiz Isento, impar
cial e capaz de dar uma decisão, apoiado nas
garantias normais da jurisdição.

O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Srs.
Constituintes, não havendo mais quem queira
usar da palavra, fica encerrada a presente sessão,
convocada outra para as 9 horas e 30 minutos
da segunda-feira, dia 18 de maio.

ATADA9' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 19-5-87

Aos dezenove dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, em sala própria do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se o Subcomissão do Po
der Judiciário e do MinistérioPúblico, com a pre
sença dos seguintes Constitumtes: Moisés Pimen
tel, no exercício da Presidência, de acordo com
o Disposto no art. 3D parágrafo único das Normas
Regimentais das Subcomissões; Plínio Arruda
Sampaio, Relator; Ivo Mainardi, Adolfo Oliveira,
Paes Landim, Raul Ferraz, Michel Temer, Silvio
Abreu, Francisco Amaral, Leite Chaves, Maurício
Corrêa e Nilso Sguarezi. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião e passou à leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi aprovada por unanimidade. Ordem
do dia: discussão do anteprojeto do Relator, de
acordo com o art. 17 do Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte. Usaram da pa
lavra os Srs. Michel Temer, Maurício Corrêa, Paes
Landim, Ivo Mainardi, SilvioAbreu, Leite Chaves,
AdolfoOliveira,Raquel Cândido, Raul Ferraz, Nilso
Sguarezi, Francisco Amaral e o Sr. Relator, Plínio
Arruda Sampaio. Expediente: foram recebidas pe
la Subcomissão quinhentas e noventa e três
emendas ao anteprojeto do Relator. Encerramen
to: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a presente, às doze horas e trinta minu
tos. Asnotas gravadas, depois de transcritas, farão
parte destes registros, publicando-se a sua integra
no Diário da Assembléia NacIonal Consti
tuinte. E, para constar, eu, Tasmânia Maria de
etária, lavrei a presente Ata que, após lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente em exercicio,
Constituinte Moisés Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Moisés Pimentel) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
mão, que tem por fim a discussão do art. 17 do
Regimento Interno.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(MoysésPimentel) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) 
Inicialmente, quero dizer a V.Ex" que a discussão
que vamos fazer hoje está prevista no Regimento
Interno e que, após a apresentação do parecer
pelo Relator, far-se-á a discussão, enquanto os
Constituintes preparam suas emendas. Então, o
objetivo desta reunião não é a votação, nem nada
do tipo conclusivo. É apenas mais uma troca de
idéias sobre os vários temas em discussão. O
parecer tem aspectos pacíficos e consensuais e
aspectos conflitivos. Portanto, seria mais ou me
nos discutir, de forma pública, aquilo que está
preocupando os Srs. Constituintes. E, neste senti
do, tenho a impressão de que poderíamos fazer
uma reunião bastante informal. Cada colega teria
10 minutos para suas observações. Para sermos
breves, eu as anotaria e, ao final, faria comentário
sobre cada um dos temas tratados. Com isso,
daríamos a palavra a todos e eu teria, depois,
um certo período de tempo para explicações. Não
ficaria pesada a sessão. Vamos, então, à leitura
da ata para colocá-Ia em votação.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) - A
SI"'Secretária procederá à leitura da ata da reunião
anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião ante-
riar.)

O SR. PRESIDENTE(MoysésPimentel) -Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Michel Te
mer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, Sr. Relator, por sugestão da própria
Mesa dos trabalhos, quero fazer uso da palavra
para tecer alguns comentários sobre o relatório
apresentado pelo Constituinte PlínioArruda Sam
paio e sobre uma proposta que estou pretenden
do apresentar. Faço isto, Sr. Presidente, porque
o próprio Relator salientou que seu relatório deí
xou uma porção de portas abertas, inclusive para
modificações.

Sr. Presidente, tenho trabalhado um pouco na
idéia da Corte Constitucional. Verifiquei que o pro
jeto do Relator causou, naturalmente, as mais de
sencontradas opiniões - aplausos de um lado
e resistências de outro -, como convém a toda
e qualquer idéia inovadora. Neste sentido, o relatá
rio é profundamente inovador.

Mas reconheço, Sr. Presidente, que a questão
do rótulo de Tribunal Constitucional, ou Supremo
Tribunal Federal, ou Corte Constitucional, de nada
vale. É questão de pura rotulação. O que importa,
penso eu, para acolher a grande ansiedade nacio
nal, da classe jurídica e dos demais setores, é
ter um órgão que venha a guardar e resguardar
o produto do trabalho que estamos fazendo, o
produto do trabalho da Constituinte.

O Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, tem uma longa tradição - ora
decide mal, não importa - mas uma tradição

inquestionável. Então, a primeira observação que
faço é de que talvez não conviesse simplesmente
acabar com o Supremo Tribunal Federal. Seria
o caso de mantê-lo, É preciso, porém - dizia
eu - acolher as postulações em tomo de uma
Corte Constitucional. Dafpor que me parece mui
to própria uma idéia que tem sido veiculada, com
grande entusiasmo, a de uma sessão constitu
cional ou de uma câmara constitucional, no inte
rior do próprio Supremo Tribunal Federal.

É claro que a esta altura, Sr. Presidente - e
aqui volto a repetir que estou fazendo apenas algu
mas considerações-, é importante uma amplia
ção - pode ser de seis, sete ou oito Ministros
- ampliação a ser feita pelos novos sistemas
de participação popular. Que seus membros, por
exemplo, sejam indicados pelos Três Poderes, pe
lo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário,
submetidos a uma audiência pública perante o
Congresso Nacional, a fim de que sejam verdadei
ramente sabatinados, para podermos constatar,
não só seu notório saber jurídico, mas a sua repu
tação - no plano pessoal, no plano funcional,
no plano político - se esse indivíduo pode ou
não chegar à Corte Suprema.

Estou trabalhando, Sr. Presidente, em uma pro
posta nessa direção. Já conversei um pouco com
o Relator Plínio Arruda Sampaio, que, eventual
mente, pode não se opor a uma modificação des
ta natureza.

Devo registrar também - e digo isso também
ao Relator - que há setores que não concordam
com essa fórmula. Pela manhã, ao conversar com
colegas advogados, representantes da Ordem dos
Advogados do Brasil, que hoje se reúnem aqui
em Brasília, verifiquei que ínsistem eles na tese
de uma Corte separada do Supremo Tribunal Fe
deral. Insistem na tese de um Tribunal Constí
tucional.

Então, Sr. Presidente, nestas palavras prelimi
nares, que submeto à apreciação dos colegas,
estou tentando apenas salientar que, muitas vezes,
uma inovação muito violenta, muito forte, pode
tomar-se, afinal, ineficaz. E o objetivo desta Sub
comissão é que o relatório por ela produzido, na
medida do possível, surja do consenso de seus
membros. E, fruto desse consenso, ganhe vozes
e forças suficientes para ser sustentado até o final.
De nada vale que produzamos aqui algo profun
damente revoluníonárío, se logo adiante, na Co
missão Temática ou na de Sistematização, ou
mesmo em plenário, não tivermos sequer notícia
desse relatório, por ter sido destruído ao longo
do seu itinerário.

Portanto, minha proposta é fazer considerações
apenas sobre a Suprema Corte, um dos temas
mais polêmicos desta nossa Subcomissão, por
que há outros, como os das serventias oficiais
e extrajudiciais, dos juízes classistas, mas vou-me
ater, por enquanto, no tema da Suprema Corte.
É com este objetivo que peço licença para repetir
o que disse, o objetivo de obtermos aqui, na me
dida do possível, um consenso, para que possa
mos caminhar juntos até a subsistência final do
relatório. Para quem participa de uma Assembléia
Nacional Constituinte, o ideal seria que, pelo me
nos, suas idéias chegassem incólumes, ao plená
rio, no instante da votação final.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) - O
nobre Relator deseja fazer algum comentário age-
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ra, ou depois que todos oradores se pronuncia
rem?

o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Acho preferíveldepois de ouvirmos todos os ora-
dores. .

O SR.PRESIDENTE(MoysésPimentel) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Maurício
Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes, acre
dito que com o passar do tempo, apresentado
o anteprojeto, as idéias começam a se tomar um
pouco consensuais. O anteprojeto apresentado
pelo Relator,traz inovações substanciais e profun
das, no que tange especificamente à Justiça do
Trabalho, ao MinistérioPúblico, com as quais eu
me manifesto inteiramente de acordo. Há, contu
do, algumas posições das quais me permito diver
gir, mas através das palavras do Constituinte Mi
chel Temer e de outros com os quais falei, infor
malmente, acredito que chegamos a um resul
tado comum.

Acabar com o Supremo Tribunal Federal seria
uma medida extremamente traumática. Sabemos
que aquela Corte, ao longo da sua história, se
acocorou, se subjugou à prepotência do poder,
mas foi uma situação conjuntural. O Supremo
Tribunal Federal tc.n belíssimas passagens histó
ricas, como assinalou aqui o Constituinte Paes
Landim. Eu me permitiria citar um recurso ex
traordinârio da mais alta importância para a vida
democrática brasileira, sobretudo para nós, advo
gados, que convivemos com o arbítrio durante
vinte anos e alguns meses da ditadura militar.
Na ocasião foi relator do recurso extraordinário,
cujo número não me recordo, o então Presidente
daquela Corte, Ministro Xavier de Albuquerque.
Nos porões da ditadura se encontravam presos
aqueles que se manifestavam contra o regime.
E nós conseguimos que o Supremo Tribunal Fe
deral não quebrasse o direito de o advogado avis
tar-se com seu cliente, através da comunicação
que deve haver entre advogado e seu cliente. O
Supremo Tribunal Federal, em plena ditadura, la
vrou esse acórdão, que foipouco exercitado pelos
advogados que não tinham maior familiarização
com o Supremo, mas que foi de extraordinária
importância para o exercício da democracia, do
que restava dela naquela época.

Acredito, portanto, que é importante minimizar,
ou melhor, atenuar as funções do Supremo Tribu
nal Federal, que se encontra sobrecarregado por
uma série de atribuições, que poderão perfeita
mente passar para o Superior Tribunal de Justiça.
Mantenha-se portanto, o nome Supremo Tribunal
Federal, e ele ficará, evidentemente, como uma

Corte Constitucional, como querem muitos dos
que defendem esse ponto de vista, sem evidente
mente violentar essa tradição que faz lei, no meu
modo de entender.

Tenho dito que gostaria que houvesse uma re
volução no Poder Judiciário, mas sei das dificul
dades de se promover esse ato modificativo den
tro da estrutura da sociedade brasileira, neste mo
mento. Não digo que o Poder Judiciário seja o
mais conservador, mas, no que tange às transfor
mações, é o mais difícil de se penetrar em seu
âmago, para promovê-Ias. A não ser através de
uma revolução social, em que um determinado

grupo se imponha, tomando o poder, e, assim,
modifique a estrutura geral do Brasil não vejo
condições de, em profundidade, transformarmos
o Poder Judiciário naquele poder revolucionário
que desejamos.

Acredito, todavia, que se conseguirmos retirar
da competência da Justiça do Trabalho, como
quer o relatório, o poder de decidir os conflitos
trabalhistas no que tange às greves, deixando ao
juiz o arbítrio, creio que estaremos dando um
avanço extraordinário. Por outro lado, quero assi
nalar que também entendo que, no que diz res
peito ao Superior Tribunal Militar, as explicações
se ajustam às do Supremo Tnbunal Federal.

Nós, que vivemos em Brasília e acompanha
mos tudo que aconteceu no Brasil em matéria
de arbítrio, em matéria de tortura, em matéria
de violação dos direitos humanos, sabemos que
até mais do que o Supremo Tribunal Federal,
os Ministrosmilitares tiveram um papel de magna
importância nos julgamentos afetos ao Superior
Tribunal Militar. Recordo-me disso porque saudei
o MinistroReinaldo Gomes de Almeida e conheço
bem a vida do Superior Tribunal Militar. Todavia,
não pode ser atribuído ao Superio Tribunal Militar
competência para julgar civis.Isso, de forma algu
ma. Sou contra. Agora, a tese poderá prosperar,
evidentemente, pois um Tribunal daqueles não
poderá ficar com composição que tem atualmen
te 4 Oficiais-Generais do Exército, 3 da Marinha
e 3 da Aeronáutica. Temos de reduzir a compo
sição do Superior Tribunal Militar. Como fazer
isso? Seria difícil colocar essas regras nas Dispo
sições Transitórias Então, basta dizerque o Supe
rior Tribunal Militar manterá a atual composição,
mas que as vagas que ocorrerem após a promul
gação da Constituição, não mais serão preen
chidas, a não ser guardando a proporcionalidade
daquilo que a Constituinte decidir, no que tange
ao número de componentes desse Tribunal. Creio
que assim reduziremos sua composição e guar
daremos o Superior Tribunal Militar, o mais antigo
Tribunal, a mais velha das Cortes Superiores no
Brasil.

No que tange ao Ministério Público, pouco te
nho que aduzir às considerações trazidas pelo
relatório. Sem dúvida alguma, há avanço mag
níficonesse aspecto. Temos de separar as ativida
des do advogado da União, do defensor da socie
dade, do custos legis. O que acontece no Brasil,
hoje, é o que o Ministério Público exerce essa
dualidade de funções, e isso é prejudicial não
só para as partes que atuam no processo, mas
sobretudo para a própria sociedade. Parece-me
que também se extrai disso um consenso.

Outra preocupação que tenho, Sr. Presidente,
diz respeito à Capital da República. Já disse e
reitero aqui que não é justo que o Tribunal de
Justiça do DistritoFederal exerça jurisdição sobre
os Territórios. Isso é absolutamente injusto para
com os jurisdicionados desses territórios.Apreva
lecer a tese de que continuaremos a ter Territónos,
e eles guardarão a jurisdição do Tribunal de Justi
ça, parece-me que será extremamente penoso
para os seus usuários terem de vira Brasíliadefen
der seus direitos. Conheço dezenas de casos 
poderia até citar uma ou duas dezenas de fatos
ocorridos não só em Roraima, como no Amapá
- de conflitos entre advogados e juizes, de con
flitos entre o Ministério Público e magistratura,
que não foram solucionados exatamente devido

à distância. E aí, sim, a influência do Poder Execu
tivoé tremenda, porque os Governadores dos Es
tados são escolhidos pelo Presidente da Repú-

. blica, exclusivamente com o referendum do Se
nado Federal e nada mais.

Conheço de perto, Sr. Presidente, a situação
dos Territórios. Lá os Governadores colocam au
tomóveis à disposição dos juizes, à disposição
dos promotores. Então, a Justiça é pressionada
pelos Governadores, que dão casa aos juizes e
exercem, através dessa mordomia influência so
bre os magistrados. Então, não é justo. Há que
se proceder da forma como se procede em rela
ção à Justiça Eleitoral:os jurisdicionados dos Ter
ritórios, na parte eleitoral, estão ligados aos res
pectivos Tribunais dos Estados do Amazonas e
do Pará, e não ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.

O que se alega aqui em Brasília, sobretudo
os juízes - muitos por uma questão de afeição
e, também por estarem ligados ao Poder Central
- é que quem mantém o Poder Judiciário é a
União. Ora, se nesta Subcomissão estamos pro
pondo sua autonomia - e há um grande desejo,
manifestado pela comunidade forense do Brasil,
de que o Poder Judiciário e até o MinistérioPúbli
co devem ter autonomia financeira e adminis
trativa - por que temer?

Sabemos, Sr. Presidente, e é necessário que
aqui se diga a verdade, que quem fezmais nomea
ções no Poder Judiciário, na Capital da República,
fOI o Governador José Aparecido, que não tem
jurisdição sobre o Tribunal de Justiça, naquilo
que constitucionalmente é possível. Foi S. Ex"
quem mais nomeou. Não vou dizeraqui os nomes
dos nomeados. Seria, a meu ver, uma situação
de constrangimento, porque muitos deles são dig
nos e honrados.

O Procurador-Geral da República, meu colega
de Faculdade de Direito, culto e preparado, Dr.
José Paulo Sepúlveda Pertence, é o homem que
mais nomeou juízes nas Cortes Superiores do
Brasil. Isso deve acabar. Não me digam que a
Justiça, passando para Brasília,sofrerá influência
do Governador do DistritoFederal. É um capricho
que não aceito. Precisamos resolver os problemas
de nomeações de desembargadores e de juizes.
Não é possível, Sr. Presidente, que a remoção
de um juiz de uma comarca lá do interior de
Goiás ou de Macapá, por exemplo, para uma cir
cunscrição judiciária de Brasília,tenha de passar
pelo Presidente da República. V. Ex" acha isso
justo? Que tempo isso demanda? Mas isso é ver
dade.

Portanto, a Justiça do DistritoFederal deve estar
ligada ao poder competente do Distrito Federal,
naquilo que constitucionalmente é possível.

Estamos pedindo na Comissão da União 
e lájá é consenso - autonomia política e adminis
trativapara o DistritoFederal, inclusive,legislativa,
criando-se uma Assembléia Legislativa. Por que,
então, só o Poder Judiciário do Distrito Federal
estará ligado, atado ao Poder Central? Evidente
mente, essa argumentação de dependência não
existe.

Por outro lado, Sr. Presidente, temos o Minis
téno Público do Distrito Federal. É necessário
também que se ajuste a essa situação no que
tange ao Poder Judiciário. Os nossos procura
dores, os nossos promotores, os nossos defen-
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sores públicos - porque, infelizmente, até hoje,
a LeiComplementar n°40 não foi regulamentada,
embora se aplique no DistritoFederal-, a Defen
soria Pública, aqui, funciona caoticamente. Inclu
sive, na Ordem dos Advogados, institui uma fun
dação de assistência judiciária, experiência pio
neira no Brasil. Hoje, prestamos assistência judi
ciáriaaos pobres de Brasíliaem quantidade muito
maior do que a própria Defensoria Pública. É ne
cessário, portanto, incentivar mecanismos de pro
teção para a Defensoria Pública, criando-se e in
centivando-se fundações de assistência judiciária,
ou desenvolvendo teses como a apresentada pelo
ilustre Constituinte SílvioAbreu. E: preciso prote
ger a Defensoria Pública. Essa é uma questão
que se insere perfeitamente em dispositivo do
Poder Judiciário.

São estas as rápidas considerações que queria
fazer, reservando-me o direito de usar da palavra
em outras oportunidades.

Apresentarei hoje, até à meia-noite, as minhas
emendas, muitas delas - não pude citar todas
- neste sentido.

Cumprimento V. Ex", Sr. Relator, pois sei que
seu trabalho foi árduo.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) 
Lembro aos nobres Constituintes que o Regimen
to concede apenas 1O minutos a cada um dos
oradores inscritos.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÉA
Ultrapassei alguns minutos.

O SR.PRESIDENTE(MoysésPimentel) - Não,
Excelência. Estou lembrando aos futuros orado
res.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes
Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, já tive oportunidade, na
sexta-feira, de me reportar ao relatório do nOS50
ilustre colega PlínioArruda Sampaio. Faço ques
tão aqui de repetir que, por mais que se discorde
do Seu trabalho - já tivea oportunidade de dizer
a S. Ex" que discordo -, temos que respeitá-lo,
por tratar-se de um dos documentos mais since
ros já aqui apresentados. Digo sempre, mesmo
discordando do Constituinte Plínio Arruda Sam
paio, que foi uma sorte a Subcomissão tê-lo aqui,
exatamente porque precisava de alguém que po
lemizasse a Justiça brasileira. O editorial de sába
do de O Estado de S. Paulo fezjustiça ao Consti
tuinte PlínioArruda Sampaio. Embora demonstre
que eventualmente, nos editoriais subsequentes,
poderá divergir de alguns dos itens do parecer
de S. Ex', seu diagnóstico está perfeito. S. Ex"
foi de uma felicidade muito rara ao radiografar
a Justiça brasileira. Quero portanto, prestar uma
homenagem a PlínioArruda Sampaio. Sei da real
preocupação de S. Ex" em democratizar a Justiça
brasileira, em dar-lhe celeridade e em levá-Ia ao
cidadão comum. A essência, o espírito do seu
parecer é uma conquista desta Constituinte, e não
me cansarei de aplaudi-lo. Faço questão, mais
uma vez, de prestar publicamente minhas home
nagens e o meu respeito à figura do Dr. Plínio
Arruda Sampaio.

Já expus a S. Ex", na sessão passada, minha
posição a respeito do Supremo Tribunal Federal.
Apresentei minha discordância, que acho que está
mais, digamos assim, frontal e essencial, porque

se trata da cúpula do Poder Judiciário. As emen
das que estou apresentando hoje, conforme já
disse aqui, vão mostrar minha posição, ou seja,
a discordância que tenho em relação ao relatório
do Constituinte PlínioArruda Sampaio.

Não desejaria sequer discutir os demais itens
do seu parecer. Apenas subsidiando aqui o ilustre
Constitiunte Mauricio Corrêa, de quem discordo
em outros aspectos, direi alguma coisa a respeito
do Superior Tribunal Militar. S. Ex" colocou muito
bem a tradição daquela Corte, com mais de cento
e cinqüenta anos de existência. Todos os países
do mundo, mesmo os países ocidentais democrá
ticos, como os Estados Unidos e a França, têm
seus tribunais militares, como os têm também
os países socialistas. É realmente uma questão
polêmica o julgamento de civispor aquele Tribu
nal: determinar os crimes praticados por civis,
dentro da área militar. Civis, funcionários dos Mi
nistérios militares; civis que furtam armas milita
res; esses aspectos, enfim, o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, com sua argúcia, com certeza,
vai examinar da coveniência ou não de serem
julgados pelo Superior Tribunal Militar.

Discordo do eminente Constituinte Maurício
Corrêa no que diz respeito à Justiça do Distrito
Federal. Essa é uma tradição republicana. O Dis
trito Federal não é um Estado-membro da Fede
ração, rigorosamente falando. Éo DistritoFederal.
E, como tal, desde a República, a Justiça do Dis
trito Federal foi sempre assemelhada à Justiça
Federal propriamente dita, razão por que, para
o Distrito federal, não aceitei o recrutamento de
juízes, que sempre foi feito, recebendo o mesmo
salário do juiz federal. Esse recrutamento tem va
lorizado a magistratura federal.

Quanto aos Territórios, subordinados ao Dis
trito Federal, porque não têm seu Poder Judiciário
um dependente, a maneira que a República achou
para ter juízes de nível- são todos concursados,
como também o são os representantes do Minis
tério Público - foi exatamente equipará-los aos
juízes federais no que conceme a seus vencimen
tos. Nada mais justo do que o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal ter jurisdição sobre os juízes
dos Territórios, já que eles são subordinados ao
Governo Federal e que a Justiça do DistritoFede
ral foi equiparada, para fins de vencimento, aos
juízes federais. Essa foi a mecânica operacional
que as instituições republicanas encontraram pa
ra a atribuição de funções e jurisdição dos juízes
dos Territórios.

Quanto ao envoMmento, por parte do Poder
Executivo, eles são concursados. Quer dizer, fize
ram concurso público. Parece-me que a fragili
dade humana, nesse aspecto, existiriaem relação
aos juizes, sejam eles de que natureza forem 
juiz estadual, juiz dos Territórios, juiz do Distrito
Federal. Enquanto o Dist,rito Federal permanecer
como tal, é justo que seus juízes mantenham as
vantagens e prerrogativas que têm hoje, diante
do atual texto constitucional e dentro da própria
tradição republicana. É até uma maneira de valo
rizar esses juízes. O recrutamento - insisto 
tem sido o melhor possível, exatamente em razão
das vantagens materiais que lhes são oferecidas.
Não me parece oportuno, enquanto o DistritoFe
deral assim como tal for mantido, que se retire
dos n0550Sjuízes, do nosso Tribunal do Distrito
Federal, as prerrogativas vigentes hoje nos textos
constitucionais.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRt::A-
V. Ex" nunca advogou aqui. Só no Piauí.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM-Sim,
mas não é questão de advogar, Constituinte Mau
ríCIO Corrêa. AJustiça Federal é uma justiça histó
rica. Ela está há cem anos assim também. Seus
juízes e promotores são recrutados do que há
de melhor no País, exatamente em função dos
seus salários e vantagens materiais. Não vejo, sin
ceramente, ilustre Relator, nenhuma razão para
que essa tessitura constitucional e legal, com rela-
ção ao DistritoFederal, seja retirada. ,

Eram as considerações que queria fazer. Con
cordando com o Constituinte MichelTemer, seria
ótimo que o relatório pudesse sair daqui com
um certo consenso. Neste sentido, também estou
de acordo com o Constituinte MichelTemer, gran
de constitucionalista a quem sempre rendo ho
menagem pelas suas lições. Quando S. Ex" está
ausente, falo mais porque não tenho nenhum vigi
lante a acompanhar o que exponho. Mas estou
de acordo com o ponto de vista de S. Ex" Em
termos da função do DistritoFederal, minha posi
ção é inarredável.

Mas acho que é da maior importância, da maior
relevância, conforme disse o Constituinte Michel
Temer, que nosso ilustre Relator saia daqui com
um parecer fruto do consenso da nossa Subco
missão.

O SR.PRESIDENTE(MoysésPimentel) -Com
a palavra o nobre Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSTITUINTE NO MAINARDI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs, Constituintes, não sei
se deveríamos ter uma pauta para esta discussão
ou se deveríamos discutir da maneira como esta
mos fazendo Ainda temos série de questões a
serem examinadas, discutidas. Eu pessoalmente,
discutiria a questão das escrivanias extrajudiciais,
do Supremo Tribunal, da Corte Constitucional,
dos escrivães, dos juízes de paz, dos juízes classis
tas da Justiça do Trabalho, não sei se em dez
minutos isso seria possível. Quem sabe depois
poderíamos ter a oportunidade de voltar,Sr. Presi
dente, Sr. Relator, a todos eles.

Quero agora, já que o Constituinte Maurício
Corrêa falou no Supremo Tribunal e na Corte
Constitucional, manifestar-me sobre este assunto.
Mas preciso falar também a respeito dos extraju
diciais,da oficializaçãoou não da escrivania extra
judicial;preciso falardo MinistérioPúblico;preciso
falar sobre os juízes de Tribunais Militares, uma
vez que V.Ex" entendeu de adotar um posiciona
mento a respeito deles.

Perguntaria, Sr. Presidente, Sr. Relator, se não
deveríamos adotar uma pauta para tratar destes
assuntos. Por exemplo, discutiríamos agora o Su
premo Tribunal ou tribunais superiores. Até por
que, Sr. Presidente, Sr. Relator, estão aqui pessoas
mteressadas no assunto. Teriam, assim, uma pau
ta para acompanhar a discussão, para que não
perdessem tempo, assistindo aqui a discussões
que nada têm a ver com a categoria que repre
sentam. Pergunto ao Sr. Presidente e ao Sr. Rela
tor: não seria melhor adotarmos este critério, ou
vamos misturar tudo e tratar de todos os assuntos
dentro de dez minutos?

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, gostaria de transmitir a V. Ex" a
minha opinião a respeito da sugestáo do Consti--
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tuinte IvoMainardi. Faço parte daqueles que têm
reclamado contra a exigüidade do prazo. Acho
que quando se faz uma Constituição todos deve
riam ter um tempo maior para expor sua matéria.
Estamos restritos a um Regimento extremamente
apertado. Veja,V.Ex', que temos até hoje, à meia
noite, para entrega das emendas. Imagino que
muitos colegas irão usar a tarde para preparar
suas emendas, não para assistirem a discussão
aqui. Quarta e quinta-feiras será o prazo do Relator
para preparar suas emendas. Ontem trabalhei
COlTI oito assessores, em casa, até a uma e meia
da manhã, examinando as cento e quarenta ou
cento e trinta emendas que já chegaram. Tenho
as em minhas sala, lá em cima. É preciso classi
ficar uma a uma; é preciso dizer quais as que
se rejeitam e quais as que se aceitam. E quase
todos são nuances de uma mesma tese. Por
exemplo, sobre o Tribunal Constitucional tenho,
no mínimo, quarenta sugestões, por enquanto.

Todos sabemos que a grande maioria vem à
noite. Então, não me é possível,pestes dois dias,
participar de discussões aqui. E impossível. Na
sexta-feira, na parte da manhã, haverá a impres
são dos avulsos. Nós, Deputados em geral, nós,
Constituintes, discutimos como se o tempo, como
se as coisas materiais não existissem. Não é verda
de? Mas existe um tempo mínimo, logístico, no
estado atual da arte gráfica, para imprimir papéis.
Então, vamos ter um tempo para imprimir papéis.
De modo que tenho a impressão de que começa
remos a discussão e votação na sexta-feira à noite
ou no sábado pela manhã. A sugestão do Consti
tuinte Ivo Mainardi, apesar de toda a lógica, de
todo bom senso, é impossível de ser aceita. Por
isso, pareceu-me mais útil que cada Deputado
aflorasse publicamente suas idéias, um pouco pa
ra comunicarmo-nos com as pessoas que aqui
estão, que representam vários setores da comuni
dade; um pouco para comunicar à imprensa e
ao Relator a sua disposição, para que S. Ex' veja
o que pode acolher ou não, dentro da sistemática
que estabeleceu para o seu parecer, na busca
de um certo consenso para o nosso trabalho.

O SR.PRESIDENTE(MoysésPimentel) -Con
tinua com a palavra o nobre Constituinte IvoMai
nardi.

O SR. CONSmUlNTE IVO MAINARDI-Infe
lizmente, vamos participar de uma Constituição
atropelada pela exigüidade dos prazos em que
não se discute, ou se discute muito pouco, a res
peito dos assuntos. Começo falando sobre o Su
premo Tribunal Federal e a Corte Constitucional

Maurício Corrêa deseja reduzir as vagas do Su
perior Tribunal Militar. Pretendo, e neste sentido
apresentei emenda, aumentar, Sr. Relator e Sr.
Presidente, as vagas do Supremo Tribunal Fede
ral. Sou contra a criação do Tribunal Constitu
cional. Deveríamos aumentar as vagas do Supre
mo Tribunal Federal, em primeiro lugar, para que
nele todos os Estados da Federação tenham parti
cipação. Não me posso queixar do Rio Grande
do Sul. O Rio Grande do Sul está sempre repre
sentado no Supremo. Mas temos Estados da Fe
deração que dificilmente,ou quase nunca, tiveram
participação.

A justiça é uma resultante de todo País e para
que ela exista é preciso que alihaja representantes
de todos os Estados. Alguém poderia dizer que
passaríamos de onze membros para vinte e tan
tos. E daí, qual o problema? Por que não se ínstí-

tuir, dentro do Supremo Tribunal Federal, uma
câmara especializada em matéria constitucional,
ao invés de criarmos o Tribunal Constitucional
ou a Corte Constitucional? Poderíamos ter lá vinte
e tantos Ministros e daí sair uma câmara constitu
cional, uma câmara especializada, dando, ao mes
mo tempo oportunidade a todos os Estados, por
menores que sejam, de terem sua representação.
Estaríamos até diminuindo o arbítrio do Presi
dente da República de nomear, de indicar pessoas
de alto saber jurídico. Esta indicação seria feita
pelosTribunais de Justiça-oTribunal de Justiça
de cada Estado indicaria, escolheria ou elegeria
três nomes e dentre esses três nomes, o Presi
dente da República teria a faculdade de escolher
um para representar o Estado na Suprema Corte.
Esta é a minha proposição e é neste sentido a
minha emenda. Deveríamos examinar o assunto
antes de criarmos mais um Tribunal. Deveríamos
exammar, Sr. Relator, com o devido respeito ao
brilhante parecer de V. Ex' Criaríamos dentro do
Supremo, uma câmara especializada, não só em
assuntos constitucionais, mas até em outros as
suntos com que achamos importantes. Isso com
relação ao problema da Corte Constitucional, do
Supremo Tribunal e quanto ao modo da indi
cação.

Alguém poderia questionar sobre como ficaria
a representação do Distrito Federal, uma vez que
todos os Estados participariam do Supremo Tri
bunal Federal. Quem, como, quando, de que for
ma se indicaria o representante da Justiça Federal
do Distrito Federal' Teríamos que entrar em dis
cussão - claro, que não - para encontrar a
solução se a Justiça Federal teria um represen
tante ou mais?

Enfim, estaríamos com isto, Sr. Presidente, Sr.
Relator, chegando àquilo que todos querem: a
agilização da nossa Justiça. Na verdade, como
ela está não pode ficar. Tomamos conhecimento
de que só na capital do Estado de São Paulo,
se hoje acontecesse um milagre e não se come
tesse mais nenhum crime da competência do
Tribunal do Júri - e o Relator pode me socorrer,
se houver necessidade - levaríamos dezenove
anos e oito meses para julgar os crimes que estão
em andamento naquela Capital. Sairei daqui 
como já disse e volto a repetir - da Assembléia
Nacional Constituinte, sem condições de voltar
ao meu Estado se não puder dar uma resposta
aos que me perguntam sobre os vinte mil inqué
ritos de trânsito que chegaram prescritos na Capi
tal do Rio Grande do Sul. Entraram prescritos
na Justiça vinte mil inquéritos. Temos que encon
trar uma solução para este fato, Sr. Relator. Mas
em busca desta solução, não podemos desesta
bilizar o que já está funcionando neste País. E
entre as instituições que estão funcionando, Sr.
Presidente, em rápidas pinceladas para não ultra
passar meu prazo e com todo o respeito aos ou
tros trabalhos da Justiça, temos as escrivanias
extrajudiciais. Essas estão funcionando. Só não
estão funcionando as oficializadas.

Tenho em mãos e quero que faça parte desta
minha colocação - passarei às mãos de V. Ex'
para um exame-levantamento feito nos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul, por um desembargador do meu Estado, no
qual ele analisa as conseqüências funestas da es
tatização ou da oficialização das escrivanias extra
judiciais. Srs. Constituintes aqui presentes, tenho
medo de pagar a justiça duas vezes. Hoje só não

estão funcionando a contento Sr. Relator, no meu
Estado, aqueles escrivanias que foram estatiza
das. Temos lá também escrivanias estatizadas,
estão em greve. Inclusive os cartórios judiciais,
ainda não estatizados, e que não estão em greve,
estão cedendo funcionários para as oficializadas.

Tenho medo, Srs. Constituintes, de que neste
País se institua aquilo que chamamos de propina,
nos serviços extrajudiciais. Hoje, consegue-se
uma escritura, um registro no prazo de um a dois
dias, no máximo uma semana. Estatizando este
serviço talveznão recebamos o ato jurídico dentro
do prazo que estamos acostumados. Além disso,
vamos pagar ao Estado o serviço e depois vamos
ter que procurar um funcionário daquela escrí
vania para que ele, a título de trabalhar em um
sábado, domingo ou hora extra, pagando-lhe pro
pina, apresente o ato que solicitamos.

É inacreditável, Srs. Constituintes, mas meu Es
tado está devendo hoje - falando agora pelo
Rio Grande do Sul - cento e trinta milhões
de cruzados. Não tem, assim, condições de supor
tar o ônus desta oficialização. Sinceramente, não
tem. O Rio Grande do Sul tem serviços extraju
diciais exemplares, com microfilmagem, compu
tadores. Assim é em todos os Estados. Por isso
trago aqui - e é uma pena que não tenha tempo
para ler - um levantamento de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro, o qual prova
que o serviço oficializadonão é o mesmo serviço
das escrivanias não estatizadas.

Além disso, Sr. Presidente, falando rapidamen
te, além do problema do ônus que os Estados
membros vão ter que suportar, há questão de
péssimo serviço a ser apresentado. Todos sabem
que o serviço estatizado, oficializado, é péssimo.
Temos que ter - coragem de dizer, ao Brasil
inteiro, esta verdade. Infelizmenteos nossos servi
dores estatizados apresentam péssimos serviços.
Perdemos até a confiança. Desta forma, o usuário
não irá ter a oportunidade de procurar o seu escri
vão o seu tabelião, aquele que é advogado, médi
co, sacerdote, orientador, conselheiro, porque o
nosso escrivão além de exercer essa função é
tudo isto e mais alguma coisa. Sendo esse serviço
estatizado, oficializado,deixará de ter estes predi
cados. Seremos forçados a procurar o escrivão,
o notário, o registrador, que muitas vezes não
gostaríamos de procurar, até por problemas parti
culares. Criaremos mais um cargo, de distribui
dor, para que veja onde vão sair as escrituras,
se em um tabelião ou em outro, se vai ser no
primeiro registrador ou no segundo. Estaremos
aumentando a burocracia, fazendo com que o
Estado tenha mais funcionários. Devemos ter, no
Brasil inteiro - e vejam os dados - uns duzentos
mil funcionários, que trabalham nos extrajudiciais.
Podem ter certeza de que, no momento em que
se estatizar, haveremos de multiplicar estes duzen
tos mil por quatro, cinco vezes. Passaremos de
duzentos para oitocentos, um milhão de pessoas.

Outra coisa que me impressiona além disso,
Sr. Relator, é que hoje o nosso escrivão, tabelião,
registrador, é responsável civil e criminalmente
por qualquer ato que o seu funcionário cometa
de errado. Ele é quem irá sofrer as penas pecuniá
rias decorrentes do erros deste ato. No caso de
estatizarmos só Deus sabe o que vai acontecer.

Sr. Presidente, Sr. Relator, além de aumentar
mos o número de funcionários nesses serviços
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extrajudiciais, iremos trazer à nossa comunidade
um péssimo serviço, tenho certeza disso.

Essas são as minhas considerações, Sr. Relator.
E gostaria de passar às mãos de V.Ex"o levanta
mento já referido, feito pelo grande Desembar
gador Herpem, homem que já escreveu livros a
respeito dos nossos extrajudiciais. S. Ex" fez um
pronunciamento sobre os serviços extrajudiciais
que gostaria que V.Ex"e sua assessoria tomassem
conhecimento, constatando os dados nele conti
dos que realmente impressionam qualquer pes
soa. Fui Promotor de Justiça - sou Promotor
de Justiça ainda - e tenho percorrido o RioGran
de do Sul na minha função. Conheço o trabalho
dos extrajudiciais e fico a meditar sobre o que
irá acontecer em meu Estado e no País se esses
extrajudiciais forem oficializados. Sinceramente
vamos estragar aquilo que está funcionando.

O SR. CONSTITUINTEMAURíCIO CORRÊA
Sr. Presidente, peço permissão aos Srs. Consti
tuintes e a V.Ex"para ausentar-me. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE(Moysés Pimentel) - Com
a palavra o nobre Constituinte SilvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr.
Presidente, Sr. Relator, eminentes Constituintes,
é evidente que dez minutos é tempo insuficiente
para a exposição de propostas e idéias, sobretudo
dentro do relat6rio apresentado pelo eminente
Relator, daquilo que, pela sensibilidade de cada
um dos Constituintes, tem a sua alteração postu
lada como fruto de meditações e questionamen
tos, das inúmeras conversas, dos inúmeros enten
dimentos de cada um de nós, no decorrer destes
dias.

Estou preparando uma série de propostas que
visam a modificar diversas seções do relat6rio
e do parecer do eminente Deputado PlinioArruda
Sampaio, na expectativa de que, no decorrer das
votações com os destaques, que naturalmente
teremos a oportunidade de solicitar à Mesa, pu
déssemos, de uma melhor forma, debater de uma
maneira profunda esses aspectos, que, muitos,
chegam a parecer tormentosos.

Gostaria, porém, de valer-me desses dez minu
tos, rapidamente e objetivamente, abordar alguns
temas que afloram com mais destaque, e que
dizem mais de perto à sensibilidade de cada um
de nós, sobretudo pelas meditações que tenho
feito no decorrer dos últimos dias. Começando
pelo Supremo Tribunal Federal, tenho a impres
são de que, até pelo entendimento que tenho
percebido nesta Subcomissão - e há pouco a
tese foi bem exposta pelo Constituinte Michel Te
mer - talvez seja uma boa iniciativa a manu
tenção do Supremo Tribunal Federal, com a cria
ção de uma câmara constitucional, que haverá
de se incumbir do exame e das decisões atribui
das pelo anteprojeto ao chamado Tribunal Consti
tucional. Tenho a impressão de que atende à mé
dia das opiniões e sobretudo às postulações e
às ponderações que temos verificado, percebido
e vivenciado nos últimos dias.

Quanto à Justiça Militar, há as razões aqui ex
postas, aqui trazidas; a partir de um disciplina
mento - quem sabe a partir de uma recom
posição ou de uma reconstituição do número de
membros do Superior Tribunal Militar- a partir
do entendimento de que as próprias atribuições
da Justiça Militardevam ser diminuídas, deve ela

restringir-se aos crimes militares, exclusivamente
aos delitos verificados no âmbito do militarismo,
praticados por militares, ou com a participação
de militares. Mas sobre a Justiça Militar, sou de
opinião de que a Justiça Militar dos Estados se
toma sumamente imprescindivel porquanto ela
se encarrega de decidir, de apreciar, de julgar
e sentenciar os crimes e os delitos praticados
pela Policia Militar dos Estados. A partir do mo
mento em que se constata a extinção dos Tribu
nais de Justiça Militardos Estados é evidente que
todos os delitos praticados por membros das Poli
cias Militares,das corporações militares dos Esta
dos terão como único caminho a Justiça Comum.

E quanto à Justiça comum, o que fazer com
relação a ela? É Descentralizá-Ia. E uma das ma
neiras mais viáveis da descentralização é exata
mente através da especialização da Justiça. AJus
tíça especializada por si só promove a descentra
lização da Justiça. E a partir do momento em
que a Justiça Militardos Estados passar a apreciar,
a examinar e a sentenciar esse tipo de delito, ela
por si só faz com que esse exame se transforme
em algo mais rápido e mais objetivo, para que
não venha trazer como conseqüência a impuni
dade, que é tão lamentável. E a impunidade esti
mula a própria violência, a própria truculência do
aparelho militar dos Estados.

Outra observação que gostaria de fazer é sobre
o juizado classista. O juizado classista, que tradi
cionalmente está nos Tribunais do Trabalho, tem
talvez como deficiência nos dias de hoje exata
mente o fato de não serem os representantes
da classe versados em matérias de Direito. Eles
se especializam no exame, nas decisões, no julga
mento sobretudo de questões fáticas dos delitos.
E quero imaginar que uma boa solução para o
aprimoramento dos juízes classistas, ao invés de
simplesmente extingui-los ou modificar as suas
atribuições, quem sabe seria a exigência na Cons
tituição de que os juízes classistas devam ser esco
lhidos entre advogados militantes, com pelo me
nos dois ou três anos de militância advocatícia,
para que até as suas próprias classes sejam me
lhor representadas. Assim, ao invés de se dedica
rem a conhecer em profundidade a matéria fática,
poderiam também se aprofundar na matéria jurí
dica, na questão de direito envolvida pela lide.
Talvez seja a melhor providência no sentido de
que a representação classista, de que o juizado
classista seja mantido como me parece ser o an
seio pelo menos da média ou da maioria, mas
no sentido de que, além de ser mantido, seja
também mais aprimorado, mais especializado, re
presentando melhor as suas categorias.

Quero falar também sobre o Juizado de Paz.
Acho que sua manutenção representa não apenas
a manutenção de uma instituição tradicional, de
uma instituição que acompánha o dia-a-dia do
nosso Diploma Legal, desde o início da instituição
pátria. Ao invés de ser extinto, entendo que precisa
ser aprimorado, ter suas atribuições posswelmen
te ampliadas, até porque esta instituição também
representa uma ampla descentralização da Justi
ça. E, como estou a propor, o Juizado de Paz
passará ainda a ter funções mais ampliadas, pode
rá exercer, e exercer bem, atividades conciliatórias
- atividades muitas vezes delegadas expressa
mente pelo Juiz de Direito, porquanto um juizado
de paz, nos termos propostos na minha modesta

emenda, passará a ser eleito entre os cidadãos
da comunidade, os cidadãos mais queridos, res
peitados, reverenciados pela comunidade, portan
to, com toda a autoridade para categoricamente
exercitar a atividade, a função conciliatória, além
daquelas que já tradicionalmente lhes são atri
buídas.

Quero falar ainda sobre a questão das varas
distritais, no sentido de que se possa descentra
lizar a Justiça de Primeira Instância, para que não
continue a existir de forma congestionada, nos
grandes Palácios da Justiça. Mas que essa Justiça
distrital possa significar um pequeno fórum, uma
vara judicial pínçada de um palácio forense, para
ser instalada na periferia urbana ou em uma re
gião geográfica distante, longínqua, de difícilaces
so, de difícil comunicação, para que ai também
se realize uma justiça como a que se distribui
nos palácios e nos prédios forenses, que examine
de acordo com o rito processual, que decida, que
sentencie e, sobretudo, execute sua sentença den
tro daquela jurisdição territorial que lhe será atri
buída.

Quero falar sobre os Tribunais, sejam estaduais,
sejam federais. Parece-me impróprio venha a
Constituição fixar o número de seus membros,
porque o que desejamos é uma Constituição pe
rene, permanente, definitiva e, por mais condi
zentes que sejam os números agora fixados pela
Constituição, daqui a vinte, trinta, cinquenta anos,
esses Tribunais estarão impotentes e defasados,
na sua composição, para corresponder ao au
mento da demanda que, naturalmente, ocorrerá.

Entendo que a melhor forma de se fixar o nú
mero de membros de cada Tribunal será exata
mente através da vinculação desse número à po
pulação dos respectivos Estados. O Supremo Tri
bunal Federal passará a ter um Ministro para cada
dez milhões de habitantes, de acordo com os
dados estatísticos oficiais que poderiam ser precí-.
samente prescritos pela própria Constituição. Os
Tribunais estaduais, sejam os Tribunais de Justi
ça, sejam os Tribunais regionais, passariam a ter
o número de seus membros fixado de acordo
com a população dos respectivos Estados. Isso
viriaevitar emendas constitucionais que fatalmen
te ocorrerão. Sendo assim o dispositivo, daqui
a algum tempo, daqui a alguns anos, a Consti
tuição viria fazer face ao aumento da demanda
e, conseqüentemente, ao congestionamento de
lides entregues à decisão desses organismos.

Quero lembrar também o que já foi dito a res
peito das serventias judiciais. Entendo que as ser
ventias judiciais, que, em vários Estados, já se
encontram oficializadas, têm, como único meio,
como único caminho, a oficialização total, plena
e inarredáveL Quanto às serventias extrajudiciais,
é preciso que examinemos a questão realmente
em profundidade e de forma acurada, porquanto
me parece que a oficialização das serventias extra
judiciais equivalerá a conduzirmos ao estado de
verdadeira falência organismos que hoje funcio
nam a contento, funcionam bem, prestam servi
ços de forma organizada, eficiente e metódica.
Sãoserviços que ainda se apresentam no âmbito
da Justiça de maneira aprimorada, cumpridos os
prazos e com a elaboração calcada e fundamen
tada nos princípios expressos pela ler, desejados
pelas partes e pela própria população.
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Sr. Presidente, eminente Relator, deixei para o
final uma abordagem breve, rápida e objetiva da
questão da defensoria pública. Há necessidade
de que a defensoria pública seja capitulada em
separado, seja até enaltecida pela Constituição,
a ponto de se lhe poder atribuir as garantias im
prescindíveis, não apenas à sua existência, mas,
sobretudo, à existência de uma missão cumprida
condignamente, à altura do que espera a popu
lação de nosso País. Quero ressaltar, mais uma
vez, que, se não dermos à defensoria pública a
dimensão de que ela realmente está a necessitar,
com independência, com segurança, com objeti
vidade, com uma série de prescrições imprescin
diveis ao cumprimento de sua missão, estaremos
criando concomitantemente uma Justiça biso
nha, fraca, que haverá de existir apenas em tese
e que transformará a Constituição, no âmbito judi
cial,em letra morta, capaz de atendertão-somente
a 20% da população deste País. Estaremos des
prezando os anseios de mais de 80% desta popu
lação, que, como as estatísticas estão a demons
trar, não têm condições pecuniárias e econômicas
condizentes para movimentar a máquina do Judi
ciário. Portanto, a defensoria pública é uma impo
sição social - uma imposição de nossas comuni
dades - que devemos atender para que possa
mos, afinal, concretizar uma Justiça voltada para
todo o País, para todos os segmentos de nossa
população, sobretudo os segmentos carentes,
que, na realidade, se constituem em 80% da na
cionalidade.

Sr. Presidente, são breves observações, en pas
sant, que realmente precisava fazer, algumas em
ratificação a comentários que já havia feito ante
riormente e outras inovando e ampliando um pou
co os conceitos que tenho tentado esposar, no
que se refere ao parecer e às opiniões emitidas
pelo eminente Relator desta egrégia Subcomis
são. Muito obrigado a V.Ex'"

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) 
Lembraria aos nobres Constituintes que aqui es
tou ocupando a Presidência eventualmente, na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente. Por
tanto, gostaria de apelar aos nobres Constituintes
no sentido de que apenas se restringissem, em
suas falas, aos dez minutos que o Regimento per
mite, porque ainda temos cinco oradores inscri
tos, e, como Presidente eventual, não disponho
daquela mesma autoridade que possui o Presi
dente efetivo para extrapolar o Regimento.

Com a palavra o nobre Constituinte Leite Cha
ves.

O SR. CONSmUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, Se'" e Srs. Constituintes, Sr. Relator,
inicialmente congratulo-me com V.Ex" pelo traba
lho que apresentou. Dentro da premência de tem
po, V. Ex" apresentou um relatório que fez jus
à impressão que formamos a seu respeito. Se
não foi completo - como V. Ex" o diz, ao deixar
de colocar algum ramo da Justiça, porque V.Ex'
não formou dados e consciência - foi preciso
e, nas suas linhas gerais, deu a dimensão de co
nhecimento, pois V.Ex" não é apenas um homem
que conhece o País em que vive; V. Ex' tem a
dimensão do mundo em que viveunestes últimos
anos.

Sr. Presidente, limito-me a um pout-pouni
também de poucos trabalhos. Quanto ao Supre
mo, a sociedade não concorda com que, feita

uma Constituição, depois de todo esse esforço,
não se institua uma Corte Constitucional para tra
tar exatamente desse problema. Uma Constitui
ção não é apenas um documento jurídico. Antes
disso, ela é um documento político. É preciso
que haja uma Corte capaz de sempre estar vigi
lante, no sentido de sua eficiente aplicação. Nas
suas ambições, ela deve complementar; nos seus
exageros, deve conter; e, perante o próprio Supre
mo, sustentar a criação da corte, mas sem a su
pressão do Supremo. O Supremo ficaria como
última instância para os casos constitucionais
concretos.

Na minha tese anterior, que V. Ex" conhece,
aceitaria de bom grado a sugestão que V. Ex"
fez, da composição. Ao invés dos três advogados,
três Ministros do Supremo e aquela composição
a que me referi da Presidência do Senado, esses
três elementos a que V.Ex" se refere, porque essa
Corte termina sendo não só uma guarda pervigil
da Constituição, como poderá ser, ao mesmo
tempo, aquele órgão superior, capaz de exercitar
de fora atividades das outras entidades, o que
tem sido ponto de grande dificuldade neste País.
Devem sempre constar advogados, não promo
tores. Por quê? Porque os advogados são o oxigê
nio da sociedade, da qual emanam. O Promotor
já tem outra atribuição. Acho que seria essa a
parte da minha sugestão - uma Corte Constitu
cional, mantido o Supremo, mas com essa com
posição e funcionando junto a ela não um Procu
rador-Gerai da República, que emana do Presi
dente da República, que o indica. Seria aquela
espécie de onbudsmam, se chegarmos então
a essa concepção, o defensor superior da socie
dade.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Permita-me V. Ex" Vou ausentar-me por um se
gundo para uma telefonema urgente e venho em
seguida.

O SR. CONSmUlNTE LEITE CHAVES - Eu
aguardaria V.Ex" ou continuaria?

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Se V.Ex' pudesse continuar, pedirei a um colega
que anote, para que eu...

O SR. CONSmUlNTE LEITECHAVES - Pois
não. As serventias são de duas qualidades 
aquelas judiciais e as extrajudiciais. Elas têm co
metimentos diferentes. As judiciais trabalham re
lativamente sob certa subordinação. As serventias,
os tabeliães, os cartórios de registro prestam servi
ços semi-oficiais. Não há essa fiscalização mais
constante, mais presente. Na realidade, por que
o País luta seriamente contra isso? É por que
eles não prestam serviços relevantes ou eficien
tes? Não. A questão aí consiste em dois pontos
que se encontram. O primeiro é a natureza do
serviço. A sociedade quer um serviço eficiente,
mas não quer que determinadas pessoas se locu
pletem às custas do serviço público. Sabe-se no
País que há tabeliães que ganham fortunas. Aliás,
foram os cargos mais disputados no País. Além
do mais, eles passam de pai a filho.A sociedade,
no nível político em que se encontra, não admite
mais isso. Deixá-los como estão não é possível.
Mas qual o regimento que lhes podemos dar?
Acho que deverá ser algo semelhante à criação
de uma espécie de autarquia - autarquias carta
riais, autarquias registrais, notariais; ou seja, uma

autarquia que ficaria entre as corporativas, como
é a Ordem dos Advogados, e as autarquias natu
rais, as autarquias conhecidas. Eles se organi
zariam de tal sorte que a administração desse
colégio cartorial seria feita por eles próprios. Se
riam eleitos, e apenas o Governo do Estado refe
rendava e os nomearia. Eles administrariam, esta
beleceriam uma forma de critério de concurso
dos seus funcionários, a previdência, mas ficariam
sujeitos à fiscalização da nomeação. Eleitos, se
nam referendados pelo Governo de Estado e não
fugiriam à responsabilidade de fiscalização dos
Tribunais de Contas, porque realmente são servi
ços públicos relevantes. Muitas vezes, os cartoriá
rios, para se defender, mostram que são sócios
dos trabalhos. Isso não é verdade. Eles exercem
uma função pública, aliás, com grande proteção
do serviço. Por exemplo, todo mundo estájungido
à jurisdição de determinado cartório ou, muitas
vezes, de um escrivão. Eles não são como os
advogados. O advogado é livre, podendo surgir
na mesma cidade centenas de advogados. Eles
têm sempre uma renda determinada pela própria
jurisdição. Quanto à Justiça do Trabalho, V. Ex",
Sr. Relator, foi o primeiro a reconhecer que é
das que menos sofreram reclamações ao longo
destes anos. Por quê? Como sempre disse, pela
presença dos vogais. Muitos de nós nos engana
mos porque pensamos que os vogais têm que
ser juristas. Se eles fossem juristas, não merece
riam ser vogais. Aquiloé um escabinato. Um tribu
nal de júri, se fosse composto só de sábios, julga
ria sempre errado. Se um tribunal de júri fosse
composto de advogados apenas, ou de homens
de notável saber, julgaria errado. (Palmas.) Isto
porque, a finalidade de um tribunal, de um escabi
nato é dar um mínimo ético-social, um mínimo
ético-jurídico em cada caso, mas de acordo com
uma posição de consciência. Os juízes que inter
pelamos - os próprios juízes das juntas - são
intransigentes em que se suprimam os vogais.
Mas são exatamente os vogais que fazem com
que eles estejam presentes sempre nos julgamen
tos, porque, no instante em que suprimirem os
vogais, os juízes das Juntas do Trabalho ficarão
iguaizinhos aos juízes de direito. Então, a finali
dade do vogal é o efeito de presença, é a presença
da sua comunidade, da sua experiência. O vogal
não precisa dar julgamentos de mérito, nem de
fundo. Basta estar presente para aconselhar. Às
vezes um funcionário extremamente modesto
chega e a presença de um companheiro já lhe
dá tranqüilidade para um depoimento. Todos que
atuam nesse setor têm este conhecimento.

Sr. Presidente, acho que não se pode tirar da
Justiça do Trabalho o que ela tem de mais expres
sívídade, que é essa questão dos vogais e dos
juízes nas diversas instâncias dos Tribunais regio
nais e no Tribunal Superior do Trabalho. Mas não
podemos negar que existem vicioso Através das
jogadas de cúpulas, eles se eternizam, ou vão,
não pelos méritos que têm, mas pelas conve
niências que representam para as cúpulas a que
se ligam. Minha sugestão é esta: que eles sejam
eleitos, que haja eleições realmente. Quer dizer,
perante as Juntas, os sindicatos da jurisdição ele
gem o seu representante, o vogal. Perante os Tri
bunais Regionais do Trabalho, as federações e,
nacionalmente, as confederações, elegem os os
seus representantes. Mas eleito aquele, haja a no
meação pelo próprio Tribunal, e não pelo Presi
dente da República, O que está havendo é isso.
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As federações indicam dois ou três candidatos.
O Presidente termina escolhendo um por influên
cia dos patrões, como houve um caso recente.

A Justiça de paz não pode ser esquecida. Ao
longo do tempo, exerceu funções. Quando se
atenta para as necessidades de que as causas
domésticas sejam resoMdas com mais expres
são, surge o juiz de paz. Creio que ele deve ter
vencimentos expressivos - não sei se na base
de 70%. Não precisa ter essa questão que postu
lam, de inamovibilidade e VItaliciedade. Isso tem
que ser levado em consideração, mas a Justiça
de paz precisa ser institucionalizada e deve ser
ampliada a sua atribuição, inclusive para tratar
daquilo que poderíamos chamar de causas quase
domésticas. Ela ficaria abaixo dos Tribunais de
pequenas causas, que estão surgindo no País com
grande rendimento, e teria a finalidade de um
aconselhamento. Nessa questão da Justiça de paz
e no que diz respeito à Corte Constitucional, per
mito-me, Sr. Presidente, voltar a dar conhecimen
to de um caso muito pequeno, mas ilustrativo,
a que me referiquando estávamos reunidos. Logo
depois da Guerra do Vietnã,levaram um soldado
americano ferido a um médico vietnamita. Aque
les que são médicos, sábios, santos, são conse
lheiros de familia, sabem de tudo. O médico lhe
disse: "Para que os senhores trazem este solda
do?" Responderam-lhe: "Para o senhor curá-lo."
E ele: "Mas como é que vou curá-lo?" Reparem
a expressão: "Como é que vou curá-lo?" Não o
vi nascer. Não sei quem é o pai dele. Não sei
o que ele come. Não sei do que ele gosta. Não
consigo curá-lo". Então, é preciso pertinência. Pa
ra a pequena causa doméstica, um juiz de paz;
para a preservação da Constituição brasileira, a
Corte de Justiça.

Uma última observação sobre o relatório de
V. Ex", que vou ter o prazer de ler novamente,
não só pela precisão jurídica, mas sobretudo pela
sua visão, ainda reconhecendo as lacunas, aque
les espaços que y. Ex" deixou por uma questão
de consciência. E o aspecto da promoção dos
juízes. O grande mérito dos juízes de primeira
instância é a rapidez com que julgam os casos.
Há juízes que nem sequer atentam para o seu
maior papel, que é julgar o caso com a maior
rapidez possível. Há alguns que desejam dar uma
assistência imortal, passam meses e anos e preju
dicam as partes. Então, o grande mérito do juiz,
tirando o de moralidade e competência, é o do
julgamento, de forma que, na promoção dos juí
zes, não poderá o relatório deixar de colocar, em
primeiro lugar, a sua acuidade em relação aos
processos.

O SR.PRESIDENTE(MoysésPimentel) -Com
a palavra o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Sr. Presidente, inicialmente, quero louvar a objeti
vidade e a seriedade com que debatem a matéria
todos os integrantes desta Subcomissão. Seria
até de toda a conveniência que se pedisse aos
eminentes colegas que integram a Comissão de
Sistematizaão que viessem até aqui para um está
gio, porque, ontem à noite, uma ata de reunião
anterior foi discutida durante mais de uma hora
e meia. E, depois desse tempo, descobriu-se que
a votação da ata não está sujeita a quorum, po
dendo ser efetuada com qualquer número.

Mas, Sr. Presidente, estimados colegas, é sem
pre um prazer a oportunidade de falar alguma

coisa sobre o nosso estimado Relator. Tenho tido
a felicidade de iniciar as minhas modestas falas
aqui na Subcomissão enaltecendo o Sr. Plínio
Arruda Sampaio, uma das melhores figuras hu
manas que já conheci Tenho razões para con
servar e defender uma amizade que se caldeou,
talvez, em horas as mais dificeis que este País
já viveu. Quase que poderia dizer num caso de
dúvidas, prefiro errar com S. Ex"do que acertar
contra ele.

Muitopouco eu teria a acrescentar às judiciosas
considerações dos eminentes Constituintes que
me antecederam. Vou formando o meu juízo so
bre os problemas que temos de solucionar aqui,
quando for apreciado, tomados os votos, o relató
rio final do eminente Constituinte Plínio Arruda
Sampaio e forem apreciadas as emendas ofere
cidas.

Sr. Presidente, permito-me voltar a tratar de
um assunto que está posto, que é o caso das
serventias do fórum extrajudicial. Já declarei aqui
que não falo, nem voto pro domo mea, até por
que, em termos estritamente pessoais, aquela
aposentadoria com a qual o meu amigo Plínio
Arruda Sampaio me condena seria muito mais
interessante, muito melhor em termos financei
ros, do que o exercício diutumo das funções de
titular de uma serventia do foro extrajudicial.Não
encontrei, não ouvi até agora as justificativasque
demonstrem a eventual necessidade da estatiza
ção das serventias do foro extrajudicial. Explico:
primeiro, porque não está completada - ao con
trário, está muito distante disso - a estatização
das secretarias de varas, das escrivanias do judi
cial. O Estado deverá concentrar todo o seu esfor
ço para organizar efetivamente essas escrivanias
do foro judicial, desenvolver as suas atividades
e prestar um bom serviço. O nobre Constituinte
Ivo Mainardi, com muita propriedade, lembrou
o risco que se correria com a estatização das

- serventias do extrajudicial de acarretarem uma
política nacional de cabides de emprego. Tenho
exemplos vivos. Existem escrivanias não-estati
zadas que prestam serviços a uma vara judicial
e que o fazem com perfeição, ou, pelo menos,
com toda a eficiência, empregando cinco ou seis
pessoas. Ao lado, funciona uma outra vara, com
o cartório estatizado. Não há nem lugar para os
servidores se sentarem, não há mesa. São quinze,
vinte pessoas lá, e o serviço não anda. Acho que
o primeiro estágio, de qualquer forma, deveria
ser o de aperfeiçoar as serventias já oficializadas,
já estatizadas do foro judicial. E ainda porque,
Sr. Presidente, caro Relator, o que acontece em
relação ao notariado, aos tabeliães, no seu caso
específko, gostaria de lembrar que eles são pro
curados pela prestação de seus serviços, porque
as partes são livres para escolher aquele que me
recer a sua confiança. Então, os bons tabeliães
nunca se opuseram a que fossem criados mais
cinco, mais dez, mais vinté cartórios de notas,
p-ara que o povo pudesse livremente escolher.
E realmente um exercício por delegação do poder
público. Mas é um serviço oficializado,quer dizer,
está slljeito aos controles e à correição dos tribu
nais. E exercido por delegação, e não passa mais
de pai para filho, porque só se entra numa serven
tia ao foro extrajudicial por consurso público pro
movido pelo Tribunal. Já se foi o tempo em que
os cartórios eram hereditários. Hoje em dia, con
sagrou-se inclusiveo justo princípio da promoção
dos substitutos, que são escreventes que se torna-

ram substitutos, que são escreventes que se toma
ram substitutos e que chegam à titulariedade das
serventias. Agora, se existem abusos aqui, ali ou
acolá, a correição da Justiça, em muitos Estados,
dos organismos fiscais, do Imposto de Transmis
são deve ser exercida. Há uma experiência no
Estado do Rio de Janeiro e acredito, em mais
dois ou três Estados, inclusive São Paulo, que
tornou o Governo sócio das custas pagas aos
cartórios. Então, o que acontece? Acontece que
não s6 a Receita Federal tem acesso livre aos
livrosobrigatórios - e deve tê-lo - como o pró
prio Estado sabe exatamente quanto foi cobrado
e quanto foi arrecadado aqui, ali e acolá.

Ainda há mais, Sr. Presidente. Estou procuran
do trazer argumentos novos, diferentes daqueles
que expendi na penúltima reunião. Seria de toda
a conveniência que a organização e a disciplina
de valores, de custas e tudo o mais fosse federal
e não-atribuída a cada Estado. Vou explicar por
quê. Existe tremenda disparidade entre os preços
cobrados nos regimentos de custas dos diversos
Estados. Para V. Ex' fazer uma idéia, a diferença
entre as custas do Estado do Rio de Janeiro e
do Estado do Espírito Santo, ali próximo, ali vizi
nho, é tão astronômica que já foram feitos os
cálculos: compensa mais a uma pessoa que dese
ja lavrar uma escritura e que mora em Vrt6ria,
Capital daquele maravilhoso Estado, pegar um
avião com o seu advogado, ou com o seu amigo,
ou com a sua esposa e lavrar essa escritura no
Estado do Rio de Janeiro, na Capital, no Rio. Ela
se hospeda num bom hotel, paga as custas deví
das, volta e ainda sobrará algum dinheiro. Poderá
passar o fim de semana no Riode Janeiro e lavrar
a sua escritura lá. Por que isso acontece? Porque
esses regimentos estaduais estão todos defasa
dos. São desumanos e anti-sociais. Sempre me
revoltei contra isso, meu caro Relator. Para que
V. Ex" tenha uma idéia, qualquer transação que
envolva um terreno, uma casa, um apartamento
de valor superior a quatorze mil e quinhentos cru
zados alcança o teto. O cidadão compra uma
tapera - porque, hoje em dia, nem tapera, nem
tapera mais o sujeito compra por quinze mil cruza
dos - vai ao balcão pagar as custas do seu regis
tro e ao lado está um bilionário, que comprou
uma cobertura triplex na Avenida Vieira Souto,
digamos. Vão pagar a mesma coisa, o que é um
absurdo para o pobre, que tem necessidade de
legalizar a sua escritura, de registrá-Ia, e é uma
desonestidade em relação ao bilionário,que deve
ria estar indiretamente custeando o registo feito
pelo pobre. Mas em que a estatização mudaria
esse estado de coisas? Em nada. Iriaagravar, por
que realmente para se obter um registro, uma
escritura, seria preciso pagar por fora. Então, a
pessoa recolhe o que é do Governo e depois paga
e por fora para conseguir o seu atendimento, fi
cando sem o direito de escolher o tabelião em
que tem confiança e sem o direito de obter a
indenização justa, para que fosse coberto e pago
um eventual erro do registrador. E por que o regis
trador tem que ser independente? Porque ele terá,
então, condições de enfrentar os poderosos e dl
zer que não registra porque é contra a lei ou contra
amoral.

Trouxe aqui um exemplo que me vou permitir
reproduzir, porque acredito que, entre outros, o
eminente Constituinte Leite Chaves não estava
aqui para ouvir. Durante esse tempo em que não
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estive em atividade politica - fiquei afastado du
rante doze anos - reassurnío meu cartório, do
qual sou titular há trinta anos, e tive ocasião de
enfrentar a diretoria toda do Banco do Estado
e uma poderoslssíma firma, porque me recusei
a cancelar uma hipoteca, a dar baixa numa hipo
teca de transação bâlonêría, feita com esse banco,
antes de haver ocorrido O pagamento da primeira
parcela do crédito fomecido. Mas o banco man
dou a autorização e a determinação para que fos
se cancelada a hipoteca. Eu disse: "Não cancelo".
Mas, se eu fosse funcionário público, será que
me atreveria a enfrentar o Banco do Estado, a
enfrentar os poderosos? Nunca. "Chegou aqui,
é do Banco do Estado, muito bem; carimba, está
dada a baixa, cancelada". É o Estado que se líqui
de.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) - Seu
tempo está-se esgotando. Só lhe restam dois mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVElRA
Vou terminar. Gostaria de lembrar ainda dois pon
tos: sessenta a setenta por cento dos servidores
que trabalham nas serventias do foro extrajudicial
são celetistas e, em todos as ocasiões em que
se verificou, em que ocorreu a estatízação, esses
celetistas foram imediatamente postos na rua,
acarretando o desemprego de milhares e milha
res. Famílias em desespero, em pânico. Eles estão
muito mais preocupados do que os titulares de
serventias com essa ameaça de estatização. E
já explico: É estatização porque oficializados são
todos, por delegação do poder público.

Vou terminar, Sr. Presidente, com um último
argumento: levando em conta essa injustiça dos
regimentos de custas anti-sociais e desumanas,
se chega um pobre que precisa registrar o seu
título, tenho condições de registrá-lo de graça,
tenho condições de não cobrar nada. Se a serven
tia for estatizada, é obrigatória a cobrança, é obri
gatório o pagamento, sob pena de não haver re
gistro, não haver coísíssíma alguma.

Sr. Presidente, Sr. Relator, perdoem-me, acre
dito que a veemência se deve e se deveu ao entu
siasmo que me desperta a seriedade com que
os assuntos são aqui tratados. Procurei trazer uma
contribuição dentro de um setor que conheço.
Não é possível, Sr. Presidente, que noventa e nove
justos paguem eventualmente por um pecador.
E,se existem situações distorCidas, dentro da divi
são das serventias no Brasil, nunca essa responsa
bilidade e essa culpa caberiam aos serventuários,
mas, sim, aos tribunais e aos govemos, que antes
as cultivaram.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) -Con
cedo a palavra à Constituinte Raquel Cândido.

A SRA CONSTTrCllNTE RAQUEL CÂNDIDO
Eminente Presidente Moysés Pimentel, eminente
irmão Relator Plínio Arruda Sampaio, estivemos
no começo do debate reunidos, quando todas
as entidades classistas se apresentaram solene
mente para derrubar, neste momento decisivo,
uma justiça lerda e lenta, que tem servido a uma
minoria elitista neste País.

Saúdo V. Ex"', eminentes Constituintes desta
Comissão, dizendo que a fadiga de nossos corpos
e de nossas almas deverá ser nutrição para um
povo que tem fome, não apenas de comida mas
de justiça. A exaustão na virada das madrugadas

terá de ser respeitada. E aqui venho para cumprir
aquilo que de público afirmei, naquela noite me
morável em que nos reunimos e que nos fez,
eminente Constituinte PlínioArruda Sampaio, não
mais amigos, mas mais irmãos, irmãos na divisão
de um sanduíche no restaurante dos nossos fun
cionários, em conversa amena, em que repassa
mos coisas rápidas, até leituras que nos identifi
cam, de pessoas que muitos não conhecem e
que me mantém firme nessa luta desigual.

Quero aqui dizer ao eminente Relator, após es
ses vinte e quatro relatórios exaustivos das Subco
missões, que esta simples e humilde Constituinte,
que não é doutora, que vem das classes mais
simples deste País, não pôde, por causa da discri
minação do capital, galgar os cursos universitá
rios, corno muitos dos juizes classistas. Não pôde
pelo óbvio neste País, que tem sido injusto para
com a grande maioria da população. Mas ousou
ser uma politica vocacional, que entende que o
caminho que permeia o bem da humaindade é,
nas entrelinhas, a busca dos objetivos democrá
ticos a ser atingidos através da política partidária.
Seria inconsciente se aqui não estivesse para soli
darizar-me com os juizes classistas. U atentamen
te oito dos vinte e quatro relatórios, na virada
das madrugadas exaustivas, para que a omissão
não fosse um pecado daqueles que são políticos
vocacíonaís, não políticos passageiros, de uma
agonia que se poderá perpetuar neste País.

Quero congratular-me com V. Ex'pelo cuidado
que teve em instituir a criação da corte constitu
cional. Portanto, conte com o nossovoto. Acredito
que, como o servilismo se perpetua em nossa
própria Casa e também no Poder Judiciário, há
aqueles que, mesmo jurando em todas as profís
sôes, se fartam com medidas de apadrinhamento,
com rneíosdifusos, encomendados, como vemos
agora a criação de trinta juizes agrários, que não
sabemos como serão escolhidos, para formar
uma justiça decente e especializada neste País,
que é o Tribunal e a Justiça Agrária. Trinta serão
os contemplados, inclusive o nosso Estado.

Desta forma, eminente Relator, aquivão minhas
considerações, os meus aplausos e a minha sin
ceridade pela ousadia e pela coragem do emi
nente jurista em se colocar acima de tudo como
um político vocacional, com visão para um povo
que não tem fome apenas de comida, mas tam
bém de justiça.

Tive o cuidado de analisar o art. 32 do eminente
Relator. Entendi perfeitamente a propositura do
§ 4°,onde ficou assegurada a criação dos conse
lhos para todos aqueles sindicalistas - e vou
refutar a fundamentação que tenho ouvido por
aí de pelegos.

Quero congratular-me também Com o Consti
tuinte Leite Chaves pela sua argumentação bri
lhante. Será que o conselho que estamos tentan
do criar - e entendo a sua profundidade - aca
bará com o peleguísmo? A propositura do emí
nente Constituinte Leite Chaves é no sentido de
que se faça uma eleição dentro dos sindicatos,
de que se faça treinamento para juizes classistas,
especializados, a fim de que aquelas pessoas que
não entendem de uma justiça que é confusa, até
para fazer um depoimento em sua própria causa,
tenham certeza de que contam com a figura de
um homem simples e trabalhador, que não teme,
porque tem pelo menos o cuidado de ver no anu
viado como a coisa será decidida ali. O juiz elas-

sista é isso. Ele deve ter sua participação, como
V.Ex' dizaqui, em todos os segmentos da socie
dade. O Brasil teima em não mudar, mas mudará.

Viaqui advogados discriminando conhecimen
tos juristas. Duvido que um advogado desses sai
ba fazer com singeleza e simplicidade um acordo
para um ladrão que robou uma galinha para matar
a fome do seu filho e que paga por um crime
igual àquele que rouba nos bancos, como os cri
mes de "colarinho branco". Duvido que a lei fria,
ao ser exercitada, saiba fazer essa discriminação.
E isso é injusto, é lei que não deve ser cumprida,
porque é imoral.

Portanto, Sr. Relator, venho aqui solidarizar-me
com o eminente Constituinte Franscisco Amaral,
que tão sabiamente apresentou sua emenda com
uma justificativa plausível. Quero refutar, com to
do o respeito, os conselhos que V. Ex-cria, fazendo
aí uma intermediação, porque são obisseiros e
necessários, mas que se mantenha o que já existe.
E que avancemos, porque o povo precisa parti
cipar. Essa é uma forma de participação já exis
tente. Se ela é pelega, vamos ver a forma de pele
garmos menos. Mas não me venham com esse
fundamento de vícios, de que é assim, de que
é o patrão, etc. Que sirva de lição àqueles que
aqui estão presentes; que saibam que o embate
é deficil.São promotores, é a grande magistratura,
são aqueles que, políticos passageiros de uma
agonia, não conseguem sensibilizar-se com a po
lítica de baixo para cima, onde os trabalhadores
ter~o que participar, custe o que custar.

Aqueles que traíram os sindicatos que repre
sentam, que sirva de alerta, porque estão ali para
representar os irmãos, que lhes outorgaram sua
confiança. A traição é imperdoável, assim como
a omissão.

Eminente Relator, peço vênia para enfatizar aos
eminentes membros desta Subcomissão aquilo
que já disse. Que a fadiga de nossos corpos e
de nossas almas seja nutrição para aqueles que
têm fome de comida, mas, acima de tudo têm
fome de justiça Deixem os trabalhadores parti
cipar. Que sirva de lição aquilo que hoje estamos
questionando: o servilismo dos trabalhadores pa
ra com os patrões.

Entendiperfeitamente o §4°, numa recondução
nova, de uma nova Pátria, de uma nova visão,
entre todos os participantes.

Congratulo-me com V. Ex', em especial pela
criação da corte Constitucional, porque nós,
Constituintes, estaremos assegurados da sobe
rania do que escrevemos hoje. Não vamos ouvir
aquilo que não nos interessa, como ouvimos ano
teso

Companheiros Constituintes, não deixemos
que o mandato do Presidente se sobreponha aos
trabalhosda Constitumte, que dependemde nós,
Isso requer competência dos políticos verdadeiros
e vocacionais, porque o mandato é passageiro,
mas a Constituinte terá que ser duradoura e eter
na.

Agradeço a V. Ex' e deixo aqui o meu voto,
o meu pedido, o meu clamor, como sindicalista
no sentido de que esses homens possam serinter
mediários da sensibilidade de grandes JUIZes, que
julgam friamente a lei, que muitas vezes tem sido
injusta para com aqueles que têm medo de falar
perante a Justiça muito obrigado. (palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Moysés Pimentel) -Com
a palavra o nobre Constituinte Raul Ferraz.



112 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

o SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ _ Sr.
Presidente, Sr'"e Srs. Constituintes,nobres visitan
tes, não me canso de louvar o relatório produzido
por esta Subcomissão, mais precisamente pelo
nosso Relator PlínioArruda Sampaio. Na realida
de, esse relatório é de orgulho para todos nós.
Podemos dizer que esta Subcomissão do Poder
Judiciário e do MinistérioPúblico produziu, não
fico,:, a ver navios, sacudiu a Justiça neste País.
Ela Já tem um grande mérito, e mérito maior
p~ra o nosso Relator:AJustiça no Brasil foi sacu
dida: ~Ia e~ em debate. Toda a opinião pública
brasílefra, hOje, está discutindo, está aprendendo
um pouco de Justiça.

De tudo o que se encontra no relatório, um
aspecto diz com o meu pensamento seja, o pro
blema da independência da Justiça, pois vem ao
encontro de uma tese que aqui defendi com ardor
e continuo a defender, que diz respeito à unifica
ção da Justiça no Brasil.

Viaa unificação apenas sob um aspecto. Hoje,
estou vendo que é possívelunificara Justiça brasi
leira sem ser através de sua federalização, como
era de início a minha visão.

Apenas receio que O que está no relatórioCons
tituinte PlinioArruda Sampaio é a independência
para que o Poder Judiciário não chegue ao final.
Por que a independência do Poder Judiciário fi
nanceira e administrativa, como está no relatório,
não interessa a muita gente no Brasil. Existem
muitos poderosos políticos de oligarquias, que
têm o seu poder baseado nas falhas da Justiça
brasileira. No momento em que essa Justiça se
tomar efetivamente independente, muita gente
por aí perderá o poder. Então, ainda mantenho
o meu ponto de vista:acho que através da federali
zação seria melhor, até porque haveria isonomia
de vencimentos; os juízes, os promotores e os
serventuários ganhariam igual no Brasil inteiro.

Gostaria de perguntar ao Relator se no art. 12,
onde se estabelece a independência financeira
e administrativa do Poder Judiciário e lhe propor
ciona o direito de fazer a sua proposta orçamen
tária própria e global, nesse global da proposta
orçamentária está contido o vencimento dos juí
zes, se o Ministério Público também está perce
bendo por aí ou se percebe pelos cofres públicos,
se os serventuários da Justiça estão também per
cebendo dentro desse orçamento, e se os venci
mentos dos serventuários da Justiça quer os das
serventias extrajudiciais, oficializadasou judiciais,
estão contidas nessa proposta orçamentária. An
tes de continuar, gostaria de ouvir a opinião do
nosso Relator.

o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Afixação do vencimento, do quantum, é atributo
do Legislativo. Quem fixa é o Legislativo. A pro
posta orçamentária, fixando os níveis, será apre
sentada pelo Tribunal, incluirá os juízes, todos
os serventuários e serviços auxiliares da Justiça.
A justiça se apresenta aqui perante o Legislativo
e, nos Estados, perante o Legislativo Estadual,
com a sua proposta completa, inclusive fixados
os níveisde vencimento, assim como o Ministério
Público, os serventuários.

Todos virãona proposta orçamentária. E então,
aqui, o Legislativodecidirá o quantumAgora, vai
variar de Estado a Estado: o do Piauí apresentará
o Piauí; o da Bahia, a Bahia; o de São Paulo,
São Paulo; o do Rio Grande do Sul, o Rio Grande

do Sul o que eventualmente seria um princípio
constitucional de que houvesse igualdade de ven
cimentos. Haveriaum parâmetro para todo o País.
Isso é questão para ser discutida numa outra Co
missão, que será a que vai estudar, nas normas
orçamentárias, as regras de fixação de vencimen
tos para funcionários públicos.

Não sou hostiu à idéia de V. Ex"Apenas não
coloquei isso aqui no nosso capítulo. Não está
estabelecido aqui que será o mesmo vencimento
em todo o País.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Co
mo V.Ex"receberia então uma emenda no sentido
de se amarrar - afinal de contas aqui, o venci
mento do juiz de primeira estância já está pratica
mente amarrado - ao vencimento do Supremo
Tribunal ou da Corte Constitucional, porque um
não pode ganhar mais do que o outro, e depois
ao dos Secretários de Estado? Sr. Relator, não
é possível, se se amarra o vencimento dos juízes,
amarrar também os dos serventuários da Justiça?
Qual seria a dificuldade de ordem constitucional
ou legal para que isso ocorresse?

O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio)
Não vejo dificuldade, tenho simpatia pela idéia.
Considerarei com muita simpatia uma emenda
que V. Ex"apresentar nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Então,
haverá uma emenda nesse sentido.

Mais uma vez, quero louvar esse relatório, por
que é perfeitamente defensável, naturalmente
com as divergências - e deveria haver diver
gência aqui dentro, caso contrário seriamos ape
nas um bando de carneiros. Nada justifica o fato
de termos pontos de vista unânimes.

Ouvi o Constituinte Adolfo Oliveira falar nas
disparidades de custas entre os Estados. Ora, esta
seria mais uma justificativapara a proposta que
apresentei de unificação da justiça no País e sua
federalização. Sabemos que a nossa justiça fun
ciona melhor num Estado do que em próprio.
O outro Ministro Paulo Brossard, quando veio a
esta Subcomissão, ao mostrar-lhe o quadro da
justiça do Nordeste, disse que no Rio Grande do
Sul não era assim, que era melhor, tal como em
outros Estados. Então, eu apertei dizendo que
isso só justificava a unificação da justiça no País,
que o fato de ser melhor em um Estado do que
em outro não justificava que não devesse unifi
car-se , e federalizar-semuito pelo contrário. Mas,
como não se consegue tudo o que se quer, estou
apostando em que essa unificação da Justiça,
via sua independência, haverá de funcionar.
Quanto ao problema das serventias, concordo em
que elas prestam bons serviços. Não há dúvida,
as extrajudiciaisprestam realmente um bom ser
viço.

O povo brasileiro clama contra privilégios.Exis
tem privilégiosaltíssimos, e esta Constituintecorre
o risco muito grande em manter certos privilégios.
Em alguns casos, são privilégiosinaceitáveis.Não
podemos chegar perante a opinião pública e de
fender privilégiosainda mais numa época em que
o problema dos "marajás" está em alta discussão.
Muitos "marajas" ficariam com inveja de certas
serventias da justiça, de servidores da extrajudicial.

Sr. Relator, gostaria de encontrar uma forma
de cortar um pouco esses privilégiosou tomá-los
menos odiosos, para que possamos vender essa

idéiajunto à opinião pública;quer dizer,mantê-los
mas com certo limite. Gostaria que, com a sabe
doria de V.Ex' e de outros companheiros, pudés
semosjuntos apresentar uma solução para o caso
das serventias. Da mesma forma, com relação
à representação classista, creio que ela deve ser
mantida com modificações, para evitaresses peri
gos do peleguismo e que seja distorcida a finali
dade do que a justiça pretende com a existência
dos classistas.

Encerro, dizendo que outros argumentos pode
rão ser levantados aqui em favor da unificação
da justiça.Apelono sentido de que seja uma ques
tão de honra nesta Constituinte a manutenção
da independência finaceira e administrativa da
justiça no Brasil.Muitoobrigado.

O SR. RElATOR (Moysés Pimentel) - Com
a palavra o nobre Constituinte Nilson Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSON SGUAREZI
Sr. Presidente, nobre Relator, SI'"" e Srs. Consti
tuintes, realmente a nenhum de nós é dado omitir
ou ignorar o trabalho impressionante que o nosso
Relator conseguiu produzir. Acho mesmo que t0
dos os Relatores da Constituinteprestaram alguns
serviços, não apenas pela quantidade, mas pela
qualidade de seus trabalhos. Assim,nobre Relator,
queira também receber a minha homenagem. Te
nho trocado opiniões com V. Ex' e, de maneira
afável,erudita e cavalheiresca, V.Ex'nos tem aten
dido.

Voltaria a insistirno ponto levantado pelo nobre
Constituinte Ivo Mainardi porque vi que todos os
Constituintes, por determinado espaço, tocaram
em todos os assuntos. É difícil a quem tem algu
ma coisa a contraditar ou algumas objeções a
levantar fazer essa interrupção. Deixaria para a
Mesa apreciar a seguinte sugestão: que nas próxi
mas reuniões tentássemos diminuir o tempo das
intervenções, a fim de que, em determinada siste
matização, pudéssemos ir eliminando alguns as
suntos, caso contrário, ao voltarmos mais tarde
para aprovar o relatório, discutiremos artigo por
artigo, parágrafo por parágrafo, e cairemos no
específico.

Portanto, já poderíamos conduzir a discussão
para os assuntos específicos.

Encontrei, realmente, dois avanços neste rela
tório. Primeiro, a independência do MinistérioPÚ
blico, e segundo a real independência e autono
mia da justiça, através da liberação do Executivo.
O Executivo tem uma força muito grande em
cima dos outros Poderes.

V.Ex"conseguiu dê maneira magistral colocar
a independência e organizar aquela filosofia do
peso e contrapeso dos Poderes. Mas eminente
Relator, na medida em que dermos total autono
mia ao Ministério Público e à Justiça, começo
a preocupar-me com outras portas que poderão
se abrir para algumas aberrações. É o caso.por
exemplo, do nepotismo.

Sou autor de uma emenda que entende que
o Poder Legislativo deve dar exemplo. A minha
proposta à Constituinte é no sentido de criar um
impedimento, em funções públicas e concursos
públicos, a parentes de 2° grau de todas as autori
dades. Ou seja, no âmbito de sua competência
de sua jurisdição, prefeito e vereador não podem
empregar parentes de até 29 grau no Município.
O mesmo se aplica a autoridades estaduais, go-
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vemador, secretário de Estado, deputado esta
dual, desembargador, juiz, promotor. No âmbito
de sua jurisdição deve haver um impedimento
legal a essas pessoas. E igualmente a nívelfederal.

Se essa regra for estabelecida para o Ministério
Público, que terá inteira autonomia, pelo próprio
corporativismo que se vai criar dentro dos pró
prios tribunais da Magistratura, com inteira líber
dade, infalívelmentesurgirá o nepostimo.

V. Ex' terá a capacidade de colocar essa regra
para tentarmos fechar a porta a uma das aberra
ções que poderá'levar ao descrédito a nossa ínstí
tuição da justiça, o nepotismo que poderá grassar
no Brasil. É o caso, por exemplo, das serventias
extrajudiciaissobre as quais ainda não formei uma
opinião. Mas tem que haver uma regra para isso,
a fim de que a coisa não passe de pai para filho.

Outra questão que também reputo ímportante,
eminente Relator, é a de que se encontre uma
regra efetiva para darmos autonomia financeira
aos Poderes Judiciário e Legislativo.

A questão do percentual deve ser realmente
estudada. Se não pudermos fixar esse percentual,
recomendamos aos Estados dar mais autonomia,
ampliar essa faixaa fim de termos realmente uma
federação. Uma regra nesse sentido deve real
mente ser fixada, caso contrário, só o enunciado
e a recomendação sem uma eficácia real da auto
nomia financeira não basta, pois ainda teremos
a subcomissão ao Executivo. É ele que tem a
chave do cofre na mão e, como sempre, com
a chave do cofre na mão, não é fácilao Executivo
negociar outras coisas e não dar aquele mínimo
necessário para que a Justiça tenha o andamento
e a eficácia que todos buscamos.

Ademais, estou apresentando algumas emen
das, mas a minha preocupação era a de que o
Relator procurasse criar uma regra dentro do Po
der Judiciário, um entrave, uma dificuldade ao
nepotismo, porque é realmente um dos privilégios
que temos presenciado e que somos impotentes
para combater.

Hoje,as serventias extrajudiciais- que me in
clino ainda a conservar, sem a oficialização 
constituem uma prática nefanda, segundo a qual
o genro, o neto, o sobrinho do desembargador,
do juiz,do promotor, mesmo disputando concur
sos, contam com facilidades no sentido de serem
aprovados. Uma regra salutar seria conseguir bar
rar a porta essa aberração, o nepotismo na justiça.

Muitoobrigado.

OSR. PRESIDENTE (MoysésPimentel)-Com
a palavra o nobre Constituinte Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, demais presentes, minha primeira palavra
haveria de se voltar à figura maiúscula, capaz,
responsável e digna do nosso Relator.

Foi ele, com sua capacidade, habilidade, inteli
gência, conhecimento e todos os predicados, ca
paz de ordenar um trabalho que em seu conteúdo
geral é satisfatório. Merece, portanto, os cumpri
mentos da Constituinte por esse esforço extraor
dinário de elaboração de um trabalho intenso,
vivido em momentos dificeis e na luta contra o
relógio, fundamentalmente contra o relógio. Esta
tem sido a maior luta de todos nós, Constituintes,
procurar pensar, realizar, definir, tendo contra si
mplacavelmente os prazos e o relógio.

Certamente teremos outros debates e pretendo,
no curso dos vários encontros e reuniões, trazer
algumas considerações de um velho advogado
de quarenta anos de profissão no setor trabalhista;
alguém que, no curso desse tempo aprendeu sua
própria profissão exercendo-a, ao lado daqueles
que executam atividades da Justiça do Trabalho.
Falo isso para invocar aqui a figura prestante de
todos aqueles que integram a justiça trabalhista
deste País, desde os tempos do velho conselho
até agora.

Aprendemos com todos eles, desde o funcio
nário mais humilde da juntas de conciliação,
àqueles humildes dos tribunais médios e supe
riores às figuras dos vogais, dos classistas e dos
juízese magistrados. Todos eles, para mim, foram
mestres, ensinando, mostrando que a sensibili
dade não está apenas na letra da lei,que o decidir
consciente e responsável não está impregnado
no texto frioe inflexível de um manual Mol Légal.

É preciso realmente reconhecer o valor dessa
Justiça do Trabalho, que cresceu, tomou-se adul
ta, porque do trabalho e do servir comum aos
trabahadores, ganho o porte que tem hoje. Ela
teve o suporte da crença, da confiança dos traba
hadores e empregadores do País. Como, pois,
a esta altura, tomada adulta e emancipada procu
rar prescindir daqueles que fizeram dela, junta
mente com outros magistrados, uma justiça res
peitável,adulta e digna?

Acreditoque a tese aflorada pelo ilustre Relator
tem sua consistência dentro de algum pensamen
to. Todavia, no que toca ao conjunto, ao contexto
da Justiça do Trabalho, quero, lamentavelmente
discordar da posição assumida pelo Relator.

Amanutenção dos representantes classistas na
Justiça do Trabalho é algo que se impõe e se
ímpõe como homenagem àqueles que a construi
ram, que a edificaram, que a fizeram como ela
é hoje, respeitada, com suas falhas, sem mais
onde não encontramos falhas? Na nossa própria
vida particular dentro de casa. No escritório, nos
gabinetes as falhas aí estão, permanentes. O que
fazer com as falhas? Afastá-lhas. Evidentemente,
acabar com a repreentação classista em nome
da extinção do peleguismo, não me parece a me
lhor receita. Perdoe-me, Sr. Relator, mas temos
de enfrentar as doenças, eliminá-Ias,e não passar
por elas; temos de procurar outros remédios, ou
tras soluções. Se há doença, vamos eliminar a
doença; se há peleguismo se há defeito, se há
inconveniente, elementar aqui e a1í, há que se
aprimorar essa justiça, há que se dar melhor con
sistência a ela. E esta é a nossa grande função
nesta Carta Constitucional. Estamos fazendo um
Pais valtado para o passado, respeitando os dias
de ontem, mas procurando preservar o dia de
hoje para termos o dia de amanhã. E o dia de
amanhã na Justiça do Trabalho será aquele mes
mo edificado originariamente pelos representan
tes classistas.

Esta a homenagem que quero trazer aqui, atra
vés de várias emendas. Não será apenas uma;
hei de apresentar várias emendas. O prazo ainda
se extinguiráà tarde. Heide oferecer várias suges
tões, no sentido de um aprimoramento da repre
sentanção classista na Justiça do Trabalho. Apri
morada ela deve caminhar para o seu destino
final, de servir à sociedade, servir a todos nós
de maneira consciente e responsável. Estas são
as palavras de alerta de alguém que vive, viveu

e ainda viverá a Justiça do Trabalho, ainda que
praticamente dela afastado. Realmente na verda
de, dela me encontro afastado. É o velho, que
se tomou velho na Justiça do Trabalho; é o velho
que acreditou na Justiça do Trabalho e se fez
velho através dessa própria Justiça do Trabalho.
É o velho que acredita que os velhos têm a sua
verdade. Os velhos métodos aprimorados têm de
ser preservados e mantidos para o futuro. Com
esta posição, deixo aqui inicialmente minha pri
meira mensagem, no sentido de se manter, apri
morado, evidentemente, com dispositivos pró
prio, o institutodos classistas na Justiça do Traba
lho. Sem eles, a Justiça do Trabalho, deixará de
ser a Justiça do Trabalho passará a ser uma outra
justiça, diferente dos propósitos daqueles que a
criaram, daqueles que a mantiveram, daqueles
que a sustentam e haverão de sustentá-lo no dia
de amanhã. Deixo,portanto, está posição absolu
ternente nítida a favor da manutenção dos re
preentantes classistas em todos os níveisda Jus
tiça do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (MoisésPimentel) - Ter
minada a lista de oradores...

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(MoisésPimentel) - Con
cedo a palavra ao Constituinte MichelTemer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, peço licença para usar da palavra por
que confesso que fuio primeiro a falar, e naquele
primeiro instante ocorreu-me que o assunto a
ser tratado seria apenas aquele pertinente à Corte
Suprema - Supremo Tribunal Federal. Cmgimi
nha manifestação, em conseqüência, apenas a
essa matéria. Masverifiquei que os nobres colegas
Constituintes se detiveram em considerações so
bre outros temas do relatóriodo eminente Consti
tuinte PlinioArruda Sampaio. Quero, em face do
quanto ouvi, Sr. Presidente, apenas registrar, em
breves palavras, a minha opinião e quase o meu
voto, sobre três matérias que me parecem funda
mentais e que aqui foram discutidas. Uma delas
dizrespeito às serventias extrajudiciais.Tenho no
tado, Sr. Presidente, que nesta Subcomissão, o
norte dos nossos trabalhos tem parte de uma
indagação: - esta é a indagação - com o que
o povo está insatisfeitono Capítulo do Poder Judi
ciário e do Ministério Público? E tendo em vista
este norte, Sr. Presidente, o relatório, foi feito; o
objetivo foi este. E agora ouve-se a opinião dos
colegas Constituintes para verificarem, em razão
das emendas, de que maneira aprimorá-Ias. É
esta a noção democrática do nosso Relator Plínio
Arruda Sampaio. Sendo assim, pergunto: em ma
téria de serventias extrajudiciais o que o povo re
clama? De que o povo reclama? Ao contrário da
reclamação, o que tem havido é o enaltecimento
da atividade registral e notorial. O que se vê nos
depoimentos dos colegas Constituintes, o que se
verificade quantos se vão utilizar desses serviços,
é o aplauso a essa atividade. Às vezes há um
certo preconceito, digamos assim, em relação a
um outro aspecto, o controle da receita dessas
serventias extrajudiciais e, ao mesmo tempo, há
a grande preocupação de que a estatização pode
levar à deterioração dos serviços dos quais, hoje
volto a dizer,o povo não reclama. Devo até dizer
que no meu Estado, São Paulo, há vantagens
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com a atividade extrajudicial, porque há um per
centual de custas que vai para o Estado e outro
que vai para a União.Ontem recebi um relatório
do Estado de São Paulo, segundo o qual talvez
o Estado não tivesse condições para absorver,
imediatamente, esses serviços.

Faço essas ponderações, Sr. Presidente,Sr. Re
lator, para trazer mais uma achega a tudo quanto
aqui foi debatido.

Um outro tema que está preso à indagação
do que o povo necessita, dizrespeito aos tribunais
de justiça militar, tanto o Superior TribunalMIlitar,
quando os Tribunais de Justiça Militar dos Esta
dos. E aqui trago um testemunho, Sr. Presidente,
de quem foi Secretário de Segurança do Estado
de São Paulo, por dois anos e quinze dias, até
a desincompatibilização. O Governo excluiu dos
quadros policiais cerca de 1.040 policiais, numa
atividade conjunta das Policias Civil e Militar. Em
face desse afastamento e dos inquéritos militares
remetidos à Justiça Militar, houve uma penali
zação muito acentuada. São 60 mil policiaismili
tares no Estado de São Paulo.

Referendando as opiniões aqui expendidas,
também queria manifestar-me nessa direção.
Sustentei mesmo que no Estado de São Paulo,
os policiais exercem um trabalho diferenciado e
que um tribunal especial talvez devesse existir,
até para aqueles da Policia Civil, para o exame
das questões que ali são levadas, em face da
atividade funcional dos policiais.

E uma última e brevíssima palavra, Sr. Presi
dente, diz respeito a uma atribuição privativa con
ferida ao Ministério Público, sobre a qual já con
versei com o eminente Relator, ainda estamos
conversando. Trata-se da correção que o Minis
tério Público, em caráter privativo, deveria fazer
na Polícia Judiciária. No presente momento,
quem faz esta correção é a Vara das Execuções
Criminais, o Poder Judiciário. Não sei, Sr. Presi
dente, Sr. Relator,se esta seria a melhor solução.
Não sei se não seria melhor deixar mesmo ao
Poder Judiciário. E nessa dúvida em que me en
contro, confesso que apresentei emenda com vis
tas à eliminação desta correição do MinistérIo PÚ
blico sobre o Poder Judiciário. E tive a cautela,
como é do meu feitio, de conversar um pouco
antes com os eminentes representantes do Minis
tério Público que exercem uma função funda
mentaI para a sociedade brasileira,e que ganham
na Constituição o espaço extraordinárioque lhes
é devido. E por isso são por mim aplaudidos in
centivados e estimulados, assim como por outros
Constituintes. Mas não sei se seria preciso, sim
plesmente por alcançar este espaço - não os
chamaria de invasores - chegar ao ponto de
controlar a PoliciaJudiciária, mediante correição.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, como disse, apre
sentei emenda supressiva desta parte final.

Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente, falei rapida
mente para não tomar mais o tempo da Presi
dência, da Relataria e dos eminentes Constituin
tes, porque já havia usado da palavra no primeiro
momento desta reunião. Agradeço, portanto, a
oportunidade de manifestar-me brevissimamente
sobre esses temas.

O SR.PRESIDENTE (MoisésPimentel)- Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, meus caros colegas, primeiro que-

ro agradecer a todos as palavras de respeito, de
elogio e de amizade mesmo que recebi aqui hoje.
Imagmo que o diálogo democrático é baseado
exatamente no esforço de entender posições con
trárias, antagônicas, dentro de um clima de urba
nidade, de ouvir o argumento do outro lado e
de, na medida do possível, chegar a pontos co
muns. Acredito que, em algumas coisas, fiquei
convencido, no curso deste trabalho; em outras
ainda não, poderei sê-lo até a hora do parecer,
e ainda outras, acho que dificilmente serei con
vencido. Quero apenas referir-me - já avança
mos bastante no tempo - rapidamente, a alguns
pontos que me parecem importantes. Não porque
a maioria dos colegas considera demasiado drás
tica a proposta que fiz sobre o Tribunal Constitu
cional e sobre transformação do Supremo Tribu
nal Federal em TribunalSuperior de Justiça. Que
ro aqui deixar muito claro o seguinte: a imprensa
publicou que se extinguiuo Tribunal.Nãose extin
guiu o Tribunal. Sua competência em matéria
de jurisdição relativaà lei federal, é integralmente
mantida no TribunalSuperior de Justiça, que tem
uma junsdíçâo superior aos outros. Quem sabe
até se poderia manter o mesmo nome: Supremo
Tribunal Federal. Noto que se caminha para a
idéia de uma Câmara Constitucional.Quando eu
argumentava com o ConstituinteRaulFerraz, que
insistia na federalização, sempre dizia que o im
portante é conseguirmos resultado. Fico extrema
mente satisfeitopor sentir que ele notou esse es
forço. Homem público de bem que é, fez aqui
um evidente avanço nas suas posições iniciais.
Também tenho de ser flexível a qualquer COIsa
que venha da Subcomissão nesse sentido, mono
Iiticamente, desde que se consiga o objetivo: a
Constituição vai criar direito onde não há direito,
a Constituiçãovailimitarfaculdade de direitoonde
hoje não há limitação. Isso não está no marco
mental de ninguém. De modo que se não tiver
mos um grupo de pessoas mandatado pela socie
dade com toda força, atento para mostrar: aqui
precisa haver um direito mesmo: é assim que
ele se aplica;vamos fazerdesta Constituição mais
apenas um balão de sonhos e de ilusões. De mo
do que se conseguirmos a fórmula negociada,
mas que mantenha esta preeminência da questão
constitucional, não terei dúvida em considerá-la
no meu relatório.

Quanto à Defensoria Pública, devo dizer que,
na ocasião, não a coloquei no meu parecer por
que não formei juízo sobre ela e sobre o que
não formo juízo não escrevo. Mas num período,
coloquei duas equipes trabalhando neste sentido,
e tive contato com as experiências e com os dOIS
colegas que mais estão defendendo essa: idéia,
Constituintes Silvio Abreu e Plínio Martins. Vou
aceitar as emendas em que se dá a esta entidade
uma premência, uma colocação bastante grande
em termos de Constituição. A minha dúvida era
se cabia aqui ou no Poder Judiciário. Inclinei-me
por colocá-lo aqui, na medida em que é uma
espécie do gênero advogado. Ela é um advogado
de um tipo especiaL E admiti que o advogado,
por emenda do Constituinte Michel Temer, é um
dos tripés da Justiça. Portanto, no capítulo do
advogado, vamos colocar a Defensoria Pública.

Com relação às serventias extrajudiciais, conti
nuo estudando o assunto. Aindanão me convenci
dos argumentos que vieram. E quero dizer,clara-

mente, que o Relator pode ser derrotado. Neces
sariamente nem todas as suas idéias precisam
serem aceitas. Aliás, o Relator não vai ter todas
as suas idéias aceitas. Mas,de toda maneira ainda
estou aberto a discussões e conversações. Estou
também com uma equipe trabalhando fortemen
te nisso, recebendo os dados, analisando-os para
ver se encontramos também, por outro lado,
aquela idéia que o ConstituinteMichelTemer co
loca aqui: afinalo que que o povo brasileiro quer
em relação a isso? Ele quer a extinção dos privilé
gios? Quer que não haja um ganho excessivo
por parte de alguém que dispõe de uma atividade
semimonopolizada? Muito bem, vamos ver se
existem outras maneiras de se conseguir isto.Não
estou absolutamente fechado, mas devo declarar,
por lealdade a todos e para que os interessados
se organizem e pressionem, que não é uma idéia
que eu tenha aceito muito claramente.

Com relação ao último ponto, se V. Ex'svissem
o número de telegramas que recebi do Brasilintei
ro por causa do Juiz Classista, seguramente ri
riam. O Brasil inteiro despencou-se em cima do
Relator. Mas não é a primeira vez na minha vida
que esbarro com uma dificuldadeenorme, dificul
dade, aliás, própria das coisas novas. Nós, seres
humanos, colocamos capas na nossa mente, de
talmaneira que certas palavras têm poder mágico.
E aqui, quanto à questão do Juiz Classista,queria
dizer claramente o seguinte: ninguém ouviu do
Relator,em nenhum momento, a expressão "pe
lego". Oponho-me a isso. Nunca ofendo as pes
soas. Não chamei ninguém de pelego, nem no
relatório, nem em lugar algum. Apenas não nos
esqueçamos de que tivemos quase 20 horas de
discussão sobre o Juiz Classista,além das pesqui
sas que fiz particularmente. Em vista disso, con
venci-me de que é muito difícil a uma pessoa,
que vem mandatada por uma classe social, ter
a imparcialidade que precisa em um julgamento.
Por exemplo, o Juiz de Direito é um homem,
num certo sentido, parcial. Em geral, é membro
de uma classe e mesmo que não tenha a origem
dessa classe, sua condição de magistrado é uma
condição de classe, ele julga pessoas de todas
as classes. Presta serviços a um estado de classe,
o estado da classe burguesa. Portanto, tem um
certo viés em todo o arcabouço do Estado, da
Justiça. No julgamento dessas duas pessoas que
se apresentam aí, o que se pede, constitucional
e eticamente de um Juiz é que ele se esqueça
da sua condição de classe e julgue a subsunção
daquele fato a uma lei. Que julgue estritamente
de acordo com sua consciência. E é isso que
todos nós, que tivemos algum papel na Justiça,
desejamos; nós que vivemos esse drama de nos
abstrairmos do nosso condicionamento para en
trar no condicionamento daquele fato e saber se
alihouve ou não uma lesão à Justiça e se o nosso
ato vai restabelecer ou não a lesão feita.Se elejo
esse homem por um sindicato, percebem a difi·
culdade que ele terá, o drama de consciência
que viverá se se convencer de que a parte que
ele representa como classe não tem razão no
litígio concreto. Então não é preferível que se dê
a esse homem aquilo que ele é? Ele é um fiscal
de classe diante da Justiça, então que ele venha
como tal, de peito aberto, como vem o Ministério
Público em um processo. O Ministério Público
vem no processo como defensor da sociedade,
e ele é parte dela. Nunca quis ser Juiz na minha
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vida porque tenho uma enorme dificuldade de
julgar. Mas fui gostosamente Promotor. Porque
eu botava a minha camiseta, a minha bandeira,
a minha lança e "Vupt"! Eu sabia que do outro
lado tinha um outro, um juiz que ia corrigir o
meu ímpeto. A minha impressão é de que esses
homens estarão em todas as instãncias, meu que
rido Francisco Amaral. Em todas as instâncias,
com as mesmas prerrogativas e garantias que
têm hoje. Não se poderá praticar um ato junsdí
cional sem a presença deles. Não se poderá fazer
um julgamento sem primeiro lhes perguntar a
palavra. Não se poderá terminar a instrução sem
lhes perguntar se têm alguma pergunta a' fazer.
o se deixará a eles o drama de consciência de
ser juízes onde não o são, mas não porque não
saibam, não porque sejam de origem humilde.
V.Ex'S sabem o Partido a que pertenço e conhe
cem a minha opção política, indubitável nesta Ca
sa, mais por uma questão real da sua posição
no processo. Quando pergunto, em um inquérito
policial ou em uma instrução criminal, em arras
da acusação, quero encontrar material acusatório.
O Juiz não fazisso. O Juiz quer encontrar a verda
de. A pergunta do Juiz é para suprir o contra
ditório. O que estou querendo instalar na Justiça
do Trabalho é um contraditório de dois tipos: das
partes e das classes. Isso é novo, não está nos
livros,não está no que aprendemos, não está em
nosso universo mental.

Queria dizer aos Colegas, primeiro, que é injus
to acusarem-me de cortar uma reivindicação da
classe trabalhadora. Não quero colocar a questão
nesse ponto, porque estou amarrado por legiões
de sindicalistas, que indubitavelmente contam
com o apoio da classe operária, a partir do ho
mem mais votado neste País. Não é por aí que
quero levar questão; não quero levá-Ia pelo lado
político. Aliás, tomei o cuidado, nesta Subcomis
são - os colegas viram - de levar a questão
com absoluta ímparcialidade, como creio que to
dos fizeram um esforço real no sentido de um
avanço da Justiça, gostaria que parassem, por
um lado, e apenas por hipótese pensassem o
seguinte: será que a idéia do Plínio tem alguma
base? Garanto que se fizeram esse exame é possí
vel que venhamos para a votação com outras
idéias, senão terão de derrotar o Relator, o que
também não é pecado mortal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel) - A
Presidência deveria marcar uma outra reunião.
No entanto, transfiro esse direito ao Presidente
efetivo que o fará, por escrito.

Encerro a sessão agradecendo aos colabora
dores aqui presentes e pedindo desculpas pela
falhas cometidas.

Muito obrigado.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO,

ORÇAMENTO E FINANÇAS
ATADA3' REUNIÃO, REAUZADA

NO DIA 28 DE MAIO DE 1987

Aos vinte e OIto dias do mês de maio de rml
novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e
quarenta minutos, no plenáno da Comissão do
Sistema Tnbutário, Orçamento e Finanças, reu
niu-se esta Comissão, sob a Presidência do Cons-

tituinte Francisco Dornelles, Presidente, presentes
os seguintes Constituintes, membros efetivos:Jo
sé Serra, Relator; Basílio Villani, João Machado
Rollemberg, Naphtah Alves, Simão Sessim, Ivan
Bonato, Luiz Gushiken, Messias GÓIS, Roberto
Torres, Fernando Gasparian, Wilson Campos, Jo
sé Tinoco, Irajá Rodrigues, Affonso Camargo,
Mauro Campos, Airton Sandoval, Walmor de Lu
ca, Adhemar de Barros Filho, Nion A1bernaz, João
Natal e Domingos Juvenil; e o suplente Rubem
Branquinho. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada.
A seguir, teceu considerações sobre dispositivos
regimentais que regulam os trabalhos do órgão
e, também, sobre o fluxograma dos mesmos, su
gerindo uma sistemática para apreciação e vota
ção da matéria a ele pertinente. Esclareceu que
cada Constítumte poderá pedir destaque para arti
gos do Substitutivo do Relator da Comissão para
restabelecimento de artigos dos Anteprojetos das
Subcomissões, quando não incluídos no Substi
tutivo referido e, ainda, para as emendas apresen
tadas. A seguir, o Constituinte Irajá Rodrigues dis
se da situação estranha durante a votação na Sub
comissão de Tributos, Partícrpação e Distribuição
das Receitas, quando os Constituintes só pude
ram encaminhar votação por três minutos, tempo
este que inviabIliza qualquer discussão, pois mal
dá para que o texto seja lido Ressaltou que o
assunto devia ser discutido na Comissão, sob pe
na de prevalecer o pensamento do Relator. O
Senhor Presidente sugenu fossem as emendas
apresentadas separadamente, uma vez que o Re
gimento prevê a rejeição daquelas apresentadas
em desacordo com o art. 23 § 2° do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Fo
ram feitos, pelo Presidente, mais alguns esclareci
mentos sobre o assunto e comunicado ao Plená
rio que a discussão só poderá estender-se até
o dia primeiro de junho. O Consutuitne Messias
Góis declarou não saber se a questão dos três
minutos de encammhamento de votação constitui
erro Intencional ou não do Regimento e propôs
fosse consultada a Presidência da Assembléia Na
cional Constituinte sobre a possibIlidade de apre
sentação de emendas ao substitutivo do Relator,
após a apreciação do mesmo pelos Constituintes
e não antes. Segundo Sua Excelência, seria esta
a forma correta. O Constituinte Irajá Rodrigues
declarou que, aceitando sugestão da Presidência,
pedirá destaque-para'todas as suas emendas, ao
que o Senhor Presidente declarou ser uma honra.
O Constituinte Fernando Gasparian usou da pala
vra para falar sobre a desinformação circulante
quanto aos trabalhos da Subcomissão do Sistee
ma Financeiro, da qual é Relator, dizendo, inclu
sive, que no próprio Programa da Constituinte,
o Líder do PDS, Constituinte Amaral Neto, falou
de sua destituição. Destacou o fato de " relatório
da Subcomisão ter SIdo aprovado por unanímí
dade, portanto, não havendo nenhum motivo para
que a imprensa esteja agindo desta forma e aven
tou a hipótese de que o Constituinte Amaral Netto
esteja sendo enganado. Segundo Sua Excelência,
notícias veiculadas pela imprensa, no dia de on
tem, dizem que o Relator estaria anganando os
demais membros da Subcomissão com supostas
aprovações às suas emendas quando, na verdade,
não as tena aprovado. Teceu, ainda, considera
ções sobre matéria veiculada pela Folha de S.

Paulo, distorcendo a imagem do Relatório quan
do, a seu ver, o mesmo trata de problemas funda
mentais para o Sistema Financeiro tais como:
melhor funcionamento da economia de mercado,
a mudança quanto às cartas-patentes, com a ex
tinção das mesmas. Solicitou ao Presidente fosse
encaminhada à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte pedido no sentido de lhe ser conce
dido o mesmo prazo no programa da Constituinte
a fim de que se restabeleça a verdade. O Senhor
Presidente, Constituite Francisco Dornelles, res
saltou o exaustivo e profundo trabalho elaborado
pela Subcomissão, uma das mais operosas, por
tanto, merecedora do respeito de todos. Disse,
ainda, do orgulho sentido ao examinar este traba
lho pois abordou todos os assuntos atinentes ao
Sistema Financeiro Contudo, é importante que
todos os Constituites tenham a oportunidade de
colocar as suas idéias no Substitutivo do Relator
da Comissão. Disse, ainda, que encaminhará o
pedido ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte para que o Constituinte Fernando
Gasparian possa esclarecer o Constituinte Amaral
Netto através do Programa da Constituinte. O
Constituinte Mauro Campos sohdarizou-se com
o Constituinte Fernando Gasparian pelo trabalho
sério apresentado, dando oportunidade a todos,
apesar das divergências; em seu nome e de vários
companheiros, solicitou fosse registrado o seu
repúdio a estas atitudes para salvaguardar o nome
do nosso Relator. O Presidente, Constituinte Fran
cisco Dornelles, disse fazer suas as palavras do
Constituinte Mauro Campos. O Constituinte Fer
nando Gasparian dirigiu suas palavras ao Relator
da Comissão, Constituinte José Serra, para saber
se Sua Excelência teria feito algumas declarações
à imprensa envolvendo seu nome e o Relatório
por ele elaborado e, caso confirmasse, deveria
provar. O Senhor Presidente esclareceu que a dis
cussão deveria ater-se à matéria, objeto da reu
nião, dizendo que embora todas as coisas deves
sem ser discutidas, o momento não era oportuno
para tal questionamento. O Constituinte Fernando
Gasparian agradeceu ao Presidente pelo acolhi
mento de sua solicitação quanto ao esclarecimen
to da questão envolvendo o Líder do PDS. Com
a palavra, o Relator, Constituinte José Serra, escla
receu não serem procedentes as notícias. Segun
do ele, o Relatório Final da Comissão traduzirá
o pensamento da média da Comissão. Declarou
ter participado dos trabalhos da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas,
o que não aconteceu na Subcomissão do Sistema
Financeiro, pois não recebeu o mesmo convite
da anterior. Esclareceu, ainda, que está aberto
a discussão e destacou o fato de não estarem
os Constituintes aqui para conspirar. O Presidente
renovou os esclarecimentos feitos ao início da
reumão à -presentaçãc de emendas. O Consti
tuinte Waic.or de Luca lembrou que a Comissão
devia ater-se às normas regimentais rigorosamen
te, ao que o SenhorPresidente declarou não haver
eríu-e ao encaminhamento de votação: se seria
permitido o uso da palavra por dOIS Constituintes
contra e dois a favor, esclarecendo o Senhor Presi
dente que seria apenas um contra e um a favor.
O Relator, Constituinte José Serra, lembrou que
o processo adotado pela Comissão beneficiaria
todos os Constituintes, uma vez que seria dada
oportunidade a todos para apresentarem suas
emendas, tendo o Presidente reafirmado as pala
vras do Relator, dizendo que neste processo há
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tanto coerência quanto obediência às normas re
gimentais, pois o objetivo precípuo da Comissão
é elaborar um substitutivo que reflita a opinião
da maioria. O Constituinte João Machado Rollem
berg indagou da Presidência se o Relator poderia
insenr no Substitutivo artigos não objetos de
emendas apresentadas, tendo o Relator declarado
que procuraria ater-se às mesmas. Todavia, se
gundo Sua Excelência, todos os Constitumtes de
veriam opinar - é algo legítimo. Disse que a
votação espelharia a vontade da maioria ao que
o Constituinte João Machado Rollemberg esclare
ceu estar querendo situar-se a fim de saber se
o Relator poderia apresentar pontos de vista pes
soais. Mais uma vez, o Relator declarou sua inten
ção de basear-se nas emendas apresentadas e,
também, estará aberto ao entendimento O Cons
tituinte Rubem Branquinho alertou para a possibi
lidade de desconsideração do trabalho das Sub
comissões, solicitando um posicionamento da
Presidência a fim de que aqueles trabalhos não
tenham sido em vão. O Senhor Presidente escla
.eceu que poderia haver pedido de destaque não
só para emendas como para qualquer artigo do
anteprojeto que não estiver incluído no Substi
tutivo do Relator, tendo o Constituinte Rubem
Branquinho lamentado a forma como foi feito
o Regimento da Constituinte. Por proposta do Se
nhor Constituinte Walmor de Luca, foi convocada
reunião a realizar-se no próximo dia primeiro de
junho às dez horas e outra, para as quinze horas
do mesmo dia O Constituinte João Natal solicitou
à Presidência o envio da emendas a todos os
membros da Comissão, conforme fossem sendo
recebidas, sendo acolhido o pedido pela Presi
dência. O inteiro teor dos debates foi gravado
e, depois de traduzido e datIlografado, ficará arqui
vado na Comissão, pubhcando-se a íntegra no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às dezesseis horas e trmta
minutos E, para constar, eu, Maria Júlia Rabello
de Moura, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida a aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

Sala da Reunião, em 28 de maio de 1987.
Constituinte Francisco Dornelles Presidente.

O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Srs. Constituintes, é uma satisfação muito grande,
mais urna vez, estar em contato com V.Ex" para
discutir assuntos de interesse da Subcomissão,
espeofícarnente, alguns pontos que ficaram suíei
tos a dúvidas, em decorrência de interpretação
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Entendo que um dos pontos mais com
plexos desse Regimento é aquele relacionado
com o processo de votação do substitutivo do
Relator. Ou seja, tivemos três anteprojetos, um
de cada subcomissão; até segunda-feira próxima,
poderão ser apresentadas emendas a cada um
dos artigos desses anteprojetos. O Relator terá
prazo de cinco dias para examinar as emendas
e, no dia 8, deverá apresentar o seu substitutivo.
O objetivo da Presidência é fazer com que os
debates na Comissão sejam os mais abertos e
democráticos e que cada constituinte tenha opor
tunidade de defender o seu ponto de vista, sua
posição e aqueles artigos que gostarIa de ver in
cluídos no anteprojeto final da Comissão. Como
fruto de conversas mantidas com a Presidência
da Casa e com as diversas comissões, esbocei

a seguinte sistemática, que queria sugerir a V.
Ex's No momento, o que poderá ocorrer? Os
constituintes apresentaram emendas nas subco
missões. Muitas foram acolhidas e figuram no
anteprojeto de cada uma delas. Quanto às emen
das recusadas na Subcomissão, até segunda-feira
próxima, o constituinte poderá apresentá-Ias no
vamente na Comissão. No momento em que o
Relator apresentar o seu substitutivo, cada consti
tuinte procurará verificar se a emenda que apre
sentou na Comissão foi acolhida ou foi rejeitada.
Nesse caso, poderá pedir destaque de artigos do
substitutivo do Relator e para as emendas que
apresentou. Poderia ocorrer ainda a seguinte si
tuação: vamos admitir que um constituinte apre
sentou uma emenda, que foi acolhida na Subco
missão e que fig!.!ra no anteprojeto do Relator
da Subcomissão. E lógico que agora ele não ne
cessitará fazer nada, porque sua emenda já foi
acolhida. Acho, assim, que poderíamos estabe
lecer a sistemática seguinte, à semelhança do que
está ocorrendo em todas as subcomissões: cada
constituinte apresentaria requerimento de desta
que para votação em separado de artigos do subs
titutivo do Relator. Poderia solicitar o restabele
cimento de artigos do anteprojeto do Relator da
Subcomissão que não foram incluídos no substi
tutivo do Relator da Comissão, bem como pedir
destaque para as emendas apresentadas na Co
missão que também não foram acolhidas pelo
Relator.Acho que, dentro dessa sistemática, todos
os assuntos de maior relevância poderiam ser
discutidos e votados, no momento em que o Rela
tor apresentasse o seu substitutivo. Repetindo, se
ria solicitado destaque, para votação em sepa
rado, das emendas apresentadas e não acolhidas.
Poderia também ser requerido destaque, para vo
tação em separado, dos artigos do substitutivo.
Da mesma maneira, proceder-se-ia em relação
aos artigos do anteprojeto da Subcomissão não
mcluídos no substitutivo do Relator da Comissão.
São esses os pontos sobre os quais gostaria de
chamar a atenção de V. Ex" e colher a opinião
de cada constituinte, no inturto de chegarmos a
um consenso, a fim de que todos tenham oportu
nidade de ver incluídos no anteprojeto final da
Comissão os pontos que julgarem Importantes.

Com a palavra o Constituinte Irajá Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTEIRAJÁ RODRIGUES
Deparei-me com uma situação estranha, durante
a votação feita pela Subcomissão. É que o tempo
concedido para a discussão das emendas era de
três minutos. Ora, eu mesmo sou autor de uma
emenda que se compõe de alguns artigos e diria
que três minutos dariam apenas para ler a emen
da. Não é, portanto, possível discutir assim: seriam
três minutos para o apresentador da emenda e
três minutos para o Relator. Parece-me que aí
não se dá, na verdade, discussão alguma. É um
diálogo de surdos-mudos. Se assumirmos o mes
mo tipo de funcionamento, agora, na Comissão
- e parece-me que é mais ou menos isso que
V. Ex' está expondo -, voltaremos a ter a mesma
impossibilidade de discussão. Ao menos no que
se refere à minha proposta, que diverge radical
mente daquilo que foi aprovado na Subcomissão,
parece-me haver necessidade de uma discussão
mais lata. Caso contrário, vai acabar prevalecen
do, exclusívamente, o pensamento do Relator. As
sim, gostaria de examinar, com V. Ex" e com os
demais componentes da Subcomissão, alguma

outra forma de discussão um pouco mais ampla,
e não ficar apenas na análise do relatório ou do
anteprojeto apresentado. Coloco o problema à
consideração de V. Ex" e dos demais membros
da nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Sr. Constituinte Irajá Rodrigues, o art. 23, § 2°,
do Regimento diz o seguinte:

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o Projeto ou que
diga respeito a mais de um dispositivo, a
não ser que se trate de modificações corre
latas (00')"

No meu entender, pois - e aqui estamos aber
tos para a discussão - creio que, se V.Ex' deseja
apresentar emenda versando sobre mais de um
artigo, deverá fazê-lo separadamente, de modo
que, em cada um dos casos, possa haver a discus
são de três minutos.

O SR. CONSTITUINTEIRAJÁ RODRIGUES
Seria a apresentação de matéria em vários peda
ços, se não fosse correlata. Mas, como ela o é,
tem que ser apreciada em conjunto. Como ela
dá outro enfoque aos sistemas tributário e de dis
tribuição de receitas, é matéria que, para ser rejei
tada ou aprovada, precisa ser discutida. Do con
trário, chegaremos a uma impossibihdade de fato.
Quer dizer, ela não pode ser acatada por falta
de discussão e também não pode ser rejeitada
por falta de discussão.

O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Mas eu diria o seguinte ao ilustre Constituinte:
se examinarmos o nosso sistema tributário, por
exemplo, veremos que todos os artigos que o
compõem são, no fundo, correlatos, porque di
zem respeito a matéria tributária. Assim, tanto o
artigo que veda à União, aos Estados e aos muni
cípios a criação de impostos sobre bens, serviços
e patrimônios uns dos outros como o que trata
do Fundo de Participação versam assuntos de
natureza tnbutáría, porém não são correlatos. Não
há, assim, necessidade de serem votados conjun
tamente. Veja V. Ex" um dispositivo que diga o
seguinte: "AUnião poderá, desde que não tenham
base de cálculo (00')"; ou seja, a União, os Estados
e os municípios poderão instituir tributos que não
sejam de sua competência pnvativa, desde que
não tenham base de cálculo ou fato gerador idên
ticos a outros tributos. É um artigo que faz parte
do sistema tributário, mas não tem correlação
com aquele outro dispositivo que trata da contri
buição de melhoria. Assim, o que se pode verificar
- eu pedina a V. Ex" que examinasse esse pará
grafo - é que, quando se trata de competência
da União, Estados e municípios, existe uma corre
lação, porque o que é da competência pnvativa
da União não será da competência privativa do
Estado e, certamente, não será também do muni
cípio. Mas acredito que V.Ex", com o seu tirocínio,
verificará aquilo que é correlato e aquilo que não
o é. Do contrário, teríamos a existência de outro
substitutivo. E a norma regimental é expressa,
ao vedar a apresentação da emenda que subs
titua, integralmente, o projeto.

O SR. CONSTITUINTEIRAJÁ RODRIGUES
.Posso dizer a V. Ex" que o conjunto de artigos
substitui quase um terço do projeto, não o projeto.
São dispositivos de tal forma integrados que, se
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forem apresentados e analisados em separado,
perderão totalmente a significação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Quero dizer a V. Ex" que, como Presidente, sou
obrigado a me ater ao Regimento.· O Regimento
prevê encaminhamento da votação, dando a cada
constituinte três minutos. Isso não depende da
minha vontade Gostaria que o Regimento não
fosse dessa forma. Infelizmente, é assim, devo
ater-me a ele.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Pergunto a V.Ex" se haveria posstbílídade de reali
zarmos sessões para discussão dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Sim, mas temos que realizá-Ias até segunda-feira,
quando acaba o prazo. Podemos convocar ses
sões especiais com essa finalidade.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Segunda-feira?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Sim. Poderemos convocar essas sessões espe
ciais para amanhã ou segunda-feira, como V.Ex'
desejar.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Não entendo por que só até segunda-feira

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Porque é esse o prazo estabelecido para a discus
são. Diz o Regimento:

"Na Comissão, os anteprojetos serão dis
tribuídos em avulsos a todos os seus mem
bros, para, no prazo de 5 (cinco) dias seguin
tes, destinados à sua discussão, receber
emendas."

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Não a discussão; o prazo para apresentação de
emendas sim.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
E discussão das emendas. Posteriormente, no
momento em que o Relator apresentar seu substi
tutivo, teremos apenas votação.

Com a palavra o Constituinte Messias Góis.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Sr.
Presidente, estou seriamente preocupado com o
erro, não sei se intencionalou não, do Regimento.
Mesmo com a liberalidade de V. Ex', no sentido
de conceder três minutos para a apresentação,
somados a mars três minutos para contraditar,
parece-me que teremos seis minutos da discus
são das emendas. No processo de votação nomi
nal, nunca teremos menos de meia hora para
cada emenda. Ora, acredito que o mais racional
seria conseguirmos uma modificação do Presi
dente da Assembléia Nacional ConstItuinte. S. Ex'
já cometeu alguns arbítrios; um a mais, um a
menos não fará diferença Se esses arbítrios fos
sem cometidos para o bem de todos, até seriam
desculpados por indulgência plenária. Nesse sen
tido, o Relator da Comissão, dentro de cinco, seis
ou sete dias, apresentaria seu anteprojeto e sobre
ele a Comissão se debruçaria. Isso evitaria, em
primeiro lugar, a apresentação de milhares e mi
lhares de emendas repetitivas; em segundo, evita
ria despesa tremenda com xerox de matéria des
necessária - o que causaria enorme desperdício
de papel - e, mais ainda, dana seriedade ao
trabalho constituinte. Assim, os Srs. Constituintes

não se debruçariam sobre propostas feitas e já
aprovadas em 24 subcormssões, muitas delas su
perpostas. Cito até um exemplo: na Subcomissão
do Poder Legislativo existe todo um capítulo sobre
o Tribunal de Contas que foi assunto da Subco
missão de Orçamento e Fiscalização Fmanceira.
Então, para trabalharem com seriedade nesta
Constituição, os Srs. Constituintes teriam condi
ções de ler, ao menos, oito anteprojetos das Co
missões Temáticas e não perderiam tempo com
o que já foi discutido e aprovado. Quer-me pare
cer que vamos incidir num bis in idem, estudar
a mesma matéria já estudada, por cuja lição todos
já passaram sem castigo algum. Mas, por um
erro de Regimento ou pela dureza do Relator ou
do Presidente da Assembléia Nacional Constítum
te, vamos repetir o trabalho escolar. É como se
todos os Constituintes tivessem sido reprovados,
devendo repetir o ano. Apesar da liberalidade de
V EX", que aceitará todo tipo de trabalho tendo
em vista o melhor, na hipótese de que o Consti
tuinte Irajá Rodrigues apresente vinte emendas
individuais sobre cada artigo, só aí passaremos
dez horas dtscutíndo essa matéria. E os outros
sessenta e três membros da Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Teremos três dias para a votação.

O SR. CONSTITUINTEMESSIASGÓIS - Três
dias são 72 horas. Temos sessenta e três Srs.
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Constituinte Messias GÓIS, concordo plenamente
com V. Ex" Na minha opinião, o Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte deveria ter sido
elaborado no sentido de que, no momento em
que o Relator da Comissão apresentasse o seu
substitutivo todos os Constituintes tivessem al
guns período para apresentar suas emendas. Mas
não foi assim, nem na Comissão Temática, nem
na Comissão de Sistematização De modo que,
a menos que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte modifique esse Regimento, como
Presidente desta Comissão serei obrigado a cum
pri-lo.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Estou satisfeíto, Sr. Presidente Vou fazer o que
V. EX" aconselhou: cada artigo com seus pará
grafos uma emenda autônoma; e vou-me repor
tar ...

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Três minutos de cada vez.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Três minutos de cada vez, ao todo, darão sessenta
mmutos, o que nos propiciará tempo para discutir
toda a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Será uma honra para nós, Constituinte Irajá Rodri
gues, ouvir V Ex' o maior prazo possível com
que nos puder brindar com seus conhecimentos,
sua capacidade e sua experiência.

O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Fernando Gaspa
rian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sr. Presidente, em face da gravidade do

assunto, encaminho solicitação a V. Ex" no que
se refere à desinformação quanto aos trabalhos
da nossa Comissão, particularmente da Subco
missão da qual fuiRelator. Hoje, enquanto assistia
ao "Diário da Constituinte" na televisão, recebi
telefonema de muitas pessoas, perguntando o
que havia acontecido. Isto porque o Líder do PDS,
Constituinte Amaral Netto, disse que estavam des
tituíndo relatores das comissões, entre os quais
o Constituinte Fernando Gasparian. Se fosse ape
nas esse aspecto, talvez não se justificasse tomar
mos o tempo da Subcomissão para falar sobre
o assunto. Mas ocorre outro fato. Dommgo, vota
mos o nosso relatório, aprovado por unanimidade
- e tenho Impressão de que isto não ocorreu
em mais que três das vinte e quatro 'subcomis
sões. Creio que todas as propostas que estavam
no relatório da Subcomissão foram aprovadas,
a não ser uma que era sugestão do Relator e
outras duas que eu havia acolhido. Deste modo,
realmente não existe motivo algum para que a
imprensa, no seu noticiário, proceda dessa forma
- julgo até que o Constituinte Amaral Netto foi
apenas enganado pelas informações que rece
beu, e não que tenha agido de má-fé - dando
a Impressão de que o relatório fOI derrubado, ou
que nem haja sido aprovado. Inclusive, devo repe
tir aqui informações fornecidas à imprensa, on
tem, pelo Relator. Iníehzmente, S. Ex" não está
presente hoje. Não estou aproveitando para falar
na sua ausência. S. Ex" não está aqui, mas, se
estivesse, eu falaria da mesma forma, ou seja,
que o relatório da Subcomissão iria ser inteira
mente desconsiderado, porque teria enganado as
pessoas, utilizando-se de subterfúgios e coisas
desse tipo. A impressão era de que o relatório
seria estatizante, quando realmente não é bem
assim. Ao contrário, o relatório não recomendava
a estatização do crédito. Meu voto também foi
nesse sentido; houve ilustres Constituintes que
propuseram essa medida. Mas essa sugestão não
foi aprovada, não constava no meu trabalho. Por
tanto, o relatório foi aprovado dessa maneira, e
não há razão para haver essa campanha da im
prensa contra o trabalho da Subcomissão. Tam
bém não há razão para que, antes de começarem
as discussões, o Relator da Comissão diga que
esse relatório da Subcomissão será desconside
rado inteiramente porque, inclusive, havia sido for-
jado. Tenho aqui o jornal que trouxe essa notícia
e faria até questão de lê-lo. A matéria saiu em
O Estado de S. Paulo, um jornal respeitável.
Esta a minha consideração. Inclusive hoje o as
sunto foi tratado na Folha de S. Paulo, no sen
tido de que eu estaria sendo demitido da Comis
são. Está-se criando uma imagem desvirtuada
do relatório da Subcomissão, que propõe, na ver
dade, para o Brasil, um sistema financeiro que
funcione dentro da economia de mercado, quer

dizer, dentro das boas regras do regime capitalista,
que consiga reduzir gastos pela competição, onde
haja estabelecimento de créditos suficientes, em
que se acabe com o preço de carta-patente etc.
Quanto ao particular aspecto da venda de carta
patente, por exemplo, um colega nosso, Consti
tuinte pelo Rio de Janeiro, Ronaldo César Coelho,
dono de um banco, disse-me que gastou dez mi
lhões de dólares para comprar a sua No entanto,
adiantou que estaria satisfeito se o relatóno viesse
a ser aprovado, porque acha realmente um absur
do esse sistema de se outorgar a carta-patente
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no Brasil, fator que impede que os mais compe
tentes consigam crescer no setor. Essas as consí
derações que eu queria aduzir. Sr. Presidente, per
mita-me solicitar à Mesa a concessão do mesmo
tempo que foi outorgado ao Constituinte Amaral
Netto, para que S. Ex' divulgasse uma notícia que
não é verdadeira neste programa "A Hora da
Constíturnte". Eu gostaria de refutá-lo, restabele
cendo a verdade. Talvez até S. Ex' tenha sido
enganado. Não vou fazer nenhuma agressão, por
que talvez S. Ex' não mereça as nossas críticas.
Somente quero restabelecer a verdade dos fatos,
deturpados na entrevista de S Ex' àquele pro
grama.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Sr. Constituinte Fernando Gasparian, fui testemu
nha do esforço desenvolvido por V. Ex' como
Relator da Subcomissão do Sistema Financeiro
e do trabalho realizado pela Subcomissão. Acho
que dificilmente poderíamos ter na Assembléia
Nacional Constituinte uma subcomissão que rea
lizasse obra tão intensa e profunda como a Subco
missão do Sistema Financeiro. O número de au
diências realizadas talvez tenha sido o maior de
todas as subcomissões. Trabalhamos de manhã,
à tarde, à noite, aos sábados e domingos. Real
mente, o relatório apresentado por V.Ex' merece
o respeito de todos nós, que integramos não so
mente a Comissão, como a própria Assembléia
Nacional Constituinte. Ficamos verdadeiramente
orgulhosos de ver uma obra realizada com tanto
cuidado, com tanta profundidade, abrangendo to
dos os assuntos compatíveis, tudo aquilo que de
veria ser drscutido no campo do sistema finan
ceiro. Nesta Comissão, devemos dar oportuni
dade a todos os Constítumtes de defenderem o
seu ponto de vista, e terem ainda condições de
tentar incluir, no anteprojeto final da Comissão,
aqueles pontos que consideram importantes. Isso
vamos fazer. A discussão será aberta e demo
crática. Todos terão de defender suas posições.
parían, que farei um apelo à Presidência da As
sembléia Nacional Constituinte para que seja da
do a V.Ex',no programa de televisão relacionado
com a Constituinte, o tempo que for necessário
para que faça esse esclarecimento sobre o pro
nunciamento do Líder do PDS, Constituinte Ama
ral Netto.

O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS 
Sr. Presidente, na oportunidade, quero também
sohdarízar-rne com o nosso companheiro Fer
nando Gasparian, na medida em que tivemos,
desde o início, participação efetiva na Subcomis
são do Sistema Financeiro. Quero dar o testemu
nho também da maneira democrática, inteligente
e liberal com que o Relator se houve durante
o transcurso dos trabalhos. Fico muito à vontade
inclusive, com o Constituinte Fernando Gaspa
rian, ~eu companheiro de partido e de ideais
tambem. Na proposta do relatório, tivemos até
algumas divergências importantes, segundo o
ponto de vista do Constituinte Fernando Gaspa
rian. Mas gostaria, em meu nome e acho que
também no de vários companheiros que partici
param des!e trabalho, de repudiar qualquer tipo
de coJocaçao como esta que o companheiro Fer
nando Gasparian nos traz ao conhecimento. Co
mo Constituinte, devemos ser solidários com S.
Ex' Gostarfarnos de fazer esse registro para que
a w'Lla~QI) (jr. nosso Relator ficasse salvaguardada
de qualquer colocação dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Faço minhas as palavras do ilustre Constituinte
Mauro Campos. Vou interceder junto à Presidên
cia da Assembléia Nacional Constituinte para que
esse tempo seja dado ao ilustre Constituinte Fer
nando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex', já
que o Relator José Serra está presente agora,
e para que o ambiente na Comissão ficasse me
lhor, me permitisse ler o que saiu no jornal, a
fim de que S. Ex' confirmasse ou desmentisse
o que aqui está dito:

"O Relator deverá manter a sua posição
relativa ao sistema tributário e orçamentário,
e haverá profundas mudanças no anteprojeto
do sistema financeiro, cujo Relator, Femando
Gasparian, conduziu os trabalhos de modo
contrário ao pensamento da maioria. Ele
conseguiu, através de manobras, uma série
de restrições ao funcionamento das institui
ções bancárias, financeiras, aumentando
consideravelmente a importância dos ban
cos estatais, principalmente o Banco do Bra
sil"

Como realmente são afirmações graves, de que
eu teria feito manobras, gostaria que S. Ex' nos
esclarecesse. Não entraria nesse assunto se não
estivesse na presença de S. Ex' Acho que, ou
S. Ex' desmente esse noticiário, ou, então, confir
ma e vai ter de provar que tipo de manobras
eu fiz no sentido publicado por aquele jornal.

O SR. PRESIDENTE (Francisco DomeIles) 
Sr. Constituinte, o objetivo desta reunião é discutir
tema pertinente à votação do anteprojeto. De mo
do que o assunto levantado por V. Ex', tratando
de matéria publicada na imprensa, não cabe ser
discutido nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Estou falando isso fora do tema dos
nossos trabalhos. Não tenho nem esse direito,
mas estou trazendo o problema à baila, para ver
se, melhor esclarecido o assunto, podemos desa
nuviar o ambiente nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Francisco DorneIles)
Quero pedir a V. Ex' para se cingir, durante as
nossas reuniões, ao assunto para o qual foram
convocadas. Devo dizer a V.Ex', Constituinte Fer
nando Gasparian, que o ambiente que estamos
sentindo em todas as Subcomissões, como nesta
Comissão, é o melhor possível. Acho que o obje
tivo dos nobres Constituintes é permitir que os
temas focalizados sejam amplamente discutidos
e que a maioria decida como deve ser o projeto
final desta Comissão. Se V. Ex' me permitisse,
eu preferia que o assunto que V. Ex' abordou
não fosse discutido dentro desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Perfeitamente. Agradeço a V.Ex' também
o fato de fazer essa gestão junto ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, para conse
guir que eu retifique a inverdade que, talvez invo
luntanamente, o Líder do PDS proclamou, quan
do hoje compareceu à entrevista na televisão, na
hora do almoço.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)
Farei essa solicitação à Mesa.

Com a palavra o Relator, Constituinte José Ser
ra.

O SR. RELATOR (José Serra) - Quero fazer
o seguinte esclarecimento: em primeiro lugar, não
procede a notícia de que o Relator teria feito isso
ou aquilo São relatórios elaborados pelas Subco
missões, que agora estão num plenário maior.
Cada Comissão terá dois terços a mais de pessoas
discutindo diferentes temas. Teremos dias de dis
cussão, de apresentação de emendas e de troca
de idéias. O relatório que farei no final expressará
essa média de idéias e, como ocorre com todos
os relatórios, marcará também posições que, em
bora sejam do Relator, representarão, sobretudo,
a média da Comissão. Quero dizer que, ao longo
do nosso trabalho, tive oportunidade de participar
de discussões sempre quando solicitado. Nin
guém ignora, por exemplo, que participei bastante
das discussões da Subcorrussâo do Sistema Tri
butário. Foi pedido do Presidente da Subcomis
são, foi pedido do Relator, de diversos compa
nheiros etc. No caso da Subcomissão do Sistema
Financeiro, isso não ocorreu Portanto, minha par
ticipação foi mínima, exceto em algumas reu
niões. Só emiti opiniões - digo isso porque a
imprensa publicou, inclusive, declarações em
sentido contrário - quando expressamente soli
citado, e advertindo que não queria fazer qualquer
espécie de condicionamento, em termos de voto.
Aliás, isso foi expressamente assegurado pelos
Deputados em referência, em declarações feitas.
Os membros desta Comissão são testemunhas
de que não houve interferência de minha parte.
Além do mais, qualquer Constituinte tem o direito
de opinar sobre tudo. Apesar disso, ainda tive
o CUidadode não fazê-lo. Creio que devemos ter
uma discussão franca, aberta, sem perspectiva
de conspirações, de confronto de idéias. O impor
tante é que aprovemos coisas boas para o Pais
e que não usemos isto ou aquilo para caluniar
colegas, para conspirar, enfim, não podemos
aprovar matérias que não sejam de interesse do
País e da Nação. Este é o meu espírito: de total
abertura para com todos os membros da Comis
são. O que quero, realmente, é que possamos
discutir, trocar idéias e ver o que é melhor para
o Brasil. Esta, a minha intenção.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Srs. Constituintes, até segunda-feira, à meia-noite,
teremos prazo para apresentação de emendas e
sua discussão. O Relator terá prazo até o dia 8
para apresentar o seu substitutivo. No momento
em que esse substitutivo for apresentado aos Srs.
Constituintes, V. Ex" poderão examiná-Io. No dia
10, começará a votação. Acredito que o processo
mais democrático seja o de cada Constituinte,
no momento em que começar a votação - repe
tiremos uma vez mais o procedimento que adota
remos - pedir destaque para dispositivos do an
teprojeto da Subcomissão que não foram inclul·
dos no substitutivo do Relator, ou seja, se qualquer
artigo que figure no anteprojeto da Subcomissão
não figurar no substitutivo do Relator, o Consti
tuinte poderá pedir a sua inclusão, podendo de
fender esse pedido, e essa inclusão será discutida
pela Comissão. Poderá pedir destaque para arti
gos do substitutivo do Relator e para emendas
apresentadas na Comissão e não acolhidas pelo
Relator. Perguntaria se estariam de acordo. Depu
tado Walmor de Luca?
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o SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Nada a opor. Só lembraria que, para dar objetivi
dade aos nossos trabalhos, deveríamos ater-nos
às normas regimentais. Se não o fizermos, corre
remos o risco de nos perder, tendo em vista a
experiência das Subcomissões, com menor nú
mero de componentes. Lá, eram vinte, vinte e
um, aqui, somos sessenta e três, e, naturalmente,
o número de inscritos e debatedores será muito
maior. As normas regimentais deverão ser cum
pridas rigorosamente pela Mesa. Pediria ao Presi
dente que, neste ponto, não fosse liberal,deixando
a liberalidade para outros momentos que não os
das discussões, porque isso acabaria atrapalhan
do os nossos trabalhos.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Agradeço muito a V. Ex' O Presidente não tem
outra alternativa, a não ser fazer cumprir as nor
mas do Regimento. V.Ex' esteve ausente quando
da discussão entre os Presidentes das demais Co
missões. Ficou estabelecido que cada Constituin
te tem liberdade para defender sua posição. A
situação é a seguinte: V. Ex' tem hoje em seu
poder três anteprojetos. Poderá acontecer que
uma emenda apresentada por V. Ex' na Subco
missão tenha sido acolhida pelo Relator,pela Sub
comissão, e figure no anteprojeto da Subcomis
são. V.Ex', certamente, não apresentará emenda
àquele artigo, porque a sua atribuição foiacolhida.
Mas qual seria a situação de um Constituinte, ao
verificarque o substitutivo do Relator não acolheu
aquele dispositivo de seu interesse que estava no
anteprojeto da Subcomissão, e, porque estava,
não recebeu emenda? Nesse caso, admitirei que
se peça a inclusão daquele dispositivo que figu
rava no anteprojeto da Subcomissão, na votação
da Comissão.

, O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Seria automaticamente incluído como matéria de
destaque, então?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Destaque para inclusão.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Como matéria de destaque, de acordo com o
Regimento, poderão falar dois a favor e dois con
tra?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Não, neste caso, um a favor e um contra. É o
Regimento, como V.Ex' deseja.

O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permi
tiria esclarecer que esta Comissão resguarda os
nossos interesses e dá mais peso aos trabalhos
das Subcomissões. Se isso não acontecesse, o
que ocorreria? Suponhamos que um Relator faça
um relatório - as emendas são oferecidas sobre
os relatórios das Subcomissões - e esse relatório
não receba emendas. Se não se levassem em
conta os relatórios das Subcomissões, certas
questões, conforme o caso, poderiam não voltar
à nossa apreciação. De maneira que me pareceu
uma decisão democrática, no sentido de levar
em conta aquilo que as Subcomissões fizeram.
Essa foi uma posição que, na verdade, esta Co
missão defendeu, através do seu Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de adicionar que essa decisão está em
conformidade com o Regimento. Vamos admitir

que tenhamos um anteprojeto de uma Subco
missão: o Relator só irá retirar um artigo do ante
projeto da Subcomissão se houver uma emenda
supressiva, que ele acolheu. Poderia chegar a ou
tro caminho, se pedisse destaque para a emenda
supressiva. Caso esta fosse rejeitada seria restabe
lecido o artigo que figurou no anteprojeto da Sub
comissão. De modo que essa decisão não modi
fica o Regimento; apenas dá maior facilidade a
cada Constituinte de, ao invés de procurar aquela
emenda supressiva, em que se baseou o Relator
da Comissão para retiraro artigo que foiaprovado,
simplesmente pedir a sua inclusão, sem precisar
referir-se à emenda supressiva, cuja aceitação te
ve, como decorrência, a retirada de um artigo
que figurava no anteprojeto da Subcomissão.
Acredito que, dessa maneira, estaremos totalmen
te coerentes e obedecendo ao Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte. Daremos oportu
nidade a cada Constituinte de defender a sua posi
ção, seu ponto de vista, pois nosso objetivo é
fazer um anteprojeto que tenha a aprovação da
maioria dos membros desta Comissão.

Com a palavra o Constituinte João Machado
Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO RO
LLEMBERG -Sr. Presidente, ficou bastante clara
a posição de V.Ex' na condução da votação. inda
garia, se V. Ex' me permitir, se o Relator poderá
apresentar artigos que não foram objeto de emen
das e se poderá apresentar também um projeto
substitutivo a todo o projeto aprovado pela Subco
missão?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
De acordo com o Regimento, o Relator poderia
incluir no seu substitutivo assunto que não foi
submetido à discussão na Subcomissão. Acredito
que será essa uma decisão do Relator. Quanto
mais se ativeràqueles dispositivos, àqueles artigos
da Subcomissão, mais democrático será esse
procedimento.

O SR. RELATOR (José Serra) - Procurarei
basear-me nas emendas. Temos uma Comissão
Temática de sessenta e tantos membros. É muito
provável que os quarenta membros, que não per
tenciam à Comissão determinada, queiram ex
pressar-se agora - e é legítimo - sob a forma
de emendas, sugestões etc., sobre a parte em
que não opinaram, isto é, as questões tributárias,
financeiras ou orçamentárias. De maneira que a
resultante do nosso trabalho acompanhará o que
resultar da opinião desses sessenta Constituintes.
E teremos sempre a última instância - que é,
afinal, a da votação - para espelhar, com fideli
dade, como se orientará a Comissão. Está certo?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO RO
LLEMBERG - Gostaria apenas de dizer que não
estou questionando o direito e a faculdade, sobre
tudo em respeito à cultura de V. Ex', que tem
de apresentar uma idéia nova. Estou querendo
apenas me situar, para que possa pretender apre
sentar algumas emendas, e no pressuposto de
que V. Ex' poderá ou não apresentar emendas
pessoais que vão ser apreciadas por V.Ex'

O SR. RELATOR (José Serra) - Vou basear
me nas emendas dos Constituintes. Este será o
meu método de trabalho. Para efeito de raciocício,

suponhamos que V. Ex' tenha urna emenda e
que outros Constituintes tenham emendas pare
cidas. De repente poderá aparecer uma quarta
emenda, que reúna alguma coisa das três, mais
adequada e não exatamente igual à primeira etc.
Estou imaginando uma hipótese que poderá con
cretizar-se. Esse é um trabalho de sintese, que
cabe ao Relator fazer. Por hipótese, poderá haver
alguma outra matéria que se considere não seja
objeto de tratamento constitucional. Por exemplo:
uma opinião que seja dada. Isto, eventualmente,
pode ficar fora e ser reincluída no trabalho final.
Direi, se alguém fizer a proposta da inclusão de
tal tema, se a razão foi esta. Tudo isto será subme
tido ao conjunto da Comissão. Agora, a minha
intenção, realmente, é trabalhar com base nas
emendas dos nobres colegas.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de dizer ao ilustre Constituinte João Ma
chado Rollemberg que S. Ex' terá sempre a opor
tunidade de pedir destaque para qualquer artigo
do substitutivo do Relator, solicitando sua votação
em separado.

O SR. RELATOR (José Serra) - Agora, vou
estar aberto a todas as iniciativas dos nobres cole
gas. E gostaria, independentemente de discus
sões conjuntas que façamos, de conversar com
cada um, na medida em que o tempo o permitir.
Quero dizer, inclusive, que vou tomar iniciativa
- já comecei a fazer isto - de procurar pessoas,
grupos etc., para trocar idéias, ouvir o que os
outros pensam e dizer o que estou pensando.
Não há troca de idéias possíveis, se não se expli
citam os pontos de vista de cada um.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Rubem
Branquinho.

O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
pelo que estou entendendo, pelas normas vigen
tes, o Relator José Serra se baseará nos relatórios
das Subcomissões e, concomitantemente, nas
emendas a serem apresentadas. Parece-me, en
tão, que de nada adiantaram os relatórios, as lutas,
as discussões e as votações das Subcomissões,
porque o trabalho final da Comissão se baseará
nesses relatórios e em emendas das próprias Sub
comissões. Acho, assim, que, neste caso, foram
reduzidos praticamente a zero os relatórios das
Subcomissões, porque o Relator se baseará em
emendas apresentadas nas Subcomissões. Hoje,
debatendo esse assunto na Comissão de Organi
zação dos Poderes, pediamos ao Relator que, até
informalmente, admitisse emendas ao seu projeto
substitutivo e que S. Ex' se baseasse mais nos
relatórios das Subcomissões, o que foi admitido
e aceito. Assim, de maneira informal, nos próxi
mos dias 9 elO, a Comissão da Organização
dos Poderes admitirá apresentação de emendas
ao próprio relatório do Relator da Comissão Te
mática. Consulto V.Ex' se não seria possível utili
zarmos um sistema semelhante, até para dar mais
validade aos próprios relatórios, pelos quais tanto
lutamos nas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)
Sr. Constituinte Rubem' Branquinho. V. Ex' não
estava presente no momento em que discutimos
esse assunto. O Regimento não admite emendas
ao substitutivo, Mas o trabalho realizado pelas
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Subcomissões será totalmente discutido. Temos
a seguinte situação: todas as emendas, artigos
etc., da Subcomissão que figurarem no seu relató
rio, só poderão ser suprimidas do substitutivo do
Relator através de emenda supressiva. No mo
mento poder-se-ia pedir destaque para emenda
supressiva e, nesse caso, discutir a inclusão, no
trabalho final, do artigo do relatório do anteprojeto
da Subcomissão. Simplesmente para dar rnator
objetividade e facilidade ao trabalho, a qualquer
artigo do anteprojeto da Subcomissão que não
tiver sido incluído no Substitutivo do Relator, o
Constituinte poderá pedir destaque, para que seja
aproveitado. Desta maneira, teremos sempre pre
sentes os anteprojetos elaborados por cada uma
das Subcomissões.

O SR.CONSTITUINTE RUBEM BRANQUINHO
- Entendo. Sinceramente, é lamentável que, no
Regimento - talvez seja um erro do passado
- tivéssemos aprovado essa sistemática.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Concordo plenamente com V Ex' Acho que o
Regimento deveria ter sido redigido de outra ma
neira. Pergunto a V. Ex" se podemos encerrar
a reunião de hoje e se algum Constituinte deseja
que seja convocada antes de segunda-feira algu
ma outra, para que sejam debatidos quaisquer
assuntos que julgarem convenientes.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Naturalmente que a Comissão, neste momento,
deverá estar recebendo emendas.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Já começamos a fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Então, acho que até segunda-feira, extra-oficial
mente, já poderemos estar reunidos e debatendo
algumas dessas emendas. Isto poderia ajudar o
próprio Relator a formar uma opinião, que não
seria só dele, mas do próprio plenário. Então,
proponho que, segunda-feira, independentemen
te de prazos e, inclusive,de resoluções, não como
votação, pudéssemos abrir a discussão dessa ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concordo com V. Ex' e sugiro que possamos
convocar essa reunião, independente de quorum.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Exato, porque a sessão não teria caráter delibe
rativo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concordo plenamente com V. Ex', porque acho
importante podermos trocar pontos de vista e
idéias.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Sr. Presidente, acredito que, se a reunião não tem
caráter deliberativo,poderia ser feita pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Então, na segunda-feira, faremos uma reunião
às 10 horas e outra às 15 horas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr
Presidente, se fosse possível, creio seria de bom
alvitre, até por antecipação, se houver cópias sufi
cientes, tomarmos conhecimento das propostas
que estão consubstanciadas nas emendas já apre
sentadas. Inclusive, caso haja na Secretaria tam
bém exemplares suficientes dos relatórios das

Subcomissões que integram esta Comissão, seria
interessante passar todo esse material às mãos
dos componentes desta Comissão.

O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Peço à Secretaria da Comissão que, à medida
que as emendas foram sendo apresentadas, se
jam distribuídas cópias a cada membro da Co
missão.

Está encerrada a sessão.

TERMODE REUNIÃO

A Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Fmanceira deixou de reunir-se no dia 19 de maio
de 1987, às 10h. por falta de quorum.

Estiveram presentes os Senhores Constituintes
titulares João Alves, Presidente; José Luiz Maia,
Relator; Firmo de Castro, Naphtah Alves, Feres
Nader e Fábio Raunheitti. Estiveram ausentes os
Senhores Constituintes titulares Carrel Benevides
e João Natal, Vice-Presidentes; Carlos De'Carlí,
João Carlos Bacelar, Lézio Sathler, José Guedes,
WIlson Campos, Jovanni Masini, Flávio Rocha,
Furtado Leite e Jessé Freire.

Sala da Subcomissão, 19 de maio de 1987.
- Beníeio Mendes Teixeira, Secretário.

TERMODE REUNIÃO

A Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira deixou de reunir-se no dia 19 de maio
de 1987, às 17 h, por falta de quorum.

Estiveram presentes os Senhores Constituintes
titulares João Alves, Presidente; José Luiz Maia,
Relator;Jovanni Masini, Furtado Leite, Feres Na
der e Fábio Raunheitti.Estiveram ausentes os Se
nhores Constituintes titulares Carrel Benevides e
João Natal,Vice-Presidentes;Carlos De'Carlí, Fir
mo de Castro, João Carlos Bacelar, José Guedes,
LézioSathler, NaphtaliAlves, WilsonCampos, Flá
vio Rocha e Jessé Freire.

Sala da Subcomissão, 19 de maio de 1987.
- Beníeio Mendes Teixeira, Secretário.

Subcomissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira

_Ata da 10' Reunião,Ordinária,
Realizada em 29 de maio de 1987

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano
de 1987 (um mil novencentos e oitenta e sete),
às 10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão de Or
çamento e Fiscalização Financeira, na sala C-2,
do Anexo11, da Câmara dos Deputados. Presentes
os senhores Constituintes titulares João Alves
Presidente; José Luiz Maia - Relator; Firmo de
Castro, José Guedes, NaphtaJiAlves, WilsonCam
pos, Jovanni Masini, Furtado Leite, Jessé Freire,
Féres Nader e Fábio Raunheitti. Estiveream au
sentes os senhores Constituintes titulares Carrel
Benevides e João Natal - Vice-Presidentes, Car
los de Carli, João Carlos Bacelar, Lézio SathIer
e Flávio Rocha. ORDEMDO DIA: passando à Or
dem do Dia, o Senhor Presidente, constituinte
João Alves, nos termos regimentais, comunicou
que a presente reunião foi convocada para dis
cussão do anteprojeto e das emendas a ele pro
postas. A seguir, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Relator, Constituinte José Luiz Maia,
que fez explanação acerca do trabalho que está
elaborando e finalizou encarecendo o compare-

cimento de todos os Constituintes, a fim de juntos
colaborarem na consolidação final do texto do
anteprojeto. Usou da palavra, pela ordem, para
solicitar maiores esclarecimentos sobre o exame
das emendas, o Senhor Constituinte Furtado Lei
te. Em seguida, o Senhor Presidente, Constituinte
João Alves, discorreu sobre a forma de votação
que adotará por ocasião da apreciação do ante
projeto e das emendas. A reunião foi gravada por
inteiro e o texto, após apanhamento, tradução
e datilografiapassará a fazerparte integrante desta
Ata. Nada mais havendo a tratar, às 10:40 horas,
foiencerrada a reunião e, para constar, eu, Benício
Mendes Teixeira, Secretário, lavreia presente Ata,
que vaia publicação e, após lida, discutida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão de Orçamento e Fis
calização Financeira.

O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, na qualidade de Relator
e também em cumprimento à disposição regi
mental, na abertura da discussão do anteprojeto
que tivemos oportunidade de oferecer no Plenário
desta Subcomissão, queria informar a V. Ex' e
aos demais Pares que estamos recebendo ainda
hoje as emendas modificativas,aditivas e supres
sivas ao nosso anteprojeto. O prazo encerra-se
às 20 horas, por força de decisão da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte, embora pes
soalmente entenda que não haja amparo regi
mental para que isso pudesse ter sido feito, mas
querendo oportunizar a todos os membros desta
Subcomissãoe achando que não poderíamos nos
fechar num trabalho individual, decidimos aceitar
essas emendas. Outro ponto que desejo ressaltar,
Sr. Presidente, é que poderíamos convocar para
amanhã a votação para aprovação do anteprojeto,
ressalvado o direito aos destaques às emendas
que se fizerem necessários e que os Srs. Consti
tuintes entenderem como tal. A partir dai, então,
começaríamos a discutir as emendas apresen
tadas para rejeitá-Ias ou aprová-Ias, de acordo
com a consciência de cada um dos Parlamen
tares. Creio que esse trabalho é realmente o mais
importante da Subcomissão, e pediríamos a aten
ção dos ilustres representantes da Assembléia Na
cional Constituinte integrantes desta Subcomis
são para que, a partir de amanhã, fizéssemos uma
reunião às 10 horas e outra às 18 horas.

Outro ponto, Sr. Presidente, no qual gostaria
de insistir, é o pedido que faço a cada um, a
título de colaboração, para que, informalmente,
juntos, analisássemos todas as emendas e a reda
ção finaldo texto, que o Relatorteria de submeter
a esta Subcomissão, e que todos, para uma ex
pressão maior da democratização do texto repre
sente que este é na realidade aquilo que e o con
senso, comparece com o "vim para cá para a
votação final da redação". De modo que essas
são as observações que o Relator queria fazer.
Solícito a cada um que se integre nessa nossa
luta, que não é só responsabilidade do Relator.
Quero transferir essa responsabilidade a todos
e estou aberto ao diálogo. Insisto,e inclusiveman
dei uma correspondência para o gabinete de cada
um, pedindo a colaboração e a presença de todos
para discutirmos o fecho final desse anteprojeto,
que espero represente o anseio e o sentimento
de todos os integrantes desta Subcomissão.
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o SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Constituinte Furtado Leite.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Pelo que entendi das palavras do Relator pare
ce-me que ele examinou as sugestões, e as emen
das ao parecer de S. Ex", salvo o que não entendi
bem se seriam apreciadas em uma reunião infor
mai, para discutir o mérito e as decisões, para
depois virà Comissão. Não sei se foi nesse sentido
que realmente o Relator nos orientou. Queria pe
dir uma confirmação.

O SR. RELATOR(José LuizMaia) - Esclareço
ao nobre Constituinte Furtado Leite que, cum
prindo o prazo regimental, ainda estamos no pe
ríodo de recebimento de emendas e que a partir
de hoje às 20 horas, começaremos a dar o parecer
sobre emendas que estão sendo apresentadas.
É claro que umas são rejeitadas e outras incorpo
radas pelo Relator, mas a palavra final natural
mente é do Plenário desta Subcomissão. O que
desejo, após esta reunião, se possível, é discutir
com cada um dos companheiros, num gesto de
abertura total, para tentarmos emprestar a esse
documento a qualidade que ele exige. Não quero
absolutamente ser o dono do documento, mas
que ele expresse na realidade o sentimnento e
a vontade deste Plenário. É nesse sentido que
estou fazendo um SOS aos meus companheiros,
pedindo que nos ajudem inclusive na formulação
de rejeição de propostas, de idéias, antes mesmo
disso, para que possamos fazer um trabalho mais
conscientizado. Avotação do anteprojeto amanhã
ressalva todos os direitos modificativos, supres
sivos ou aditivos dele, para depois analisarmos
uma a uma as emendas que serão relatadas na
forma regimental. Quero na realidade pedir a pre
sença de todos, principalmente na redação final.
É claro que os Constituintes vão discutir aqui so
bre o parecer do Relator, rejeitando-o ou aprovan
do-o. A partir daí, na consolidação dessas emen
das no texto é que gostaria que nos ajudassem
na redação final, a fim de que não tenhamos um
trabalho cansativo aqui dentro. É esta a intenção
do Relator.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Está bem esclarecido, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente, creio que, se nenhum Constituinte tiver
outra observação, o objetivo desta reunião é o
cumprimento regimental daqueles prazos de dis
cussão do anteprojeto. Da minha parte não tenho
mais nada a dizer, a não ser que algum Consti
tuinte tenha alguma dúvida ou queira algum outro
esclarecimento que eu possa prestar neste mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - O esclare
cimento do Relator é no sentido de que se vote
o anteprojeto e posteriormente as emendas. Ainda
vou examinar o problema, porque melhor seria,
no meu entendimento, que fossem analisadas es
sas emendas e incluídas no anteprojeto, e este
discutido para votação, porque ai vamos fazer co
mo a maioria das subcomissões, ou seja, um por
um analisou, emenda por emenda, até sair publi
~ado, e, no final, já vem o parecer do Relator,
incorporando as emendas que ele entendeu por
bem aceitar, muitas até impertinentes. Em segui
da, no decorrer da discussão, apreciam-se essas
emendas aprovadas, rejeitadas ou impertinentes

assim consideradas pelo Relator e vota-se o ante
projeto. Mas votar o anteprojeto, depois analisar
se as emendas para incorporá-Ias, mesmo consi
derando ter-se votado com ressalva das emen
das? Não me parece que esta seja uma prática
saudável, contudo, vamos examinar o problema
e se S. Ex" tiver razão, adotaremos perfeitamente
sua sugestão.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente, peço a palavrra para um esclarecimento.
Com a devida vênia de V. Ex", nenhum Relator
ainda conseguiu submeter à aprovação nenhuma
emenda. Pelo contrário, esta Subcomissão foi
uma das que mais democraticamente tentou tra
balhar na formulação do seu parecer. Observa
mos as emendas de cada um dos companheiros,
com exceção das que não foram encaminhadas
a esta Presidência e a esta Relatoria, porque mui
tas delas por erro de encaminhamento, foram
mandadas para outras Subcomissões. Mas as que
nos chegaram às mãos, fizemos referência a elas
em nosso trabalho. Nenhuma Subcomissão ainda
conseguiu votar qualquer sub emenda, primeiro,
porque o prazo ainda está aberto.

O SR. PRESIDENTE (João A1vez) - Permi
te-me, V.Ex"? Sou obrigado a interrompê-lo por
que não estou dizendo que foi votada, mas que
foram apresentadas e relacionadas no parecer
contra ou a favor do Relator. Primeiro, ele analisou
as emendas, uma por uma, deu o seu parecer,
contrário ou a favor. Tenho no meu gabinete qua
tro avulsos desses pareceres e, no final, ele apre
sentou o relatório. Gostaria que aqui fosse feita
a mesma coisa, isto é, que no final se apresentasse
uma espécie de relatório, incluindo as emendas
que o Relator entendeu por bem aceitar. Quero
dizer apenas que não falei que votou, mas que
relacionou no parecer.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Foram
sugestões encaminhadas naquele período que o
Relator teve o livre arbítrio de observar. Eu aqui
fiz uma relação de todos os Constituintes que
encaminharam emendas para cá. Isso está rela
cíonado inclusive na peça do anteprojeto que fiz.
E evidente que eu não poderia submeter à discus
são sugestões, eu tinha de submeter à discussão
o anteprojeto que terá de ser aprovado, ressalvado
o direito de modificação. É esta a posição que
nós entendemos. Era só este esclarecimento, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - O Sr. Se
cretário está me advertindo de que me estou refe
rindo às sugestões, e realmente constam do rela
tório todas as sugestões. O problema de emendas
é a posteriori, de maneira que me rendo à
evidência, entendendo contrária a apreciação a
posteriori das emendas, mas o fato é que uma
trata inicialmente de sugestões e agora já se trata
de emendas da Subcomissão. De modo que há
uma distinção entre uma e outra. Então, o objetivo
da reunião está atendido e estamos aqui amanhã
às 1Ohoras. Esperamos que tenhamos um núme
ro suficiente porque não podemos tomar qual
quer deliberação daqui para a frente sem a maio
ria dos membros da Subcomissão.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, dia 21, às 10 horas.

Está encerrada a reunião.

ATA DA n- REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 1987

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de
1987 (hum mil novecentos e oitenta e sete), às
10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira, na sala C-2, do
Anexo li, da Câmara dos Deputados. Presentes
os senhores constituintes titulares João Alves 
Presidente, Carrel Benevides - Vice-Presidente,
José Luiz Maia - Relator, Firmo de Castro, José
Guedes, Lézio Sathler, Jovanni Masini, Wilson
Campos, Naphtali Alves,Furtado Leite,Jessé Frei
re, Fábio Raunheitti e Messias Góis e o suplente
Hélio Rosas. Ata: Foi dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, a pedido do Relator, consti
tuinte José Luiz Maia, já que foram distribuídas
cópias a todos os membros da Subcomissão; não
houve discussão e, colocada em votação, foi ela
aprovada, por unanimidade, sem restrições. Or
dem do Dia: passando a ordem do dia, o Senhor
Presidente, constituinte João Alves, comunicou
que a presente reunião foi convocada, nos termos
regimentais, para votação do anteprojeto e das
emendas a ele apresentadas. Em seguida, o Se
nhor Presidente João Alves, pela ordem, conce
deu a palavra ao constituinte Messias Góis, o qual
sugeriu, em virtude do excessivo número de
emendas apresentadas, que a votação se desse
em duas etapas: hoje, votação do anteprojeto e
amanhã, votação das emendas. O Senhor Presi
dente, então, ouvido o Plenário, acatou a sugestão,
uma vez que o exame, uma a uma, das 189 emen
das, até a presente data recebidas, seria dema
siado sacrificante. A seguir, e em virtude de ter
ponto de vista diverso do Relator, o Senhor Presi
dente, constituinte João Alves, passou a Presi
dência ao Vice-Presidente Carrel Benevides e
apresentou declaração de voto, em separado, de
sua autoria, para que constasse de Ata e fosse
encaminhada para a Comissão Temática. A se
guir, o Senhor Presidente, constituinte Carrel Be
nevides, elogiando a exposição do constituinte
João Alves,convidou-o a reassurmr a Presidência,
oportunidade em que o Senhor Constituinte João
Alves, declinando, solicitou ao Senhor Constituin
te Carrel Benevides que continuasse presidindo
os trabalhos Prosseguindo, o Sr. Presidente,
Constituinte Carrel Benevides, franqueou a pala
vra aos presentes, ocasião em que falaram os
Senhores Hélio Rosas, Messias Góis, Fábio Rau
nheitti, Furtado Leite e Firmo de Castro. Termi
nada a fase de questionamentos, o Senhor Presi
dente Carrel Benevides passo a fase do processo
de votação nominal do Anteprojeto, tendo-se apu
rado o seguinte resultado: 11 (onze) votos favorá
veis, considerando-se, portanto, aprovado o Ante
projeto do Relator, Constituinte José Luiz Maia,
com ressalvas para os pedidos de destaque às
emendas, a serem votadas amanhã, às 15:00 ho
ras, em reunião ordinária. Deixaram de votar a
favor do Anteprojeto os Constituintes João Alves,
.Fábio Raunheitti e Carrel Benevides, por terem
subscrito a declaração de voto em separado. A
reunião foi gravada por inteiro e o texto, após
apanhamento, tradução e datilografia passará a
fazer parte integrante desta Ata. Nada mais haven
do a tratar, às 11:43 horas, foi encerrada a reunião
e, para constar, eu, Benício Mendes Teixeira, Se
cretário; lavrei a presente Ata, que vai à publicação
e, após lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Alves) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão de Orçamento e FIS
calização Financeira, que tem por objetivo votar
o anteprojeto do Relator com as emendas apre
sentadas. Ficará para amanhã a redação final.
Hoje, não será possível.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o nobre Constituinte MessIas Góis.

O SR CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.

Presidente, estive até agora nos grupos que estão
terminando de verificar as emendas recebidas até
à noite, que estão sendo selecionadas para um
estudo definitivo do nobre Relator. Solicito a V.
Ex' e - se necessário submeto à vontade do
plenário - que, por uma questão didática, se
faça a votação, não diria em dois turnos, mas
em duas etapas em um mesmo turno. Enquanto
o nobre Relator não tiver uma visão global de
todas essas emendas, seria injusto votarmos algu
ma coisa sem o seu exame. Quero propor a V.
Ex'que se assim o entender, submeta aos nobres
colegas Constituintes a proposta de votarmos ho
je, como se faz no processo legislativo normal,
em primeira votação, o anteprojeto apresentado
pelo Relator, ConstituinteJosé LuizMaia.Amanhã,
já com o parecer a todas as emendas, poderíamos
nos debruçar para examinar o referido parecer
sobre cada uma das emendas e pedir os desta
ques necessários. Aprovadas ou rejeitadas as
emendas, as compatibilizaríamos com o antepro
jeto e, amanhã mesmo teríamos um produto final
e acabado desta Subcomissão. Submeto a pro
posta à consideração de V. Ex' e, se entender
válido, apreciação do plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Esta tam
bém é a proposição do Relator, creio. De modo
que não há o que discutir, pois o Regimento per
mite que se faça em conjunto ou separadamente,
desde que ambas sejam analisadas em um só
turno. A palavra está franqueada.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente, ao submeter o anteprojeto, na forma origi
nal, quero ressaltar que foram recebidas, pelo ple
nário da Comissão Temática, 177 emendas, das
quais muitas foram acolhidas pelo Relator. Tere
mos, de acordo com o Regimento, blocos de
emendas a serem discutidas, que, evidentemente,
vão alterar este anteprojeto, que será submetido
à votação agora. Temos também destaques das
emendas acolhidas. Se algum companheiro não
concordar com os termos das emendas, natural
mente tem o livre direito de requerer destaque
para análise, uma a uma. Há outras emendas rejei
tadas pelo Relator, bem como alguns destaques.
Sobre essas emendas que foram rejeitadas se
algum companheiro sentir-se prejudicado, tem
o hvre direito de requerer a discussão em sepa
rado. (Pausa.) - São 187 emendas, e as estamos
analisando uma a uma. Aproveitaremos as que
forem pertinentes, aquelas que não alteram filoso
ficamente o trabalho inicial. Um direito que têm
os nobres Constituintes é o de emendar o parecer
final, que deveremos apresentar na sessão de
amanhã, juntamente com as demais emendas.
Depois haveremos de submeter o trabalho final
à decisão do douto plenário desta Casa

Portanto, Sr. Presidente, peço a V.Ex', na forma
regimental, que submeta o anteprojeto à votação
ressalvados os destaques e as emendas que estão
em análise por este Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Devo uma
explicação à Subcomissão. Na qualidade de Presi
dente desta Subcomissão, acompanhando deta
Ihadamente todas as démarche, os trabalhos ve
rificados, discordei na forma e no conteúdo do
anteprojeto emitido pelo Relator. Por conseguinte,
resolvi emitir um voto em separado, fazendo-o
agora, por antecipação, porque poderá inclusive
ser aproveitado pelo Relator, que tem tido muito
boa vontade com relação às sugestões recebidas.

Nestas condições, convido o Constituinte Carrel
Benevides, Vice-Presidente, para assumir a Presi
dência, a fim de que eu possa ler meu voto neste
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - Tem
a palavra o eminente Presidente desta Subcomis
são, Constituinte João Alves.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO ALVES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais membros desta
Subcomissão, em que pese o esforço, o empe
nho, a dedicação e o interesse do Relator desta
Subcomissão, Deputado José LuizMaia, e, sobre
tudo, o constrangimento em opor-me a um ami
go, não posso render-me e fugir ao dever de ex
pressar minhas convicções em momento de su
prema esperança para a população brasileira: a
nova Constituição do País.

Aliás, a certeza de que o trabalho apresentado
pelo eminente colega é produto de sugestão dos
diversos segmentos da sociedade, entendida ou
não na matéria, animaram-me a contratar a peça
trazida à deliberação deste órgão técnico.

Nessa perspectiva, e consciente da importância
que assumiu a Subcomissão, na condução dos
debates e propostas referentes ao Orçamento e
à Fiscalização Financeira, onde se inclui forçosa
mente a ordem econômica e social do País, per
miti-me fazer algumas considerações de ordem
doutrinária e técnica sobre o texto apresentado.

Após analisar longamente o anteprojeto do Re
lator, reconsiderando várias vezes minhas pró
prias idéias, ditadas pela experiência como mem
bro, relator ou presidente de inúmeras Comissões
de Orçamento ou de Fiscalização Financeira, ou
mesmo de matérias correlatas, ao longo de quase
25 anos ininterruptos neste Parlamento, e baliza
das pelos estudos e pesquisas de doutrinas da
Ciência Econômica, da Ciência da Administração,
da Ciência Política e do Direito, sobre os assuntos
pertinentes ao Orçamento, em nível nacional e
internacional, resolvi apresentar este voto em se
parado, discordante da proposta do Relator.

É importante ressalvar que o voto que ora sub
meto, além de expressar essa experiência, é fruto
de consultas a dezenas de Constituições estran
geiras, aprovadas por parlamentares do mundo,
homens de todas as categorias profissionais; às
Constituições brasileiras, de 1891 a esta data; a
professores de alto nível e a lideranças expressivas
das duas Casas do Congresso, mas, acima de
tudo, calcado no mais profundo e apaixonado
sentimento por uma sociedade organizada de for
ma permanente, de acordo com as necessidades
e aspirações do povo brasileiro.

E, sob esta ótica, não se pode aprovar apenas
um bom trabalho. Deve-se aprovar o melhor tra
balho.

Nesse sentido, não se pode aprovar uma propo
sição que, mtegrando o capítulo do Poder Legis
lativo, inicia com a determinação de que o Poder
Executivo estabelecerá planos condicionados à
aprovação do Congresso Nacional.

O conteúdo dessa redação, além de deixar a
reboque o Poder Legislativo, poderá levar à inter
venção do Estado no domínio econômico e so
cial, ao privilegiar o Poder Executivo.

O Poder Executivo ao estabelecer planos de
longo, médio e curto prazos, aos quais se subordi
narão os planos e orçamentos do setor público
poderá induzir a idéias de que está condicionado
toda a atividade privada, dificultando a ação parti
cular da empresa ou do indivíduo, contradizendo,
pelo menos em tese, o princípio da livre iniciativa,
pois evidencia uma economia planificada.

Em face de tal redação, surgem algumas dúvi
das: o Congresso Nacional apenas aprovará os
planos e orçamentos do setor público que se su
bordinam aos planos de longo, médio e curto
prazos, estabelecidos pelo Poder Executivo ou
aprovará os próprios planos de longo, médio e
curto prazos? No processo de aprovação de todos
esses planos, ou de qualquer deles, se fosse o
caso, o Congresso Nacional poderia alterá-los?
Nada esclarece o anteprojeto.

Em última análise, o primeiro artigo da propo
sição, além de apresentar distorções em relação
aos Ideais democráticos do povo brasileiro e do
Congresso Nacional, mostra outras inconsistên
cias técnicas. Exemplo disso é a sugestão contida
no § 10 do Art. lo de serem "levadas em conta"
(que redação esdrúxula para uma Constituição!),
na elaboração de planos e orçamentos, obrigato
riamente, as macrorregiões geográficas. Se assim
for, como ficarão os setores econômicos que ne
cessitam de atendimento prioritário? E como se
rão consideradas as diferenças reqionais, esta
duais, municipais ou de integrantes das macror
regiões?

O § 2' é de inexeqüível aplicação prática, pois
estabelece cntério obrigatório para a alocação de
todos os recursos, destacando os casos a serem
ressalvados. Tais critérios são impropriedade que
um texto constltucronel não pode permitir, pois,
ao se basearem na "proporcionalidade direta à
população e inversa à renda", seja qual for, não
esclarecem se isto se fará em relação às macror
regiões ou às regiões, aos Estados, aos muni
cípios, ou ainda, às microrregiões.

O texto proposto no § 20 peca, amda, por restrin
gir a apenas quatro casos, as impossibilidades
de se adotar aquele critério.

Essa crítica fundamenta-se na constatação de
alguns simples exemplos: os planos para os seto
res rodoviário ou ferrovíário, ou ainda para a ma
nutenção e construção de aeroportos e portos,
que exigem normalmente grande soma de recur
sos, não estabeleceriam condicionados às priori
dades nacionais, mas a coeficientes de alocação
reqíonars, estaduais ou municipais, que obriga
riam uma distribuição irracional de recursos a
regiões, Estados ou Municípios que deles não ne
cessitassem, impedindo o própno desenvolvi
mento harmônico do País.

Inúmeras outras situações servem para exem
plificar a inviabilidade de tal critério na Consti
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tuição. Assim, um programa de armazenagem
de safra agrícola ou pecuária não estaria condicio
nado a criar silos nas áreas produtoras ou consu
midoras. De acordo com tais critérios,estaria obri
gando a construir srlos em regiões não produtoras
ou não consumidoras Ou, um programa de de
senvolvimento de pecuána, obngaria a que se apli
cassem recursos em regiões sem vocação econô
mica para tal atividade; ou, um programa de de
senvolvimento de ensino superior, exiqíríaa insta
lação de universidades em regiões sem demanda
ou com demanda já atendida; um plano de refor
ma agrária levaria à aplicação de recursos em
regiões não prioritárias,ficando sem recursos ou
tras regiões; ou, ainda, um projeto de erradicação
de habitações deficientes nas cidades deixaria
sem recursos os centros urbanos mais proble
máticos e, com excesso, alguns mais favorecidos

Poderíamos passar horas aqui relatando exem
plos de Situações, em todos os setores e atívida
des, que mereceriam também ser ressalvados no
texto constitucional.

E tudo isso sem considerar as implicações téc
nicas, econômicas, sociais e políticas, da transfe
rência obrigatória de renda entre regiões. Sem
atentar para as necessidades reais de cada uma,
poder-se-ia ter, em médio ou longo prazo, distor
ções piores que as atualmente observadas. Deve
se, ainda, lembrar que mvestimentos caríssimos
que sobrecarregam toda a sociedade - setor de
transportes ou de geração de energia, por exem
plo - depois de executados, precisam ser manti
dos, o que não seria possível com a aplicação
de meros coeficientes regionais, estaduais, muni
cipais, etc. a todo o processo de alocação de
recursos públicos.

Mesmo que estivesse pensando no critério que
se aplica à distribuição dos recursos do atual Fun
do de Participação dos Estados e Municípios,nun
ca poderia ser ele aplicado indiscriminadamente,
como prevê o anteprojeto, na distribuição de to
dos os recursos orçamentários da União. Ade
mais, nada disso caberia num texto constitucional.

O art. 2° do anteprojeto apresenta também in
consistências técnicas ao estabelecer que "os or
çamentos anuais do setor público compreende
rão estimativas de receita e despesa em base real"

A possibilidade de se estimar a defesa, contra
riando toda a expenência e tradição nacional e
internacional, traz embutida a possibilidade de o
Executivo realizar despesas fora da estrita deter
minação legislativa e do que for divulgado, de
forma transparente, à sociedade.

Na verdade, a simples sugestão de estimar des
pesas gera inúmeras dificuldades para o controle,
o acompanhamento e a fiscalizaçãodo orçamen
to, exercido tanto pelo Congresso Nacional, quan
to pelos órgãos técnicos do chamado controle
externo - Tnbunal de Contas da União, como
auxiliar do Congresso - e do própno controle
interno

Tais afirmações se tornam ainda mais assusta
doras ao estabelecer a base real para a estimativa
desta despesa, isto é, a indexação do orçamento
a um Instrumento qualquer - OTN,por exemplo
Todos os meses, ou dias,ou bimestres, trimestres,
semestres, não sei, e o anteprojeto não indica,
as rubricas orçamentárias seriam atualizadas por
um índice estabelecido pelo Poder Executivo 
e quantas são as notícias sobre manipulação de
índices neste País, ou sobre alteração de seus

critérios casuisticamente! - sem a participação
do Legislativo.

Imaginem uma situação em que os saldos de
cada rubrica orçamentária, à medida que o tempo
passasse, fossem tendo seus valores atualizados
Pergunto: isso se faria pela "nota de empenho"
ou pela efetivarealização de despesa, que podem
ter suas datas separadas por meses? Qualquer
das duas hipóteses pode fazercom que o objetivo
pretendido na proposta se reveleinócuo, pois bas
taria que a inflaçãoentre as duas datas fosse muito
alta para que uma delas se tornasse defasada
fínanceiramente no tempo.

Isso com o argumento de sombrear e obscu
recer o conhecimento da ação pública já exercida.
Se os valores forem atualizados a cada mês, por
exemplo, teremos atualizados em cima de atuali
zações. Estaria assim dificultadoo conhecimento
claro do que já houvesse sido realizado.Perdería
mos a percepção da ação pública, autorizada pelo
Congresso, que já tivesse sido exercida.

Dessa forma, a execução orçamentária torna
se-ia algo que só pessoas com formação alta
mente especializada poderiam entender e, portan
to, acompanhar, controlar ou fiscalizar, tirando
toda a transparência da ação govemamental; do
que já foi executado e do que falta executar; do
que já fOI gasto e do que ainda se pode gastar,
de acordo com o autorizado pelo Congresso.

Apar das dificuldadesde controle que me preo
cupei em descrever, outras inconsistências técni
cas se verificam no art 2° do anteprojeto. Ele
estabelece a indexação de forma a atualizar os
valores orçamentários conforme a Inflação, sem
considerar que receita e despesa têm compor
tamento diferentes.A curva da receita é completa
mente diferente da curva de despesa e estas nem
sempre acompanham a curva Inflacionária.

A receita, em sua maior parte, é arrecadada
com base nos preços de cada época. Os impos
tos, taxas e tarifas que incidem sobre a renda
e sobre os produtos ou atividades produtivas têm
sempre seu volume acrescido em função dos pre
ços ou dos rendimentos de cada momento, sendo
condicionados, portanto, à ação inflacronária de
forma permanente e independente da indexação.

Por outro lado, a despesa tem componentes
diversos, os quais são influenciados, de forma
diferenciada, pela alta geral de preços numa eco
nomia. Assim, não se pode admitir a utilização
de um mesmo instrumento para indexar tanto
os setores dependentes de financiamento externo,
os quais são fortemente influenciados pelos valo
res de moedas estrangeiras, com comportamento
independente da ação política interna, quanto os
gastos com pessoal, com saúde ou com subsídio
à agricultura etc...

Não me reportando mais aos aspectos de con
trole e a exemplo que ilustre os vicios trazidos
pela proposta, devo ainda ressaltar que a indexa
ção automática e generalizadatem um importante
componente de inflação inercial e de inflação psi
cológica, que a inviabilizam em situaçãoes econô
micas normais.

Aindexação da economia só deve ser indicada
em situações extremas, particulares e conjuntu
rais, quando a inflação fica incontrolável,com ín
dices crescentes a cada momento. Situações co
mo esta perduram, tanto no caso brasileiro como
no de vários outros países -Israel, Bolívia, Argen
tina etc... - por períodos limitados. Não há ne
nhuma corrente científicaa defender a indexação

permanente, ao longo do tempo e para todos
os setores, num texto constitucional.

O mesmo art. 2°com seu parágrafo único, con
tradiz, ainda, uma das aspirações básicas do Po
der Legislativo e um dos princípios clássicos da
teoria científica pertinente à matéria: o princípio
da unicidade. Quando se pretende um orçamento
úmco para o setor público, o anteprojeto apre
senta proposta para, pelo menos, dois orçamen
tos distintos, a exemplo do que temos hoje em
dia. Um, o orçamento da União, outro, o das em
presas estatais.

Além disso, contrariando a técnica de redação
legislativa, onde os preceitos devem estar absolu
tamente claros, estabelece, no art. 9°,que o "Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional
11 o projeto de lei orçamentária" sem fazer refe
rência ou esclarecer o conteúdo desse projeto,
se é constituído por dois orçamentos ou por ape
nas um deles.

No art. 3° do anteprojeto encontramos outra
imprecisão que poderá diminuir ainda mais a par
ticipação legislativa: "o orçamento da União... de
verá explicar custeio, investrrnento e transações
financeiras e transferências". Ora, a nossa tradi
ção e junsprudêncía, configuradas, Inclusive, na
Lei n' 4 320, de 1964, estabelecem para o orça
mento da União um detalhamento bem maior
do que o agora proposto. Se a Constituição nas
cente determinar apenas esses itens de explica
ção, que são de caráter genérico e agregador,
o Congresso Nacional passará a ter substancial
mente diminuída sua participação no processo
decisório, relativo à alocação de recursos neste
País.

Quanto ao disposto no art 40 vale salientar o
que já foi dito: em nenhum lugar da proposta
está claro que o orçamento das estatais será apre
ciado, alterado, se for o caso, votado e aprovado
pelo Congresso Nacional.

Pode-se depreender outra impropriedade no
art. 5° "a eficácia e a eficiência dos agentes" não
podem ser verificadas em orçamentos, como dis
posto no anteprojeto, mas sim na sua execução.

No art. 7° quanto à perrrussão de que transa
ções financeiras das empresas estatais, mesmo
as relativasaos gastos operacionais, sejam efetua
das sem prévia autonzação do Legislativo, equi
vale incorrer no mesmo erro que, durante os vinte
anos de vigência da atual Constituição, possibi
litou o recorde mundial de uma dívida externa
da atual Constituição, possibilitou o recorde rnun
dial de uma dívidaexterna de mais de 100 bilhões
de dólares, com as nefastas conseqüências que
isto tem trazido a toda a sociedade brasileira

No art. 8° foram omitidos os planos de curto
prazo, que estão explícitosno art 10 Uma Consti
tuição não pode ter dispositivosconflitantes como
estes. Ou será que os planos de curto prazo devam
ser apreciados pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, separadamente, burocratica
mente e estendendo, no tempo, sua apreciação
legislativa - justo no plano de curto prazo! Já
o seu parágrafo único estabelece a obnqatorie
dade de os Ministros de Estado serem convo
cados a comparecer ao Congresso Nacional ou
a qualquer de suas Comissões Ora, estabelecer
obrigatoriamente a convocação parece ser meio
de banalizar a presença de Mimstrosno Congres
so e, ao mesmo tempo, de tomar parte do exíguo
tempo que o Legislativo tem para apreciar e deba-
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ter a matéria orçamentária É mais apropriado
estabelecer o princípio da convocação, quando
for indicada, necessária ou conveniente.

o art. 9° estabelece que será encaminhado ao
Congresso Nacional um Plano de Distribuição de
Recursos, para aprovação. O Congresso Nacional
não deve ser mero homologador, aprovador de
instrumentos do Executivo. Em nenhuma parte
do anteprojeto, que ora analiso, existe menção
à possibilidade de retificação, inclusive para apri
moramento, de Plano de Distribuição de Recur
sos. Aliás, a falha técnica é tão gritante que é
apresentado um "Plano de Distribuição de Recur
sos" ao qual, em nenhum momento, é dado clara
mente um objetivo, uma definição ou indicada
sua utilização.

O inciso 11 do art. 9" estabelece apenas 2 meses
para a apreciação pelÓ Congresso do projeto de
lei orçamentária, isso numa situação em que o
Congresso pretende um maior número de infor
mações e de entidades públicas compreendidas
na peça orçamentária. Na vigência da atual Cons
tituição, votada precipuamente para o fortaleci
mento do Executivo, tal prazo é de 3 meses!

O art 11 do anteprojeto estabelece Comissão
Mista, com fins de que trata a seção. Tal redação
peca pela absoluta imprecisão e impropriedade.
Não informa textualmente e de maneira isofis
mável quais as matérias de competência desta
Comissão e, o que é pior, exclui dela o acompa
nhamento, o controle e a fiscalização, pois são
próprios de outra seção específica. Esta Comis
são, com caráter permanente e duração de 2 anos
para o mandato de seus membros, nos moldes
propostos, só terá razão de ser se apreciar as
contas do exercício anterior, acompanhar e fisca
lizar a execução do exercício presente e analisar
o orçamento do exercício subseqüente.

O parágrafo 2° deste mesmo art. 11 está a evi
denciar, mais uma vez, a preocupação em dimi
nuir a função do Poder Leqislatrvo: "somente aos
projetos mencionados no art. 8°, poderão ser ofe
recidas emendas", ou seja, somente aos planos
de longo e médio prazos e aos orçamentos. Os
planos de curto prazo e o "Plano de Distribuição
de Recursos" não estão inseridos nas prerroga
tivas do Congresso. E mais adiante, encontrei um
primor de contradição no § 3° deste artigo. Ver
bis:

"§ 3° Não serão aceitas emendas ao
projeto de lei orçamemtária:

a) incompatíveis com os planos de médio
e curto prazos;

b) que contrariem o plano de distribuição
de recursos previamente aprovado:

O art 12 da proposta do prezado Relator faz
referência apenas a veto 'do Poder Executivo ao
projeto de lei orçamentária anual, sem fazer refe
rência explícita à possibilidade de veto ao Plano
de Distribuição de RecUrlQl\ o qual está regulado,
junto com e projeto ~:,lV:,a.-meios, no art. 9°
Como o chefe do·PQdtl' WàrtiYo só veta o que
for alterado, isIo,°I.~ ItITltndado pelo Congresso
Nacional, a falta dt' previsSe de veto ao Plano
de Distribuição de Recursos confirma a minha
certeza de que não se permitirá ao Legislativo
alterar, por meio de emendas, este plano, caben-

do-lhe tão-somente aprová-lo, como está dito,
aliás, como todas as letras, no item I do art. 9°

O Congresso Nacional, não podendo emendar
o Plano de Dlstnbuição de Recursos, consequen
temente, vê diminuída sua possibilidade de alterar
o próprio projeto de lei orçamentária, pois, confor
me o disposto na alínea "b" do § 3° do art. 11
não serão aceitas emendas que contrariem aquele
plano.

Essa situação já é anteriormente ressaltada
quando o item 1/ do art. 9° determina que o projeto
de lei orçamentária, "ajustado à mamsfetação pré
via do Congresso Nacional" será encaminhado
em prazo estabelecido. Ora, a expressão "mani
festação prévia" é dúbia, podendo-se depreender
que se trata do referido Plano de Distribuição de
Recursos. Sendo assim, e, volto a frisar, como
ao Congresso cabe aprová-lo, muito pouco se
teria a fazer, também com relação ao "ajustado"
projeto de lei orçamentária.

O disposto no art 17 representa outra norma
absolutamente inócua e parece ter sido redigido
de forma a dar aparentemente importância ao
Congresso. Este artigo não estabelece a periodi
cidade com que o Poder Executivo encaminhará
ao Congresso, para acompanhamento, relatórios
da execução físico-financeira dos planos e orça
mentos. Se o Executivo encaminhar tais relatórios
no último dia de vigência dos planos ou do orça
mento terá cumprido, formalmente, o dispositivo
constitucional, sem permitir, na prática, nenhuma
ação do Congresso. Nem reclamar o Legislativo
vai poder!

A impropriedade maior do art. 22 do antepro
jeto já foi comentada no início deste voto: a elabo
ração, organização, execução e acompanhamen
to dos orçamentos públicos em termos reais, re
presenta componente altamente inflacionáno, di
ficulta o controle, eliminando a transparência na
ação pública, e é tecnicamente desaconselhada.

Em relação à Seção que trata da Fícalízação
Financeira, Orçamentária e Patrimonial da Umão
art 20 entendo que necessita, entre outros aspec
tos, de correção nas partes em que prescreve
a fiscalização, o controle e a tomada de contas
de forma separada, pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal. Estas atribuições devem
ser das duas Casas, conjuntamente, passando pe
lo exame da Comissão Mista, que apreciará os
planos e as matérias orçamentárias.

AsSIm, reafirmo que o anteprojeto estabelece
uma preponderância do Poder Executivo em rela
ção ao Poder Legislativo, que continua com papel
homologador, o que contraria a formação cultural
da sociedade brasileira e as aspirações demo
cráticas do nosso povo.

O enteprojeto em estudo desconsidera a visão
do Estado, enquanto Governo, sociedade civil e
sociedade política. Privilegia apenas o Governo,
representado pelo Poder Executivo, ao passo que
a proposta integrante deste voto pressupõe parti
cipação harmônica de Govemo e sociedade, tanto
política quanto civil. O único meio de viabilizar
tal pressuposto será mediante o fortalecimento
do Poder Legislativo.

Defendo, pois, a participação do Congresso Na
cional no processo decisóno relativo à alocação
de recursos públicos e na fiscalização da ação
govemamental.

Considerando, pois, que o anteprojeto em apre
ço contém vícios e impropnedades de natureza

diversa, inclusive doutrinária e técnica, na forma
e no conteúdo, proponho neste voto em separado,
dele fazendo parte integrante, texto alternativo que
objetiva sanar as incorreções e os inconvenientes
demonstrados:

ANTEPROJETO DO ORÇAMENTO,
FICALIZAÇÃO Fll'IAl'ICEIRA
E TOMADADE CONTAS

SEÇÃO
DO ORÇAMENTO

Art 1° O orçamento anual compreenderá a
fíxaçâo da despesa e a previsão da receita.

Parágrafo único. Na elaboração da proposta
orçamentária, o Poder Executivo, em anexos es
pecíficos, fará as previsões relativas ao custeio
das atividades-meio, da infra-estrutura, do setor
produtivo e dos investimentos sociais do Estado,
discnminadamente, e relacionará o conjunto das
isenções, dos incentivos e das demais modali
dades de benefícios fiscais.

Art 2° A lei do orçamento não conterá dispo
sitivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa Não se incluem na proibição:

1-a autorização para operações de crédito por
antecipação de receita;

11-as disposições sobre a aplicação do saldo
que houver.

Art. 3° Os investimentos realizáveis em mais
de um exercício serão incluídos no orçamento
plurianual, na forma do que dispuser a lei comple
mentar.

Parágrafo único. O orçamento plurianual será
elaborado sob a forma de orçamento-programa
e conterá os programas setoriais, seus subpro
gramas e projetos, com a estimativa dos custos,
especificará as provisões anuais para a sua execu
ção e determinará os objetivos a serem atingidos.

Art. 4' Fica o Poder Executivo obrigado a
prestar Informações semestrais ao Poder Legis
lativo a respeito da execução do orçamento anual
e plurianual, a fim de habilitá-lo a avaliar o desem
penho da administração e propor as correções
necessárias.

Art. 5° A lei disporá sobre o exercício finan
ceiro, a elaboração, a organização, o conteúdo
e a forma dos orçamentos públicos.

§ 1° São vedadas:
a) a transposição, sem prévia autorização le

gal, de recursos de uma dotação orçamentária
para outra;

b) a concessão de créditos ilimitados;
c) a abertura de crédito especial ou suplemen

tar sem prévia autorização legislativa e sem indica
ção dos recursos correspondentes; e

d) a realização, por qualquer dos Poderes, de
despesas que excedam os créditos orçamentários
ou adicionais.

§ 2 9 A abertura de crédito extraordinário so
mente será admitida para atender a despesas im
previsíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, insurreição interna ou calamidade pública.

§ 3' Os créditos especiais e extraordinários
não poderão ter vigência além do exercício em
que forem autorizados, salvo se o ato de auton
zação for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos
limites de seus saldos, poderão viger até o término
do exercício financeiro subseqüente.

Art. 6° A proposta de orçamento anual com
preenderá, obrigatória e separadamente, as des-
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pesas e receitas relativas a todos os poderes, ór
gãos e fundos da Administração Direta e das enti
dades da Administração Indireta, inclusive funda
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Na elaboração de proposta orçamentá
ria, o Poder Executivo incluirá fundos, programas
e projetos aprovados em lei.

§ 2° Nenhum invetimento, cuja execução ul
trapasse um exercício financeiro, poderá ser ini
ciado sem prévia inclusão no orçamento pluna
nual ou sem prévia lei que o autorize e fixe o
montante das dotações que anualmente cons
tarão do orçamento, durante o prazo de sua exe
cução.

§ 3° Ressalvadas as disposições desta Cons
tituição e de leis complementares, é vedada a
vinculação do produto da arrecadação de qual
quer tributo a deteminado órgão, fundo ou des
pesa.

Art. 7° O orçamento plunanual consignará
dotações para a execuções dos planos de valori
zação das regiões menos desenvolvidas do País.

Art 80 O projeto de lei orçamentária anual
será enviado pelo Chefe do Govemo ao Congres
so Nacional, para votação conjunta das duas Ca
sas, até quatro meses antes do mício do exercício
financeiro seguinte; se, até trinta dias antes do
encerramento do exercício financeiro, o Poder Le
gislativo não o devolver para sanção será promul
gado como lei.

§ 1° Organizar-se-á Comissão Especial Mista
de Senadores e Deputados para exammar os pro
jetos de lei relativos aos orçamentos anuais e plu
rianuais e sobre eles emitir parecer.

§ 29 A Comissão Especial Mista terá mandato
igual aos das Mesas do Senado Federal e da Câ
mara dos Deputados e lhe competirá também
apreciar todas as matérias relacionadas com orça
mentos, créditos adicionais, fiscalização financei
ra, tomada de contas, além do estabelecido nos
arts. 12 e 13, e § lodo art. 24 desta Constituição.

§ 3° Somente na Comissão Especial Mista
poderão ser oferecidas emendas aos projetos de
lei orçamentária.

§ 4° Não serão aceitas emendas incompa
tíveis com os planos gerais e setoriais de Governo
e sem indicação das respectivas fontes de custeio

§ 5° O pronunciamento da Comissão sobre
as emendas será conclusivo e final, salvo se um
terço dos membros do Senado Federal e mais
um terço dos membros da Câmara dos Depu
tados requererem a votação em plenário de
emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.

§ 6° Aplicam-se aos projetos de lei mencio
nados, no que não contrariem o disposto nesta
Seção, as demais normas relativas à elaboração
legislativa.

§ 7° O Chefe do Governo poderá enviar men
sagem ao Congresso Nacional propondo a modi
ficação dos projetos de lei relacionados neste arti
go, enquanto não estiver concluída a votação da
parte cuja alteração é proposta.

Art. 9° O Chefe do Governo terá o prazo de
5 dias do recebimento dos autógrafos para san
cionar ou vetar, total ou parcialmente, o projeto
de lei orçamentária.

§ 10 O veto e suas razões serão comunicados
em 48 horas ao Congresso Nacional, que terá
10 dias para sobre ele se pronuncioar.

§ 2° Mantido o veto, os recursos correspon
dentes serão utilizados em créditos adicionais,
aprovados pelo Congresso Nacional.

Art. 10. O numerário correspondente às do
tações destinadas à Câmara dos Deputados, ao
Senado Federal e aos Tribunais Federais será en
tregue em duodécimos.

Art 11. A lei disporá sobre as condições para
emissão de títulos de dívida púbhca, compreen
dendo a natureza, o montante, a rentabilidade,
as formas e prazos de resgate

Art. 12. Nenhum gasto será realizado ou obri
gação assumida pelo Estado, seus orçamentos,
inclusive entidade da qual participe direta ou indi
retamente, sem prévia autorização do Congresso
Nacional.

Art. 13. Depende de autorização do Congres
so Nacional a emissão de moeda em geral e a
criação de fundos contábeis e adrrunístranvos.

SEÇÃO
DA ASCALIZAÇÃO ANANCEIRA,

ORÇAMENTÁRIA E TOMADA DE CONTAS

Art. 14. A fiscalização financeira e orçamen
tána da União será exercida pelo Congresso Na
cional, mediante controle externo e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo instituídos
por lei.

§ 1° O controle externo do Congresso Nacio
nal será exercido com auxílio do Tribunal de Con
tas da União e compreenderá a apreciação das
contas do Governo Federal, o desempenho das
funções de auditoria financeira e orçamentária,
bem como o julgamento das contas dos adminis
tradores e demais responsáveis por valores pú
bhcos,

§ 2° A lei disporá sobre a organização do Tri
bunal, podendo dividi-loem Câmaras e criar dele
gações ou órgãos destinados a auxiliá-los no exer
cício das suas funções e na descentralização dos
seus trabalhos.

§ 3° O controle compreenderá o desempe
nho das funções da auditoria financeira, orçamen
tária e operacional e o julgamento das contas
públicas, dos responsáveis pela arrecadação da
receita e dos ordenadores de despesa, bem como
dos administradores e demais responsáveis por
bens e valores públicos, inclusive os da adminis
tração indireta e fundações.

§ 4° A auditoria financeira e orçamentária se
rá exercida sobre as contas das umdades adminis
trativas do três Poderes da União que, para esse
fim, deverão remeter demonstrativos contábeis
ao Tribunal de Contas da União, a quem caberá
realizar as inspeções necessárias.

§ 5° O julgamento dos atos e das contas dos
administradores e demais responsáveis será ba
seado em exames jurídicos, contábeis e econô
micos, certificados de auditona e pronunciamento
das autondades administrativas, sem prejuízo das
inspeções determmadas pelo Tribunal de Contas
da Umão.

Art. 15. O Tribunal de Contas da União dará
parecer prévio, em sessenta dias, sobre as contas
que o chefe do Governo prestar anualmente ao
Congresso Nacional.

Art. 16 O Presidente da República, após
aprovação pelo Senado Federal, nomeará os Mi
nistros do Tribunal de Contas da União, esco
lhidos entre brasileiros maiores de trmta e cinco
anos, de reputação ilibada e notórios conheci-

mentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de
administração pública, sendo dOIS deles Auditores
do Tribunal que preencham os requisitos e te
nham mais de 5 anos no exercício do cargo.

Parágrafo único - Os Ministros terão as mes
mas garantias, prerrogativas, remuneração e im
pedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.

Art. 17. As normas previstas nesta Seção
aphcam-se, no que couber, à fiscalização e à orga
nização dos Tribunais de Contas dos Estados,
dos Conselhos de Contas dos Municípios, dos
Tribunais de Contas dos Municípios e do Distrito
Federal.

Art 18. O processo e julgamento das contas
terão caráter contencioso, e as decisões eficácia
de sentença, constituindo-se em título executivo.

Parágrafo único. Da decisão cabera recurso,
com efeito suspensivo, para o Congresso Nacio
nal. Se decorridos 60 dias do recebimento do
recurso o Congresso não se pronunciar prevale
cerá a decisão do Tribunal.

Art 19. O Tribunal de Contas da União, de
ofício ou mediante provocação do Ministério PÚ
blico ou das auditorias financeiras, orçamentárias
e operacionais, se verificar a ilegalIdade de qual
quer despesa, inclusive as referentes a pessoal
e as decorrentes de editais, contratos, aposenta
dorias, disponibilidades, reformas, transferências
para a reserva remunerada e pensões, deverá:

1-assinar prazo razoável para que o órgão
da administração pública adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei;

11- sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado.

Parágrafo único. A parte que se considerar pre
judícada poderá interpor recurso, sem efeito sus
pensivo, para o Congresso Nacional, obedecido
o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

Art 20 Apurada a existência de irregulanda
des ou abusos na gestão financeiro-orçamentária,
o Tnbunal de Contas aplicará aos responsáveis
as sanções fixadas em lei.
Art 21. A fim de assegurar maior eficácia do
controle externo e a regularidade da realização
da receita e da despesa, o Poder Executivo, no
âmbito federal, estadual, municipal e Distrito Fe
deral, manterá controle interno, visando a:

[- proteger os respectivos ativos patrimoniais;
11-acompanhar a execução de programas de

trabalho e dos orçamentos;
11I - avaliar os resultados alcançados pelos ad

rnlmstradores, mclusive quanto à execução dos
contratos.

Art. 22. As normas de fiscalização estabele
cidas nesta Seção aplicam-se às autarquias e às
entidades às quais elas destinem recursos.

Art. 23. As empresas públicas e sociedades
de economia mista, cujo capital pertença, no todo
ou em parte, ao Governo ou qualquer entidade
de sua administração indireta, bem como as fun
dações e SOCiedadescivis mstituídas ou mantidas
pelo poder público, ficam submetidas à fiscali
zação do Tribunal de Contas da União, sem pre
juízo dó controle exercido pelos respectivos Exe
cutivos.

Art. 24. O Banco Central do Brasil, organis
mo autônomo, de caráter técnico, com patrimô
nio próprio, terá sua composição, organização,
funcionamento e atribuições determinados por
Lei Complementar.
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§ 10 O Banco Central só poderá efetuar ope
rações com instituições financeiras públicas ou
privadas. De maneira alguma poderá outorgar a
elas sua garantia, nem adquinr documentos emiti
dos pelo Estado, seus organismos ou empresas,
sem a expressa autorização do Congresso Na
cional.

§ 2° Nenhum empréstimo ou gasto público
poderá ser financiado com crédito direto ou indi
reto do Banco Central.

Sala da Subcomissão de Orçamento e FIscali-
zação Financeira, de maio de 1987. - Consti-
tuinte João Alves.

Nobres Constituintes, devo uma explicação so
bre o Banco Central.

O Banco Central, hoje - e eu fui bancário
muitos anos - é uma verdadeira república. Ali,
ajusta-se a economia. Não faz um mês o Banco
Central gastou cento e poucos bilhões de cruza
dos para reajustar a taxade juros. Já agora redistri
buiu os recursos e elevou, puxou a taxa de juros
do open, para 45 ou 46% , a fim de tirar o prejuízo
E o povo brasileiro pagou muito caro por isso.
Enriqueceu também alguns grupos importantes
- V. Ex" sabem - que aproveitaram a "deixa"
e ganharam muito dinheiro. Se isso não fosse
o suficente, é hoje o pronto-socorro dos bancos
estatais; fecha-os, suspende e cobre seus prejuí
zos para não quebrarem. Não deveria falar sobre
o assunto, mas sou relator de alguns casos inter
nacionais que contaram com o aval do Banco
Central. Lá estão bilhões de dólares perdidos.

Enfim, esse Banco, como em muitos outros
países, deveria ter um controle de poder, mas
exerce sua função com independência. Sua as
sembléia elege a diretoria; a diretoria elege o presi
dente. Ora esse Banco deveria ser regulamentado
por lei complementar para não expandir suas ativi
dades sem autorização do Congresso Nacional
São muitas cabeças para pensar.

Esta é a minha posição, este é o meu voto.
Não pleiteio nada, quero apenas que seja encami
nhado este voto com o do Relator. Peço ao Sr.
Presidente que o encaminhe. Quem sabe, se o
Sr. Relator quiser aproveitar este trabalho de hoje
para amanhã eu lhe serei muito grato, até por
que ele tem sido muito acessível no aproveita
mento das sugestões. Sua Ex' não se cansa de
dizer que o anteprojeto não é coisa especifica
mente sua, mas produto das sugestões de todos
os segmentos da sociedade. Se não for assim,
peço a V.Ex', Sr. Presidente, que faça encaminhar
o meu voto às Comissões que sucedem a esta
no exame da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Com base no Regimento, a Mesa acolhe o belís
simo trabalho, com voto em separado, do emi
nente Constituinte João Alves, fruto da sua expe
riência, do seu equilíbrio e do seu conhecimento,
tendo a certeza de que o Sr. Relator há de aco
lhê-lo, há de examiná-lo.

Convidamos o eminente Constituinte João Al
ves a assumir a Presidência e encaminhar a vota
ção.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO ALVES- V.Ex',
neste caso, deveria fazê-lo até que se conclua
o processo de votação. Os Srs. constituintes que
desejarem assinar o meu voto poderão fazê-lo,
assim também poderão, se quiserem, discuti-lo.
A mim não ficaria bem, na Presidência, submeter
uma coisa ou outra à apreciação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTEHÉUO ROSAS- Dese
jo apresentar meus cumprimentos ao Sr. Relator,
Constituinte José LuizMaia. A contribuição maior
que poderemos dar na elaboração da nova Carta
é fazer com que, na redação final, estejam incor
porados subsídios apresentados pela Nação, atra
vés de todos os constituintes, que neste momento
histórico a representam.

O Sr. Relator, Constituinte José LuizMaia, nesta
fase inicial dos trabalhos constitumtes incorpo
rou, talvez mais do que qualquer outro, esta idéia
fundamental de que nenhum dispositivo da nova
Carta pode ser resultado da análise de uma única
escola filosófica ou representar a contribuição de
um único Constituinte, por mais brilhante e ilustre
que seja. O Sr. Relator não se limitou a considerar
as sugestões e as emendas. S. Ex' solicitou e
até exigiu a contribuição daqueles que poderiam
fornecê-Ia e de todos os constituíntes que inte
gram esta Subcomissão, efetivos ou suplentes.
Mesmo que seja modificado integralmente o seu
anteprojeto - e com certeza o será em várias
partes - acredito que foi valiosíssimo o exemplo
dado pelo Constituinte José LuIZ Maia, no exer
cício da função de Relator desta Subcomissão.

Quero deixar consignado aqui meu respeito pe
la contribuição do Relator José Luiz Maia.

O SR. RELATOR(José Luiz Maia) - Agradeço
a V. Ex' suas generosas palavras

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Com a palavra, o eminente Constituinte Messias
Góis.

O SR CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, sou favorável ao acolhi
mento total do anteprojeto do nobre Relator, José
LuizMaia, nesta primeira fase. Peço na forma pre
vista no Regimento, que votemos o anteprojeto
como está, ressalvado o direito das emendas
apresentadas e os destaques a serem feitos. Elo
gio o trabalho do Constituinte João Alves, conhe
cedor de matéria orçamentária e financeira. Certa
mente o voto de S. Ex" servirá de subsídios para
a redação final a ser apreciada por este plenário.
Com certeza muitas das idéias do Constituinte
João Alves serão aproveitadas, bem como outras
que constam das cento e tantas emendas apre
sentadas. Meu voto é pelo recebimento total, para
votação, do anteprojeto apresentado pelo Relator
José Luiz Maia, com a ressalva da aceitação de
emendas e de destaques.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Eminentes companheiros, com base no Regi
mento Interno, a votação será nominal. Gosta
ríamos de ir colhendo os votos, tomando-os em
separado, a começar pelo eminente Presidente
João Alves O Constituinte Hélio Rosas, parece
ser favorável ao relatório, ressalvadas as emendas.
Mas, continuaremos fazendo a chamada nominal
Cada Constituinte deve manifestar-se na decla
ração de voto.

Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEFÁBIORAUNHEITTI
Sr. Presidente, Srs. Constítuíntes, ouvimos com
a atenção que a matéria exige, a explanação feita
pelo nobre Constituinte João Alves. S. Ex"anali
sou, artigo por artigo, do anteprojeto apresentado
pelo nobre Relator. Sentimos desde o início a
preocupação do ilustre Relator em colher o maior
número possível de sugestões, a fim de fechar

seu trabalho. Nós, que clamamos pela devolução
dos direitos e prerrogativas ao Congresso Nacio
nal, mormente no que diz respeito à apreciação
dos gastos públicos, venficamos, no instante em
que o Constituinte João Alves fana sua análise
que muitas portas estavam abertas para a impo
sição do Poder Executivo sobre as prerrogativas
deste Congresso. Embora, como já tenho afirma
do várias vezes, não seja um homem especia
lizado achei por bem, nesta matéria, com o bom
senso que creio nortear minhas decisões, levar
em consideração as análises e o relatório do nobre
Constituinte João Alves, tendo em vista sua longa
experiência por mais de vinte anos nesta Casa,
lidando com esta matéria, o que lhe outorgou
conhecimentos a respeito de tudo o que vem
acontecendo neste País. Estou convencido de que
S. Ex" procurou cercar da melhor maneira possível
os direitos do povo brasileiro e as prerrogativas
do Congresso. Verificamos, contudo, que o seu
trabalho não é exclusivamente seu, S. Ex" o vem
colhendo através de outros companheiros, che
gando finalmente à formação total de seu voto.
Por esta razão, sem desprezar o trabalho do Rela
tor, estaremos com este voto, ressalvado o direito
da apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - Sr.
Constituinte Furtado Leite, para uma questão de
ordem, concedo a palavra a V.Ex"S

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Sr. Presidente, peço a V. Ex" esclarecer a Subco
missão se a matéria está em votação ou em dis
cussão. A simples distribuição do relatório do ilus
tre Constituinte José Luiz Maia não esclarece
quais as emendas ou sugestões que foram apro
vadas ou rejeitadas. Estranho iniciar uma votação
antes da discussão. Gostaria que V. Ex' esclare
cesse, afinal, qual o nosso trabalho neste mo
mento: discussão ou votação. É esta a minha
consulta a V.Ex', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Eminente Deputado, esclareço a V. Ex" que este
anteprojeto já foi discutido em três sessóes. De
qualquer forma, passo a palavra ao eminente Re
lator para responder a V. Ex'

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - O nobre
Deputado Furtado Leite, com justa razão, solicita
esclarecimentos a respeito da votação. O que o
Reqimento assegura é a votação do anteprojeto
na forma original, ressalvados o direito de desta
ques, o direito às emendas. Cento e Oitenta e
sete emendas foram recebidas por esta Subco
missão.Acolhemos umas e rejeitamos outras. En
tão, vai ser aprovado o anteprojeto, ressalvado
o direito de discussão das emendas, o que será
feito na sessão de amanhã, quando tentaremos
submeter à votação o anteprojeto final e os desta
ques das emendas que foram aprovadas. Aquelas
que forem rejeitadas se porventura tiverem pedido
destaque do plenário da Subcomissão e forem
posteriormente aprovadas, contrariando o pare
cer do Relator, naturalmente, terão de ser consoli
dadas no texto. De modo que, o anteprojeto vai
ser aprovado ressalvando o direito de discussão
das emendas e dos destaques que serão incluí
dos, de acordo com o art. 17, do Regimento In
temo.
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o SR CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Então, esta matéria será discutida no relatório do
anteprojeto?

O SR. RELATOR(José LUIZ Maia)- Não. Ama
nhã deveremos apresentar o relatório final,o pare
cer do relator e os votos de emendas que foram
rejeitadas ou aprovadas. A partir daí, qualquer dos
nobres constituintes que se sentirem prejudicados
por sua emenda não ter sido acolhida, fará natu
ralmente o pedido de destaque, que será discutido
em plenário. Se aprovado o pedido de destaque,
haveremos de incluí-lo na redação final. Aqui a
decisão é soberana.

O SR CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Haverá, então, nova votação?

O SR. RELATOR(José LuizMaia) - SIm, nova
votação.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Muito obrigado a V.Ex'

O SR. RELATOR(José LuizMaia) -Mais vota
ção das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - Fei
to o esclarecimento, continuemos a votação. Com
a palavra o Constituinte Firmo de Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, antes de me pronunciar sobre
a matéria, também tenho uma questão de ordem
a apresentar. Pelo que percebo, teríamos hoje a
votação do anteprojeto do Relator. Aqueles que
apresentaram emendas e que porventura não te
nham, amanhã, por confirmação do Relator, essas
emendas aproveitadas, terão evidentemente a fa
culdade do pedido de destaque Estamos fazendo
o processo de votação em duas etapas: a do ante
projeto inicial, hoje, em globo, e amanhã a das
emendas destacadas Acredito que essas emen
das terão de ser formuladas de acordo com o
Regimento, ou seja, a nível de dispositivos especí
ficos. Indago: como se situa, dentro dos dispo
sitivos específicos. Indago: como se situa, dentro
do dispositivo regimental, a proposta em sepa
rado do Presidente da nossa Subcomissão?

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Ela será
juntada ao parecer do Relator. S. Ex' apresentou
um voto em separado, e ele será anexado, repito,
ao nosso parecer.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Infelizmente eu estava participando da reunião
da Subcomissão dos Municípios e regiões como
membro suplente e não pude ouvir a Intervenção
do nobre Presidente. Mas entendi, salvo melhor
juízo, que o nobre Constituinte teria apresentado
um substitutivo à proposta do Relator, o que do
ponto de vista regimental parece-me não ter pos
sibilidade de...

O SR. RELATOR(José LuizMaia) - Este Rela
tor, num gesto de democracia, vat estudar as su
gestões do Constituinte João Alves. A todos os
membros desta Subcomissão, nobre Deputado
Firmo de Castro, fiz um pedido de colaboração
entre os quais se incluem V Ex' que tem estado
aqui, os Constituintes Furtado Leite, Geovani Bor
ges, Naphtali Alves, José Guedes, Jessé Freire,
Messias Góis, Wilson Campos e o próprio Presi
dente. Temos encarecido a todos para que cola
borem conosco. Inclusive tenho afirmado sempre

que não quero ser o dono do relatóno. A beleza
da democracia está na possíbihdade que se tem
de concordar ou discordar. Aquilo que for factivel
de ser aproveitado no meu trabalho que o seja.
Não tenham dúvida alguma de que respeito a
experiência do Constituinte João Alves, por quem
tenho uma grande admiração. De modo que seu
trabalho servirá de subsídio para, após entendi
mentos que espero ter com os ilustres compa
nheiros desta Subcomissão, a montagem final
do meu anteprojeto. Vamos absorver o que for
possível para melhorar nosso trabalho.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Posso dar meu testemunho, não só da sensibi
lidade que tem tido V.Ex' em acolher as diferentes
ínicrativas dos Constituintes companheiros desta
Subcomissão, como de outras Subcomissões e
Comissões. Acho que isso vem muito em proveito
do próprio trabalho que esta Subcomissão tem
que apresentar. Entretanto, gostaria de chamar
a atenção para um fato que me parece irrecusável:
não poderemos, sob hipótese de nulidade do nos
so trabalho, afastar-nos do que reza o Regimento
da Subcormssão e o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte. Tenho participado de algu
mas reuniões de Subcomissões e concluo que,
na verdade, o Regimento da Constituinte e, por
consequência, o Regimento das Subcomissões,
são leis maiores que, independentemente da nos
sa boa vontade em acolher todas as sugestões,
vamos ter que nqorosamente observar. Portanto,
a minha questão de ordem, sobre a qual gostaria
que o Sr. Presidente se manifestasse, tem dois
objetivos: 1°)temos de encaminhar a votação ho
je, rigorosamente, do anteprojeto do Relator. Para
sua aprovação ou não vamos ter de contar com
a maioria absoluta dos membros da Subcomis
são, com votação favorável; 2°) amanhã, numa
segunda reunião, teríamos que nos manifestar
especrflcamente sobre ~s emendas que venham
a ser destacadas e sobre aquelas emendas oficial
mente apresentadas, respeitados naturalmente os
dispositivos que constituem as emendas e a ma
neira como essas emendas tiveram que ser apre
sentadas. Por exemplo, tenho algumas sugestões
que não pude transformar em emendas. Teria
de me submeter a essas disposições e aguardar
a oportunidade, a nível de Comissão, posterior
mente, para apresentar as sugestões que, infeliz
mente, não tive condições de apresentar agora,
na forma do Regimento.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de saber se
esse entendimento que tenho do encaminhamen
to da votação é correto ou não.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Eminente Deputado, a Mesa realmente está apro
veitando, dentro do Regimento, aqueles três mi
nutos em que falaria o Relator, o Líder ou um
Constituinte, a favor ou contra, para tomar o de
poimento de todos os eminentes Deputados. Na
verdade, ainda não encaminhamos a votação,
mas hoje mesmo ela será feita, nominalmente.
O anteprojeto do eminente Relator José LuizMala
será votado. Amanhã, novamente, nos reunire
mos para votar as emendas que foram desta
cadas. Inclusive - falo pelo próprio Relator 
todas as emendas dos eminentes Constituintes
estão com destaques. Voltaremos amanhã a dis
cutir todas aquelas que foram apresentadas ao
eminente Relator. Acredito que, esgotados os po
sicionamentos pessoais, agora poderemos real-

mente Ingressar na fase de votação, tomando os
votos "SIm" ou "não" dos eminentes Constituin
tes Respondo ao eminente Deputado cearense
que temos quorum e podemos proceder à vota
ção. Está em votação o anteprojeto do eminente
Relator José LuizMaia, ressalvados todos os des
taques. Todas as emendas serão discutidas ama
nhã com destaques.

Com a palavra o Constituinte Jessé Freire. para
uma questão de ordem

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE- Gos
tana de indagar sobre a possibilidade de análise
de todas as emendas propostas à Subcormssão

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - Se
rão todas elas analisadas e dados os pareceres
uma a uma.

O SR CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE- Mas
ainda não foi possível a análise de todas.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - Não,
porque as recebemos até às 20 horas de ontem.
Estamos concluindo este trabalho. Já estão sendo
analisadas as emendas e processadas no Proda
senoEstão sendo datilografadas Amanhã teremos
tranquilamente a informação nas mãos dos Srs.
Constituintes. Vou fazer um esforço para tentar,
hoje ainda, distribuí-las nos gabinetes dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, peço aos membros desta Subcomis
são que amanhã realmente façam um esforço
no sentido de comparecerem aos nossos traba
lhos. Há exigência de quorum. Hoje temos quo
rum, mas se V. Ex" entender que amanhã será
dífícrl a possibilidade de se confirmar o quorum
necessário para a votação dos destaques, convo
que uma reunião, hoje, às 18 horas para aprova
ção desses destaques.

O SR. RELATOR(José LuizMala) - Para hoje,
sinceramente, não tenho condições. Talvez ama
nhã pela manhã.

O SR CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE- Meu
voto é pelo anteprojeto do Relator. Constituinte
José LuizMaia, ressalvados os destaques. Sim.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte Fábio Raunheitti.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIORAUNHETTI
Sou contra o relatório. Sou a favor do voto do
Constituinte João Alves.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte Firmo de Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- A favor do anteprojeto do Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO ALVES- Meu
voto é em separado e não visa a VItória aqui na
Subcomissão. Quero apenas marcar minha posi
ção. Se o colega Fábio Raunheitti o subscreveu
sou muito grato a S. Ex', mas isso não significa
que estejamos contra o parecer do Relator, for
malmente. Que fique esclarecido para que não
pensem que o meu voto está em votação

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Ao
que me consta, Sr Presidente, se o nobre Consti
tuinte Fábio Raunheitti votou contra o anteprojeto
do Relator está a favor do voto do Consntuínte
João Alves. Então, está-se votando ao mesmo
tempo o voto do Constituinte João Alves e o ante-
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projeto apresentado pelo Relator. Serra o caso,
Constituinte João Alves, de V.EJr votar o antepro
jeto com voto em separado. A técnica leqlsl:' Jva
manda isso. O anteprojeto seria aprovado pejo
plenário, com o voto em separado do Constituinte
João Alves, subscrito pelos outros Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO ALVES - Meu
voto em separado marca minha posição. O Cons
tituinte Fábio Raunheitti resolveu acompanhar
me, pedindo para assinar o voto. Assim sendo,
S. Ex' está impedido de votar o anteprojeto do
Relator, porque subscreveu este meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Eminente Constituinte, não está em votação a
belíssima peça proposta pelo Constituinte João
Alves. Estamos votando realmente o anteprojeto
do eminente Relator. Nesse acolhimento de votos,
entendemos o do Constituinte Fábio Raunheítn
como contrário, com o voto do Constitumte João
Alves em separado.

O SR. CONSTITUINTEFÁBIORAUNHEITTI
Para melhor esclarecer, subscrevi o voto em sepa
rado.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - En-
tão, é contra.

Constituinte Flávio Rocha. (Pausa.)
Constituinte Furtado Leite

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Realmente, não tenho como votar o parecer do
eminente Presidente João Alves, S. Ex' não deu
um parecer, mas sim voto em separado. Portanto,
meu voto é favorável ao relatório do Sr. Relator,
com a ressalva das emendas. Há um compro
misso de S. Ex' com os demais colegas para
que sejam examinadas as emendas posterior
mente. É evidente que se está processando uma
eleição que não é muito comum, pois o relatório
desta Subcomissão é apreciado pelos seus mem
bros depois da rejeição ou aprovação das emen
das - parte final. Mas eu voto acompanhando
o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte Jessé Freire.

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE - Já
votei, Sr. Presidente: "sim", ressalvados os desta
ques.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte João Carlos Bacelar. (pausa.) Ausen
te.

Constituinte João Natal. (pausa.) Ausente.
Constituinte José Guedes. (Pausa.) Ausente.
Constituinte Jovani Masini

O SR. CONSTITUINTE JOVANI MASINI 
Quero manifestar meu apreço pela forma e con
teúdo do trabalho do eminente Presidente. Real
mente, parabenizo-me com S. Ex' pelo excelente
trabalho que realizou, mas Je parece que, agora,
temos de apreciar o trabalh6 do Relator.

Tomei conhecimento apenas hoje, neste mo
mento, do trabalho de S. Ex' Evidentemente, fico
Impossibilitado de declarar um voto a favor do
mesmo, pelo fato de não conhecê-lo em maiores
detalhes. Não tive oportunidade de estudá-lo, mas
tiveoportunidade de estudar o trabalho do Relator.
Voto pelo anteprojeto apresentado pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) _
Constituinte José LuizMaia. (Pausa.)

Constituinte Lézio Sathler.

O SR. CONSTITUINTELÉZIOSATHLER- Sr.
Presidente, Srs. Constitumtes, considerando pos
terior análise feita ao anteprojeto do eminente
Constituinte José LuizMaia e considerando a be
líssima exposição, o trabalho e o conhecimento
demonstrado pelo Constituinte João Alves, Presi
dente desta Subcomissão e entendendo também
o esforço democrático de nosso Relator, aberto
ao grande acervo de contribuições que esta Sub
comissão recebeu, votamos com o anteprojeto
de nosso Relator, ressalvado o destaque das
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte Messias Góis.

O SR.CONSTITUINTEMESSIASGÓiS -Com
o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) 
Constituinte Naphtali Alves. (Pausa.)

Constituinte Wilson Campos.

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS 
Sim, com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Carrel Benevides) - O
Constituinte LézioSathler votou sim, com os des
taques.

O Constituinte Hélio Rosas também já votou:
sim, com os destaques.

A Mesa proclama o resultado da votação: 11
votos sim e 2 contra.

A Mesa, com base no Regimento Interno, con
voca os eminentes Constitumtes para uma reu
nião amanhã, às 15 horas.

Está encerrada a reumão.

ATA DA 12' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 1987

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de hum mil, novecentos e oitenta e sete, às 15:00
horas, na sala C-2, do Anexo ll, da Câmara dos
Deputados Presentes os senhores constituintes
titulares João Natal - Presidente, José LuizMaia
- Relator, Firmo de Castro, José Guedes, Lézio
Sathler, Naphtali Alves, Wilson Campos, Jovanni
Masini, Flávio Rocha, Furtado Leite, Jessé Freire,
Messias Góis e os suplentes Fernando Gomes,
Hélio Rosas, Manoel Ribeiro e José Fernandes.
Estiveram ausentes os senhores constituintes titu
lares João Alves,Carrel Benevides, Carlos De' Car
li,João Carlos Bacelar, Feres Nader e Fábio Rau
nheitti. Compareceu também o senhor constituin
te Arnaldo Preito, membro titular de outra Subco
missão. 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 membros da Subcormssão: não houve
discussão e, colocada em votação, foi ela apro
vada, por unanimidade, sem restrições. Ordem
do Dia: passando à ordem do dia, o Senhor Prest
dente, constituinte João Natal, comunicou que
a presente reunião foi convocada, nos termos re
gimentais, para votação das emendas apresen
tadas ao Anteprojeto da Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira, e dos pedidos
de destaque concedidos. Em seguida, o Senhor
Presidente João Natal, atendendo a questão de
ordem levantada pelo Constituinte Furtado Leite,
solicitou o Sr Secretáno da Subcomissão que
lesse a lista de presença, ocasião em que se verifi-

cou a existência de quorum para deliberação.
Prosseguindo, o Senhor Presidente João Natal
concedeu a palavra o Relator, Constitumte José
Luiz Maia, o qual deu conhecimento ao plenário
a respeito da forma como se portou em relação
à apreciação das emendas oferecidas ao Antepro
jeto. A seguir, o Senhor João Natal passou à vota
ção, pelo processo nominal, começando pelo blo
co de emendas com parecer favorável, pelo aco
lhimento total ou parciaL Feita a chamada foram
aprovadas com 12 votos favoráveis e nenhum
contra, as emendas números 5B0037·7,
5B0059-8, 5B0117-7, 5B0121-, 580125-,
5B0142-, 5B0143-8, 5B0144-6, 5B0145-4,
560146-2, 5B0147-1, 5B0149-7, 5BOI50-6,
560173-, 5B0174-8, 5B0175-6, 560176-4,
5B0178-1, 5B0179-, 5B0180-2, 5B0181-1,
5BOI82-9, 5B0183-7, 5B0185-3, 5B0186-1,
5BOOOl-6, 5B0007-5, 5B0030-, 5B044-,
560048-2, 5B0078-4, 5B0106-3, 560114-4,
5BOl15-2, 5BOl16-1, 5B0136-5, 5B0163-2,
5BOI64-1, 5BOI65-9, 5B0166-7, 5B0167-5,
5BOI68-3, 5B0169-1, 5B0170-5, 5BOI71-3,
5B0172-1, 5BOI87-, 5B0188- e 560189-6. Em
seguida o Senhor Presidente colocou em votação
as emendas com parecer contrário. Feita a cha
mada foram rejeitadas, por 11 votos, as emendas
números 5B0002-4, 5B0003-2, 560004-1,
5B0006·7, 5B0008·3, 5BOOlO-5, 5B0012-1,
5B0018-1, 560019-9, 5B0020-2, 5B0021-1,
5B0023-7, 5B0025-3, 560026-1, 5B0027-,
5B0028-8, 5B0029-6, 5B0031-8, 560032-6,
5B0033-4, 560036-9, 560039-5, 5B0041-5,
5B0042-3, 560043-1, 5B0045-8, 5B0046-6,
5B0047-4, 5B0049-1, 560050-4, 5B0051-2,
5B0052·1, 5B0053-9, 5B0054-7, 560055·5,
5B0056-3, 560057-1, 5B0058-, 5B0060-1,
5B0061-, 5B0062-8, 5B0063-6, 5B0064-4,
560065-2, 5B0066-1, 560067-9, 5B0068·7,
560069-5, 5B0070-9, 5B0071-7, 560072·5,
5B0073-3, 5B0074-1, 5B0075-, 5B0076-8,
5B0079-2, 560080-6, 5B0081·4, 5B0082·2,
560083-1, 5B0084-9, 5B0085-7, 560086·5,
5B0087-3, 560088-1, 560090-3, 5B0091-1,
5B0092-, 5B0093-8, 5B0094-6; 5B0095-4,
5B0096-2, 5B0097-1, 5B0098-9, 5B0101-2,
5BOI02-1, 560103-9, 5B0104-7, 5B0105-5,
5B0107-1, 5B0108-, 5B0109-8, 560110-1,
580111-, 5B0112-8, 580113-6, 5B0118·7,
5B0119-5, 560120-9,560122-5, 5B0123-3,
5B0124-1, 5B0126-8, 5BOI27-6, 560129-2,
5B0130-6, 5B0131-4, 5B0132-2, 5B0133·1,
5B0134-9, 5B0135-7, 5B0137-1, 5B0138-1,
5B0139-, 5B0140-3, 560141-1, 5B0148-9,
5BOI51-9, 5B0152-7, 5B0153-5, 5B0154-3,
560155-1,560156-, 5BOI57-8, 560158-8,

5B0159·4, 5B0160-8, e 5B0161·6. Em conse
qüência ficam prejudicadas as emendas números
5B0005-9, 5B0009-1, 560011-3, 5BOO13-,
560014-8, 5B0015-6, 580016-4, 580017-2,
5B0022-9, 560024-5, 5B0034-2, 5B0035-1,
5B0039-3, 560040-7, 5B0077-6, 560099-7,
5B0100-4, 5B0128-4, 5B0162-4, 5BOl77·2,
5BOl84-5. Em seguida o Senhor Presidente João
Natal passou à fase de votação dos pedidos de
destaque de autoria dos constituintes Firmo de
Castro, José Guedes, Jessé Freire, Messias Góis,
José Fernandes, João Natal e Furtado Leite. An
tes, porém, pela ordem, o constituinte Firmo de
Castro retirou seu pedido de destaque. O consti
tuinte Jessé Freire, também pela ordem, questío-
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nou a respeito do não aparecimento de suas
emendas no rol de emendas analisadas pelo Rela
tor, as de números 190 e 191, para as quais pedira
destaque. Indagado pelo Senhor Presidente João
Natal a respeito do que houvera, o 'Sr. Secretário
Informou que, por erro da Secretaria as emendas
do Constitumte Jessé Freire não foram correta
mente processadas e, em consequência, o Secre
tário determinou o cancelamento delas. O Senhor
Relator, Constituinte José Luiz Maia, diante do
impasse, tendo pedido a palavra pela ordem, soli
citou ao ConstItuinte Jessé Freire que retirasse
os pedidos de destaque. Aceita a sugestão, o Sr.
Presidente João Natal prosseguiu com a votação
dos destaques. O primeiro destaque a ser votado
foi o relacionado com as emendas números
580037-7 e 580153-5 e feita a chamada votaram
favoráveis a elas 4 constituintes e contrários 7.
As emendas foram rejeitadas. Passou-se ao desta
que seguinte, relacionado com a Emenda n
580152-7. O autor, Constitumte José Guedes,
após novas considerações resolveu retirar o desta
que. Em seguida foi votada .a Emenda n°
580109-8 dstacada. Feita a chamada apurou-se
3 votos "sim" e 8 contrários. Aemenda foi rejeita
da. Usaram ainda a palavra os senhores consti
tuintes Firmo de Castro, José Fernandes, Messias
Góis, Fernando Gomes, José Guedes e Wilson
Campos. A reumão foi gravada por inteiro e o
texto, após apanharnento, tradução e datilografia
passará a fazer parte integrante desta Ata Nada
mais havendo a tratar, às 18:00 horas, foi encer
rada a reunião e, para constar, eu 8enício 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 Natal) - Havendo
número legal, declaro aberta a presente sessão.
Comunico aos nobres Constituintes que, em aten
dimento às disposições regimentais, assim que
se írucrar o processo de votação, não será permi
tido requenmento de destaque para as emendas.
Esclareço que, antes disso, pelo prazo aproxima
do de cinco minutos, ainda é oportuno o mo
mento para a formulação dos pedidos de desta
ques.

Esta sessão, obviamente, segundo os dispo
sitivosdo próprio Regimento, destina-se à votação
das emendas e dos destaques porventura reque
ridos. Preliminarmente, passo a palavra ao nobre
Relator, para que possa ler o relatório, a fim de
que o plenário tome conhecimento do seu teor.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Sr. Presi
dente, ilustres membros desta Subcomissão...

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

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Fur
tado Leite.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Sr. Presidente, esta sessão é da maior importân
cia, da maior responsabilidade para a história da
Constitumte no Congresso Nacional. Ela decide
posições no campo financeiro, da maior impor
tãncia para o País. Para que nossa decisão real
mente seja livre de qualquer censura, peço a V.

Ex' faça a verificação dos presentes, antes de ini
ciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Antes de
anunciarmos e abertura da sessão, tivemos a pré
via cautela de fazer a aferição da existência de
quorum regimental, mas nada obsta que o pedi
do da V.Ex" tenha atendimento, embora, por ante
cipação, já tenhamos tido essa preocupação.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Nada tenho com relação ao trabalho de V. Ex"
É uma posição no sentido de que fique muito
bem para a Nação a nossa decisão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Solicito
ao Sr. Secretário decline o nome dos presentes
que, inclusive, de próprio punho, já subscreveram
a listagem de presença, o que nos assegurou de
forma induvidosa a existência do quorum neces
sário para a deliberação plenária.

O SRo SECRETÁRIO - Pelo livro de presença,
estão presentes a esta sessão os Srs. Deputados
João Natal,Jovanni Masini,Femando Gomes, Hé
lio Rosas, Manoel Ribeiro, José Luiz Maia, José
Guedes, Lézio Sathler, Firmo de Castro, Messias
GÓIS, Naphtali Alves,Jessé Freire, Furtado Leite,
Arnaldo Prieto,WIlsonCampos e José Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Todos responderam à chamada?

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Todos
subscreveram. Assinaram de próprio punho o li
vro de presença.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Muito obrigado a V.Ex"

O SR. RELATOR (José Luiz Mala) - Prosse
guindo, Sr. Presidente, apresento o relatório.

RELATÓRIO ÀS EMENDAS
E

REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO

Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
Chegamos ao termo da tarefa cometida a esta

Subcomissão da Assembléia Nacional Constituin
te. Incumbiu-nos elaborar, no capítulo do Poder
Legislativo,a Seção relativaa Orçamento e Fisca
lização Financeira e Patrimonial. O cronograma
e os parâmetros do Regimento foram rigorosa
mente cumpridos com a realização de audiências,
consultas aos segmentos políticos e sociais, cole
ta de opiniões de Constituintes de que resultou
o considerável número de sugestões que nos fo
ram encaminhadas.

O anteprojeto original, por isso mesmo, reflete,
na sua integralidade, o ponto de VIsta constituinte
e o extrato dos subsídios que recolhemos ao lon
go das audiências públicas. Não importamos
qualquer modelo de países mais ou menos adían
tados, não filtramos doutrina estranha à realidade
brasileira, não nos inspiramos em qualquer ele
mento que não os anseios e a determinação na
cionais de desenhar o seu próprio (uturo.

Dentro dessa linha de comportamento, procu
ramos dotar o País de instrumento capaz de ope
rar, eficientemente, um modelo de desenvolvi
mento genuinamente brasileíro, como decorrên
cia natural de uma estrutura orçamentária rigoro
samente filiada ao planejamento de curto, médio
e longo prazos, dentro dos quais sejam balizadas

as prioridades nacionais e regionais e definida
a periodicidade para execução dos planos que
lhes dêem a desejada solução.

A regionalização dos planos e orçamentos 
fruto da quase unanimidade das sugestões apre
sentadas na fase prelimmar - representa, de fato,
além de medida inovadora, um esforço que a
Nação exige para fugir ao jargão desprimoroso
de que somos "um Brasil de muitos brasís". É,
pode-se dizer, medida de choque sem a qual de
nada adiantaria repensar o Brasil via Assembléia
Nacional Constituinte.

O imperativo de submeter ao exame e delibe
ração do Congresso Nacional um orçamento do
setor público que inclua todo o universo das ações
a serem desenvolvidas no âmbito dos poderes
e suas entidades, inclusive das empresas estatais,
configura, igualmente, postulação de numerosos
Constituintes e, ao colher a idéia, partimos da
premissa de que não é mais possível um regime
de extrema competitividade como o nosso, os
investimentos dessas empresas sejam determi
nados ao talante de seus administradores, o que
a prática vem demonstrando, há muito tempo,
se constitui em processo altamente lesivo aos in
teresses nacionais.

Procuramos imprimir à futura Carta Magna nes
ta Seção um novo conceito de orçamento, ajus
tando-o à dinâmica dos tempos hodiemos, com
a preocupação maior de conferir ao Legislativo
todos os mecanismos que lhe permitam não só
deliberar, previamente, sobre os planos nacionais
e regionais de desenvolvimento, como acompa
nhar sua orçamentação e promover as alterações
que julgar necessárias na fase do exame das pro
postas de lei enviadas ao Congresso pelo Exe
cutivo.

Trata-se, pois, de um perfiltécnico acorde com
a perenidade que se pretende cometer à Consti
tuição brasileira, tanto mais porque as flutuações
no sistema da distribuição dos recursos públicos
passa a coabitar intimamente com as metas de
desenvolvimento que todos desejamos para o
País. Os fatores população e renda dão universa
lidade ao anteprojeto e promovem, estes, sim,
um permanente pacto social.

No que respeita à sistemática de fiscalização
e controle, com a ampliação do raio de compe
tência do Tribunal de Contas da União, estamos
redimensionando, também, o poder fiscalizador
do Congresso Nacional. O controle extemo cresce
de responsabilidade e inibe, em última análise,
uma possível parcimônia no sistema de controle
interno, tornando efetiva a transparência da exe
cução dos planos e orçamentos.

Submetido o anteprojeto ao exame dos mem
bros desta Subcomissão e distribuídos avulsos
entre Constituintes, recebemos, até às 20:00 ho
ras do dia 20 - prazo prorrogado por decisão
do Presidente da Assembléia - nada menos do
que 189 emendas, com os mais variados enfo
ques.

Um dos pontos mais polêmicos do anteprojeto,
aliás muito bem observado pelo ilustre presidente
deste órgão técnico, Constituinte João Alves. diz
respeito à indexação da economia, com a formu
lação de uma politica orçamentária em que as
estimativas de receita e despesa estIvessem colo
cadas em bases reais. Concluímos, depois de su
cessivas ponderações, que sena efetivamente te
merário incorporar ao texto constitucional dispo-
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sitivosem que a ocorrência inflacionáriaganhasse
foros de perenidade.

Isto posto, animados pelo firme propósito de
emprestar ao nosso trabalho clareza meridiana,
concordamos em elimmar do texto finalo objeto
indexador, adotando mecanismos mais liberais
que víabiíízam o acompanhamento da despesa
às flutuações da receita. Escoimada essa exigên
cia,acreditamos haver encontrado, em nívelcons
titucional, a fórmula correta para o delineamento
de uma política orçamentária justa e condizente
com a expectativa do equilíbrioeconômico-finan
ceiro.

Doexame cuidadoso de cada proposta, de per
se, constatamos que muitas delas tinham por
escopo o aprimoramento do trabalho original, o
que nos permitiu, com grata alegria, acolher, inte
grai ou parcialmente, mais essa valiosa contri
buição ao documento final elaborado nesta Sub
comissão. Tudo quanto veio para melhor, sem
afetar a espinha dorsal do que resultou do con
senso de ilustres companheiros que conosco ela
boraram, será incorporado, depois de democrati
camente - como é nosso hábito - ouvido este
plenário, ao anteprojeto com que a Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira espera
ter contribuído para um novo Brasil.Com espírito
de justiça, de eqúídade, de respeito à soberania
do povo brasileiroe aos seus anseios de desenvol
vimento.

Este é o relatório.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 1987. 

Constituinte José Luiz Maia, Relator.

o SR. PRESIDENTE (João Natal) - Lido o
relatório, passaremos agora ao processo de vota
ção propriamente dito, esclarecendo que, a partir
deste Instante, não se receberá mais requerimento
de destaque das emendas.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura
da relação das emendas que receberam parecer
favorável, esclarecendo que, após a leitura,come
çaremos o processo de votação, fazendo-a em
bloco, em relação às emendas favoráveis, em pri
meira mão; e, logo em seguida, também em blo
co, em relação às emendas que receberam pare
cer desfavorável. Por conseguinte, logo após, vo
taremos, desta feitade per se, as emendas objeto
dos requerimentos de destaque.

Esclareço que, no processo de votação, será
assegurada a palavra ao autor, relator ou líder
pelo prazo de três minutos; e, caso haja inscritos
para falar a favor ou contra, será assegurada a
palavra para que um fale a favor e, obviamente,
outro contra, também pelo prazo de três minutos.

Passo a palavra ao Sr. Secretário, para que pro
ceda à leiturada relação das emendas que recebe
ram parecer favorável.

o SR. SECRETÁRIO - Relação das emendas
com parecer favorável:

"Emenda n° 1, do Deputado Furtado Leite.
Emenda n° 30, do Deputado Jairo Carneiro.
Emenda n°37, do Deputado José Guedes. Emen
da n° 44, do Deputado Féres Nader. Emenda rr
59, da Deputada Lídice da Mata.Emenda rr 114,
do Deputado Wilson Campos. Emenda n- 116,
do Deputado Jessé Freire. Emenda n°25, do De
putado HélioRosas. Emenda rr 136, do Deputado
Féres Nader. Emenda no142, do Deputado Féres
Nader. Emenda n°143, do Deputado Féres Nader.

Emenda n° 144, do Deputado Féres Nader.
Emenda n° 145, do Deputado Féres Nader.
Emenda n° 146, do Deputado Féres Nader.
Emenda n" 147, do Deputado Féres Nader.
Emenda n° 149, do Deputado Féres Nader.
Emenda n° 150, do Deputado Féres Nader.
Emenda n° 163, do Deputado Wilson Campos.
Emenda n° 164, do Deputado Wilson Campos.
Emenda n° 166, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 167, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 168, do Deputado Messias Góis.
Emenda rr 169, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 170, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 171, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 172, do Deputado Messias Góis
Emenda n° 173, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 174, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 175, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 176, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 178, do Deputado Firmo de Castro.
Emenda n° 179, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 180, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 181, do Deputado Messias Góis.
Emenda n° 182, do Deputado Messias Góis.
Emenda n9 183, do Deputado Messias Góis.
Emenda nv 185, do Deputado Messias Góis.
Emenda no 186, do Deputado Messias Góis.
Emenda rr 187, do Deputado Firmo de Castro.
Emenda n°188, do Deputado Jessé Freire.Emen
da no189, do Deputado Jessé Freire.

Vou fazer a verificação para ver se há alguma
destas para a qual foi pedido destaque. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Concedo
a palavra pela ordem ao nobre Deputado.

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Sr.
Presidente, a respeito das emendas que foram
aprovadas em parte, esta relação que foi lida pelo
Sr. Secretário...

O SR.PRESIDENTE (João Natal)- Elas estão
incluídas nesta relação, porque são dois blocos
de emendas a serem votadas. O bloco das ernen
das com parecer favorável, total ou parcial; e o
bloco das emendas com parecer contrário.

o SR.CONSmUINTEJESSÉ FREIRE -Mas,
no caso, tenho uma emenda, segundo a nume
ração, de rr 115, que foi aprovada em parte.

O SR. SECRETÁRIO - Quero esclarecer que
foram aprovadas parcialmente as Emendas nos
7,48,78, 115, 117, 121 e 165, que fazem parte
do relatório.

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Fo
ram citadas as emendas acolhidas pelo Relator.

O SR. RElATOR (José Luiz Maia)- As emen
das legislativas são rejeitadas, prejudicadas ou
acolhidas.

O SR.CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Esta
relação citada foi só das...

OSR. PRESIDENTE(João Natal)- Das emen
das que receberam parecer favorável.

O SR.RElATOR(José LuizMaia)- Elas foram
acolhidas em parte. Estamos fazendo um capitulo
à parte de destaque para essas emendas.

o SR.CONSmUINTE JESSÉ FREIRE - Esta
a minha pergunta.

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Segundo
regra o art. 18 do Regimento Interno, procede
remos agora à votação, que será nominal, e com
a resposta "sim" ou "não", afirmativaou negativa
mente, na medida em que eu flaer a leitura do
nome do Parlamentar.

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Concedo
a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Indago se teríamos agora submetido à votação
o parecer do Relator, aprovando essas emendas
anteriormente relacionadas, ou seja, em globo.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Não é
voto propriamente do parecer, mas das emendas
com parecer favorável.

O art. 18 estabelece: "As emendas serão vota
das em globo".

Então, estaremos votando todas as emendas
anunciadas que receberam parecer favorável. Só
que esta votação é global.

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- Votação nominal, uma a uma, para as emenclas
de destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Com a
palavra o nobre Deputado Furtado Leite.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Pergunto a V. Ex' se as emendas com parecer
contrário do Relator serão submetidas à votação
posterior?

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Logo em
seguida, com os mesmos critérios observados
para a votação das que receberam parecer favo
rável.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Muitoobrigado. Aguardo então a oportuniclade.

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V. Ex' pela ordem.

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE - Se
rão votadas as emendas que receberam parecer
favorável do Relator:e as que receberam parecer
favorável em parte?

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Sim. Va
mos começar a chamada: Constituinte Carlos De
Carli - ausente. Constituinte Carrel Benevides
(Pausa.) O Constituinte Fábio Raunheitti está
substituído pelo Constituinte José Fernandes, a
quem convocamos para que pronuncie seu voto.

O SR. CONSTITUINTE ARMO DE CASTRO
- (InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Perfeito.
Constituinte Féres Nader, em virtude de não

se encontrar presente o nobre Constituíte José



Junho de 1987 DIÁ~IO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 25 131

Fernandes - sim. Constituinte Firmo de Castro
- sim. Constituinte Flávio Rocha - ausente.
Constituinte Furtado Leite - sim. Constituinte
Jessé Freire - sim. Constituinte João Alves 
ausente. Constituinte João Carlos Bacelar - au
sente. ConstituinteJoão Natal- sim. Constituinte
José Guedes - momentaneamente ausente.
Constituinte José LuizMaia - sim. Constituinte
Jovanni Masini - ausente. Constituinte Lézio
Sathler - sim. Constituinte Messias Góis - sim.
Constituinte Naphtali Alves - sim. Constituinte
WilsonCampos - sim. ConstituinteJosé Guedes
-sim.

Em seguida, passaremos a anunciar o nome
dos suplentes que se encontram presentes, para
que profiram seu voto: Constituinte Hélio Rosas
- ausente. ConstituinteManoel Ribeiro- ausen
te. Constituinte Fernando Gomes - sim.

A folha de votação registra o resultado de onze
votos favoráveise nenhum contra. Em razão dis
so, considero aprovadas todas as emendas com
parecer favorável, com observância da maioria
absoluta exigível para qualquer tipo de votação.

o SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, pediria a conferência porque,
salvo engano, são doze votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - Requeiro
à secretária que por favor certifique a existência
de doze ou onze votos, conforme questão de or
dem formulada pelo ConstituinteFirmo de Castro.
(Pausa.)

Agradeço a V. Ex"a oportuna questão de ordem
e proclamo o resultado de doze votos favoráveis
com nenhum voto contrário. Nesta circunstância,
considero aprovadas as emendas com parecer
favorável.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, peço a palavra para dar uma su
gestão.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
O livro de assinatura determina quais os Consti
tuintes que estão presentes ou que eventualmente
possam estar presentes, mas que não se manifes
taram. Então, sugiro que a chamada seja feita
pelo livrode assinaturas e, ao final,proclamamos
os nomes daqueles que por acaso estivessem
presentes e não tenham deixado de votar, que
se manifestassem no microfone, porque esta cha
mada, que inclusive não está ordinária, teria que
abranger todos os titulares e todos os suplentes,
para que respondessem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - lamenta
velmente, teremos de ser submissos a esse proce
dimento, oriundo de regra regimental expressa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Então, gostaria que o meu nome fosse inscrito
entre os suplentes e que eu fosse chamado na

"' ,?rdem dos suplentes, para responder como José

Femandes, porque não estou respondendo como
Féres Nader; estou respondendo como José Fer
nandes.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Perfeita
mente. Determino à secretária que consigne a
presença do nobre Constituinte José Femandes
como suplente e que S. Ex"seja relacionado entre
os demais que aqui se encontram quando for
anunciada a votação.

Submeteremos à votação dos nobres consti
tuintes as emendas com parecer contrário. Passa
rei a proceder à chamada. Antes, porém, deter
mino à secretária que proceda à leitura das emen
das relacionadas e não acolhidas pelo parecer.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, recebemos a relação das emendas
que obtiveram parecer favorável. Os Srs. Consti
tuíntes que quiseram, fizeram pedidos de desta
que. Ora, somando-se a com b, exclui-sec. Então,
por exclusão, pediria que não fosse lida a enume
ração das emendas e se passasse à votação em
bloco.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Coloco
como sugestão a questão de ordem formulada
por V. Ex", indagando se todos os constituintes
presentes, a exemplo do nobre Constituinte Mes
sias Góis, têm conhecimento de causa e recebe
ram essa relação. Se suprido esse aspecto, pode
remos obviamente atender à questão de ordem
de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V. Ex" para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, concordo com a proposição
apresentada pelo Constituinte Messias Góis.Ape
nas recomendaria que fossem mencionadas as
emendas que receberam destaque, porque vota
ríamos agora com o Relator, excluídos os desta
ques. Então, se mencionarmos os destaques, te
das as demais ...

O SR. PRESIDENTE (João Natal)- Por exclu
são Inclusivejá ficaria suprida a necessidade de
lerglobalmente as emendas destacadas, podendo
fazê-lo, na hora da votação das mesmas, exclusi
vamente de per SI

Determino ao Secretário que proceda à leitura
dos requerimentos destacados, para que o plená
rio tome conhecimento de que as demais relacio
nadas como não aprovadas é que são do bloco
que será submetido à votação agora.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS -"Sr.
Presidente, existem as emendas com acolhimento
parcial.Pediria que fossem incluídas também, pa
ra evitar que fiquem excluídas.

O SR. PRESIDENTE (João Natal)-Agora se
ria o acolhimento das rejeições parciais, porque
o acolhimento parcial já foi votado.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Está certo, já foi votado.

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - O Secre
tário lerá a relação das emendas com requeri
mento de destaque. Ato contínuo, lerá a relação

das outras emendas. Se algum Constituintequiser
tomar conhecimento delas, nada obsta que sejam
lidas, embora realmente tenham sido relaciona
das entre as de parecer favorável

O SR. RELATOR (José Luiz Maia)- Sr. Presi
dente, fiz a leitura dessa relação logo após a apro
vação das emendas que foram acolhidas, respon
dendo à questão de ordem do nobre Constituinte
Jessé Freire.

O SR PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra o nobre Secretário, para a leitura dos des
taques.

O SR. SECRETÁRIO - (Benicio Mendes Tei
xeira) - A relação em meu poder é a seguinte:

Do Constituinte Firmo de Castro:
Pedido de destaque do art 2° caput, para se

decidir sobre a utilização de expressão.
Pedido de destaque do art 4°
Pedido de destaque do art 5°
Pedido de destaque do parágrafo único do art.

8°
Pedido de destaque do § 3° do art 11.
Pedido de estaque do art. 22.
Pedido de destaque do item "b" do § 2° do

art l°
Pedido de destaque do art. 1°
Pedidos de destaques das seguintes emendas:

n° 11, do Constituinte José Fernandes; rr 25, do
Constituinte Furtado Leite;rr 37, do Constituinte
José Guedes; rr 105, do Constituinte João Natal;
n° 107, do Constituinte João Natal; n° 109, do
Constituinte José Fernandes; n9 115, do Consti
tuinte Messias Góis; n° 152, do Constituinte José
Guedes; n" 153, do Constituinte José Guedes; rr'
62, do Constituinte Firmo de Castro; n° 154, do
ConstituinteJosé Guedes; n° 155, do Constituinte
José Guedes; n° 156, do Constítuínte José Gue
des; n° 157, do ConstituinteJosé Guedes; nOS 190
e 191, do Constituinte Jessé Freire.

O SR. CONSTITUINTE (Messias Góis) - Sr.
Presidente, 'peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS- Em
primeiro lugar, está-se falando na Emenda n°190,
quando vai até n° 189, pelo que consta do rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Gostaria
que o Secretário esclarecesse a dúvida suscitada
pelo nobre Constituinte Messias Góis.

O SR.SECRETÁRIO (BenicioMendes Teixeira)
- Trata-se ~o rr 189. Foi engano.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - A
segunda questão de ordem, Sr. Presidente, é que
o nobre Constituinte Firmo de Castro apresentou
destaques para matéria já decidida no anteprojeto.

O art. 63. do Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte é bem explícito, quando diz:

"Art. 63. Admitir-se-árequerimento de desta
que, para votação em separado, de partes do pro
jeto ou de substitutivo e de emenda..."

No caso, na sessão de ontem, nós já ungimos
e sacramentamos o anteprojeto. Então, não cabe,
a esta altura, qualquer pedido de destaque. Esta
foi uma questão que discuti antes do início da
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sessão com o Constituinte José Fernandes, que
queria pedir destaque para uma parte do ante
projeto.

Assim, Sr. Presidente, solicitaria a V.Ex"embora
o respeito que tenho pelo Constituinte Firmo de
Castro, que os pedidos de destaque do nobre
Constituinte em relação ao anteprojeto sejam
considerados prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Eu gosta
ria de esclarecer ao nobre Constituinte Firmo de
Castro e, por extensão, ao nobre Constituinte Mes
sias Góis que não estaremos apreciando os desta
ques agora. Vamos submeter à votação as emen
das em globo que receberam parecer desfavo
rável e, posteriormente, de per si, haveremos de
analisar os pedidos de destaques. Neste instante,
então, decidiremos a questão de ordem suscitada
por V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Mas, ainda nesta reunião?

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Obvia
mente. Logo em sequida a esta votação, porquan
to as emendas com requerimento de destaque
serão apreciadas logo depois.

O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDE:NTE (João Natal) - Tam a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Jessé
Freire.

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, os pedidos de destaques que apre
sentei se referem às Emendas rr" 190 e 191,
e não 188 e 189.,Ambas foram aprovadas pelo
Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Eu gosta
ria que o Secretárto esclarecesse a dúvida susci
tada pelo nobre Constituinte.

O SR. SECRETÁRIO(Benicio Mendes Teixeira)
- Foi erro de datilografia no relatório.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) -Está sendo
esclarecido que lamentavelmente, houve um erro
de datilografia, mas procede a questão de ordem
de V. Ex' e será levada devidamente em conta.
Inclusive as Emendas nOS 188 e 189 estão consig
nadas e, parece-me, são de autoria de V.&'

O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - E
foram aprovadas pelo Relator. O pedido de desta
que se refere às emendas nOS 190 e 191. Enca
minhei o pedido de destaque. São outras emen
das.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V.&'

O SR. CONSTjTUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, creio que, para que pudéssemos
realmente acompanhar os trabalhos e seu melhor
andamento, talvez devêssemos seguir a nume
ração exata. Colocou-se o n° 1 lá embaixo, o n"
90 em cima e o 118 em outro lugar. As Emendas
n'" 188 e 189 já são 190 e 191. Gostaria de saber
o que Ivamos votar, se as Emendas de nOs 188
e 189, ou se as de nOs 190 e 191, que não existem
aqui?

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Nenhuma
dessas emendas que foram lidas pelo Secretário
serão votadas agora. A razão desta leitura foijusta
mente para que ficassem estereotipadas quais as
emendas que serão objeto de votação de per si,
através dos requerimentos de destaque. As de
mais aí relacionadas é que estão no globo das
emendas com parecer desfavorável e que serão
votadas englobadamente.

V.Ex' se considera suficientemente esclarecido,
Consbtuinte Fernando Gomes?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Houve agora nova modificação. Diz o Consti
tuinte aqui que realmente são as Emendas nOS
188 e 189.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Houve
realmente um equívoco de datilografia.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Desse jeito não saberemos o que vamos dis
cutir.

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE - Só
para conferir: o pedido de destaque que fiz se
refere às Emendas nOS 190 e 191. Correto? As
Emendas nOs 188 e 189 já foram aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Vou pedir
ao Secretário que anote novamente a conside
ração feita na questão de ordem pelo nobre Cons
tituinte Jessé Freire, para que, na hora aprazada,
seja submetido à votação o destaque por ele re
querido.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Messias Góis.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, apareceram duas emendas agora. As
Emendas nOS 188 e 189 já foram aprovadas. No
parecer do nobre Relator José LuizMaia, na rela
ção contida nesta página, quarta linha, são 189
emendas. Como apareceram duas agora?

O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - No
relatóno que tenho em meu poder o Secretário
diz que, por erro de datilografia, deixaram de ser
incluídas as Emendas de noS 190 e 191.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - En
tão, não estão aqui. AqUI só vai até o n9 189.
Já que houve esse erro, gostaria que fossem lidas
as Emendas nOS 188 e 189 com o parecer e as
Emendas nOS 190 e 191.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Determino
à secretána que atenda à questão de ordem, for
mulada pelo nobre Constituinte, para que as nos
sasvotações se procedam dentro da maior clareza
possível e expressem fidedignamente a vontade
dos membros desta Subcomissão. Antes, porém,
concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Jessé Freire.

O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - As
Emendas n"" 188 e 189 já foram analisadas e
estão aí na relação. Parece-me que houve um
erro na hora da inclusão das Emendas noS 190
e 191. Por isso, fiz o pedido de destaque, isto
é, para que fossem analisadas.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Vou aten
der à questão de ordem do nobre Constituinte
Messias Góis, solicitando à secretária que proceda
à leitura dessas duas emendas, para que o Plená
rio torne conhecimento de seu inteiro teor.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Pelo
relatório, são 189 emendas. É preciso modificar
o relatório, porque agora apareceram mais duas.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Gostaria
que o nobre Relator, que é autor do Relatório,
esclarecesse essa dúvida em virtude do fato de
das cópias distribuídas aos Srs. Constituintes
constar a existência de 189 emendas e terem
sido relacionadas as Emendas noS 190 e 191.

O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Sr. Presi
dente, pediria ao secretário que respondesse a
esta pergunta, que já se esclarecerá o assunto.

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
- Por ocasião da leitura dos pedidos de destaque,
estã entre eles os pedidos de destaque das Emen
das n",,'l90 e 191, do Constituinte Jessé Freire.
Em conseqüência, ao ler esses pedidos e mandar
separar as emendas, fiz constar no Relatório do
Sr. Relator esses dois númeroá. A secretária está
informando que não localizoJ as Emendas nos
190 e 191. É provável, portanto, que tenha havido
algum engano. O pedido de destaque estã aqui,
mas as emendas não foram localizadas.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presi
dente, peço ao Constituinte Jessé Freire que retire
esses pedidos de destaques. Se houver qualquer
problema, S. Ex" poderia apresentá-lo na comis
são temática, porque temos uma série de casos
para a frente.

O SR. CONSTITUINTEJESSÉ FREIRE- Reti
ro os pedidos de destaques das Emendas noS 190
e 191.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Agradeço
a V.&' a colaboração. Agindo assim, V.Ex"muito
contribui para que os trabalhos possam prosse
guir com maior normalidade.

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
- Inclusive todos os pedidos de destaque já fo
ram separados pela secretária. Estes aqui, como
a secretária não os localizou, seriam comunicados
pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Passare
mos agora ao processo de votação das emendas
rejeitadas:

Constituinte Carlos De Carli - Ausente.
Constituinte Carrel Benevides - Ausente.
Constituinte Fábio Raunheitti - Ausente.
Constituinte Feres Nader - Ausente.
Constituinte Firmo de Castro - Sim. Com o

Relator.
Constituinte Flávio Rocha - Ausente.
Constituinte Furtado Leite - Ausente.
Constituinte Jessé Freire - Sim. Com o Re-

lator.
Constituinte João Alves - Ausente.
Constituinte João Carlos Bacelar - Ausente.
Constituinte João Natal- Sim. Com (> Relator.
Constituinte José Guedes - Sim. Com o Re-

lator. .
Constituinte José LuizMaia - Sim.
Constituinte Jovanni Masini - Ausente.
Constituinte LéZÍo Sathler - Sim.
Constituinte Messias Góis - Sim. Com o Re

lator.
Constituinte INaphtali Alves - Sim. Com o Re

lator.
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Constituinte Wilson Campos - Sim. Com o
Relator.

Passaremos agora à relação dos suplentes pre
sentes. Constituinte Fernando Gomes - Sim.
Com o Relator.

Constituinte José Fernandes - Sim. Com o
Relator.

Proclamo o resultado: onze votos favoráveis e
nenhum voto contra. Nestas condições, está apro
vado o parecer do relator às emendas rejeitadas.

Para efeito de conhecimento do Plenário, deter
mino à secretária a leitura das emendas parcial
mente adotadas.

O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. No que
se refere à questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte Messias Góis e aos pedidos de destaques
de dispositivos do anteprojeto por mim apresen
tados, na verdade, concordo em que esses pedi
dos possam ser entendidos como extemporâ
neos, à medida que o anteprojeto foi ontem exa
minado e aprovado. Por conta disso, vou retirar
esses pedidos, mas, na verdade, devo dizer que
seu encaminhamento foi feito hoje, porque, por
ocasição da apreciação do anteprojeto, não houve
recebimento por parte da Mesa de pedidos de
destaques referentes aos projetos. Então, como
foi anunciada a decisão de que hoje esses dispo
sitivos todos seriam levados em conta, somente
hoje deixei para apresentá-los. De sorte que esta
é a razão por que hoje os apresentei, se bem
que reconheça que, do ponto de vista regimental,
poderão ser entendidos como prejudicados.

De maneira que retiro os pedidos de destaque
referentes a dispositivos do projeto e mantenho
somente meu pedido de destaque de emenda.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Agradeço
a V.Ex' a colaboração e o seu entendimento.

Determino ao Sr. Secretário, para conhecimen
to da Casa, que proceda à leitura da relação das
emendas com aprovação parcial.

Passaremos agora à leitura das emendas de
per si, em razão dos requerimentos de destaque
que foram formulados. Logo em seguida à leitura,
faremos a votação, esclarecendo que obviamente
esta se dará com observância das normas cons
tantes do art. 10, assegurando ao autor, ao Relator
e ao Líder três minutos para falarem sobre a
emenda; dois outros oradores também poderão
falar, se o requererem em tempo hábil, por três
minutos, um a favor e outro contra.

Determino ao Secretário que proceda à leitura
do primeiro requerimento de destaque com a sua
respectiva emenda.

O SR. SECRETÁRIO (Benício Mendes Teixeira)
- A primeira emenda é a rr Tl, do Constituinte
José Fernandes. A emenda pretende substituir,
no anteprojeto, a Seção I pelo seguinte:

"M 1° O Poder Executivo, rnedíante lei,
estabelecerá o sistema de Planificação, atra
vés do plano, com o objetivo de promover
o desenvolvimento econômico e social e
cumprir as suas funções definidas constitu-
cionalmente. -

Parágrafo único. Inclui-se no sistema de
Planificação a administração indireta do setor
público, inclusive as empresas sobre as quais

tenha controle, as autarquias e fundações,
e o sistema monetário.

Art. 2° O plano deverá conter:
I +- O plano estratégico com as diretrizes

gerai1i permanente.
ll ...:.- O Plano plurianual de investimentos,

com os desdobramentos plurianuais das
despesas de capital.

lll - O orçamento, onde o Governo define
o desdobramento anual, fixando despesas e
estimando receitas.

Art. 3° O sistema de planificação procu
rará harmonizar-se com os dos Estados e
municípios e estimulará a participação de ór
gãos, associações e entidades da sociedade
civil.

Art. 4° O Orçamento enquanto parte in
tegrande do plano, compreenderá dois perio
dos fiscais.

§ 1° - Até quatro meses antes de en
cerrado o exercício fiscal, o Poder Executivo,
enviará ao Congresso Nacional o projeto de
lei orçamentária contendo a versão fmalajus
tada do Orçamento para o período seguinte
e o Orçamento para o período subseqüente.

§ 2° O Orçamento para o período subse
qüente será analisado por comissão perma
nente do Congresso Nacional, a partir de sua
apresentação, discutindo e negociando com
o Poder Executivo os ajustes necessários ao
encaminhamento de sua versão fmal.

Art. 5" O projeto de lei orçamentária es
pecificará a variação de preços prevista, po
dendo para isto separá-Ia por itens.

Parágrafo único, No caso da previsão
da variação de preços não corresponder à
realidade, o Poder Executivo poderá encami
nhar ao Congresso Nacional projeto de lei
ajustando a previsão, o qual terá encaminha
mento urgente, devendo ser votado num pra
zo máximo de 30 dias, que vencido o tomará
aprovado.

Art. 6° O projeto de lei orçamentária
contendo a versão final ajustada do orça
mento para o período seguinte deverá ser
devolvido para sanção até 30 dias do venci
mentos do exercício fiscal.

Parágrafo úníco. Vencido este prazo fica
rá o Poder Executivo autorizado a utilizar o
orçamento do período em curso, podendo
se utilizardo que dispõe o artigo 5°.

Art. 7° A comissão mista de que trata o
§ 2° do artigo 4", será permanente cabendo
a ela, além da discussão junto ao Poder Exe
cutivo do orçamento para o ano subseqüen
te, o acompanhamento e o controle da exe-
cução orçamentária. .

§ 1" Somente nesta comissão poderão
ser oferecidas emendas, sendo o seu pronun
ciamento final, salvo se, pelo menos, um
quinto dos membros da Câmara e do Senado
requerer destaque em plenário.

§ 29 O Poder Executivo deverá encami
nhar a esta comissão, relatórios resumidos
da execução orçamentária do periodo 'em
curso até o final dos meses de abril, julho
e outubro. J

Art. 8° O orçamento compreenderá a fi
xação de despesas e a estimativa de receitas.

l-A estimativa de receitas deverá prever

para a respectiva autorização, o endivida
mento máximo e as suas modalidades.

/1- O excesso de arrecadação produzirá
um correspondente decréscimo do endivida
mento, não servindo como base para aumen
to de despesa.

IIl-A despesa fixada é o Ilmite do gasto,
só podendo ser ampliada por lei,sendo veda
da a transposição de recursos de uma dota
ção orçamentária para outra sem autorização
legal.

Art. 9" O orçamento compreenderá:
I-As despesas correntes e de capital.
/1- O orçamento da administração indire-

ta, entendido como o de todas as pessoas
jurídicas sob o controle da União, que rece
bam dela ou não, recursos e subvenções.

III - O orçamento monetário.
N - O orçamento do gasto tnbutárío, en

tendido como o conjunto das isenções, dos
incentivos e outras modalidades de benefí
cios fiscais.

Parágrafo único, O Orçamento Monetá
rio será apreciado por comissão própria e
específica.

Art. 10. A abertura de crédito extraordi
nário somente ocorrerá para atender despe
sas imprevisiveis e urgentes como as decor
rentes de guerra ou calamidade pública, de
vendo para isto ser votado pelo Congresso
Nacional em 10 dras, findos os quais será
considerado aprovado.

Art. 11. A lei do orçamento não poderá
conter dispositivo estranho ao que dispõe es
ta seção.

Art. 12. Asdespesas de capital, cuja exe
cução ocorrer em mais de um período, deve
rão constar do orçamento plurianual de in
vestimentos, sendo, porém, anualmente
aprovadas na lei do orçamento.

Justificação

Apresente emenda se apóia na expenência
de países mais desenvolvidos, como os Esta
dos Unidos e a Grã-Bretanha, e em nossa
própria experiência de gestores de orçamen
to no Estado do Rio de Janeiro.

Cumpre devolver ao Poder Legislativo a
efetiva capacidade de co-definir o orçamen
to. Para tanto introduzimos a prática consa
grada do orçamento negociado, que a um
tempo evita a complexa possibilidade do Le
gislativo definir autonomamente despesas,
sobre receitas apenas possíveis e permite que
tais despesas sejam introduzidas harmoni
camente numa negociação forte aonde o Po
der Legislativotem sempre o poder de recha
çar o conjunto do orçamento.

Tais fatos só são possíveis, e esta é a expe
riência internacional, via orçamento bi-anual,
da forma que o texto propõe.

Adicionalmente são introduzidos disposi
tivos que eliminam a possibilidade de confec
ção de um orçamento artificialque tudo per
mite ao Executivo.

Agregam-se dispositivos que de forma or
gânica e permanente permite a correção dos
valores vis:a-vIs a inflação retirando a des
culpa do Executivo para justificar flexibilida
des.
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Finalmente, amarra-se ao orçamento a au
torização de endividamento ajustando-a em
função do excesso de arrecadação.

A negociação e o acompanhamento cor
rem por conta de comissão permanente local
do debate e das emendas individuais.

Aadoção deste método, nos parece, resga
taria a credibilidade do orçamento e o poder
de fato do Legislativo para decidir, controlar
e fiscalizar".

"PARECERÀ EMENDA N°5BOOll-3

Relator: Constituinte José Luiz Maia

Relatório

Prejudicado por dispositivo do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte que im
pede a substiturçâo integral do projeto.

Alguns aspectos da emenda estão contempla
dos no projeto.

Voto

Assim, somos pela rejeição da Emenda.
Sala da Subcomissão, de maio de 1987.

- Constituinte José LuizMaia Relator.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda apre
sentada pelo Constituinte César Maia deveria real
mente ser aqui defendida e explicitada por S. Ex',
porque se trata de uma substituição de uma se
ção. Aí discordamos do Relator, porque o que
não se pode fazer é substituição integral. Mas o
próprio Regimento determina que, em se alteran
do dispositivos que obriguem referência a outros,
pode ser realizado. É o caso dessa emenda, ape
nas uma nova visão orçamentária onde o autor,
Constituinte César Maia, do meu partido, tenta
transplantar os orçamentos plurianuais para o sis
tema de planejamento dos Estados e dos Municí
pios e ainda traz uma nova conotação: a partici
patíva, que seria da discussão ou da negociação
do plano orçamentário.

Vou abster-me de votar nessa emenda. Até por
que, como se trata de experiência de países avan
çados, com um sistema de planejamento muito
amplo, com os dados referenciais e estatísticos
também, como é o caso da Grã-Bretanha - des
cendo a detalhes - não saberia, um que hoje
leio pela primeira vez a emenda, se seria possível,
por exemplo, aplicar lá em Quixaramobim, onde
não teríamos realmente definições, dados, para
fazer um orçamento negociáveL

Então, abstenho-me de votar, para não ser, 10

clusíve, desleal com um companheiro de partido.
Lamento só que S. Ex' não possa estar aqui, por
que gostaria de ter alguns esclarecimentos adicio
nais.

Era o que tinha a propor.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, seria uma grande economia de tempo,

se fosse dispensada a leitura do ponto de vista
do Relator, porque S. Ex' já se manifestou que
é contrário.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
A leitura integral já foi feita. Nós a conhecemos.
Está distribuído.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES -Sim,
e iríamos economizar bastante tempo com essa
providência. E um Constituinte, naturalmente, vai
falar a favor e outro contra. Depois, entra-se em
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Perfeita
mente. É oportuna a sugestão de V.Ex' Nas maté
rias subsequentes, será observada essa regra. Já
fica expressa a determinação ao Secretário, para
o atendimento.

Em virtude de não haver alguém que queira
manifestar-se sobre a matéria, passo a palavra
ao Relator, que já a havia solicitado.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Em que
pese ao respeito que tenho pelo nobre Consn
tuinte César Maia, o Relator mantém o seu voto,
com relação à emenda apresentada pelo ilustre
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Passare
mos à colheita dos votos.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Quero
esclarecer que o voto "sim" ou "não" se refere
à emenda objeto de destaque.

(Continuação da votação)

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Votaram
onze sendo dezvotos "não" e um voto de abs
tenção.

Nessa circunstáncia, está rejeitada a emenda
acobertada pelo destaque.

Passaremos à leitura da emenda posterior, com
a observância da questão de ordem oportuna
mente formulada, prescindindo a leitura...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, gostaria de levantar mais uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Gostaria
que ficasse esclarecido que a questão de ordem
formulada foi no sentido de se prescindir da leitura
do voto do Relator, Não foi do texto da emenda.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Amplio a proposição, Sr. Presidente, para não se
ler o texto, ou seja, que seja anunciado o número
da emenda e o assunto. Se for distribuída cópia,
todos terão conhecimento do assunto. Como o
Regimento assegura que, além do autor, do Rela
tor, ainda podem encaminhar dois Constituintes,
um a favor e outro contra, é normal que, se eles
tiveram maior interesse, eles próprios justifiquem
ou apresentem justificativas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES 
Gostaria de saber se no Regimento está previsto
queoRelator se pronuncie. Parece que se pronun
cia um a favor e outro contra e em plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Regimen
talmente, caso entenda assim. O art. 13 da dispo
sição regimental estabelece que será assegurada
a palavra ao autor, ao Relator e ao Líder, E dois
Parlamentares, com o prazo de três minutos, po-

derão usar a palavra, falando um a favor e outro
contra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, estamos votando os destaques, não
é?

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Estamos
votando as emendas destacadas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Per
feitamente. Seria oportuno que elas fossem orde
nadas conforme está no anteprojeto do Relator,
porque senão vamos votar o art. 19 agora e daqui
a uma hora estaremos retomando a ele.

Como se trata de poucos destaques, então or
denar-se-ia por artigo: art. I", 2°,3°,4° até o final.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Perfeito,
não há nada que impeça que seja adotada essa
prática. Determino à secretaria que proceda a esse
ordenamento, para facilitar a votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
O § 5° do art. 27 - não é o art. 13 - que trata
exatamente do processo de votação, diz o se
guinte:

"No encaminhamento da votação de ma
téria destacada" - é o caso - "poderão
usar da palavra, por cinco minutos, dois
Constituintes a favor, tendo preferência o au
tor do requerimento, e dois contra."

Fica subentendido, então, que, se permitirmos
que o autor use a palavra a favor, o outro poderá
também falar a favor. Para os dois que falarem
contra será direito do Relator, que não está especi
ficado, mas poderá ter preferência, e um outro.
Então, não serão propriamente o autor e o líder.
Serão dois Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Essa regra
está estabelecida de forma expressa e direcionada
no art. 18; que se refere às emendas.

Art 18. "As emendas serão votadas em
globo, conforme tenham parecer favorável
ou contrário, ressalvados os destaques con
cedidos."

E remete ao art. 27, § 3°, in fine.
Em relação ao uso da palavra, diz o art. 19:

"Art. 19. No encaminhamento da vota
ção poderão usar da palavra, por três minu
tos, além do autor, Relator ou líder, um mem
bro a favor e outro contra."

E remete ao art. 27, §§ I' e 5° Mas, aqui, o
prazo preestabelecido é de três minutos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDEs
Três minutos. Reduz o prazo do art. 27, § 5°,para
três minutos.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Suspen
derei a sessão por alguns minutos até que o Se
cretário retome para proceder à leitura da emen
da. Determino à assessoria que requeira a pre
sença dele, por gentileza.

Está suspensa a sessão. (Pausa.)
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o SR. PRESIDENTE (João Natal) - Está rea
berta a sessão.

Convido o Sr. Secretário a proceder à leitura
da emenda, objeto do pedido de destaque.

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
- A emenda do Constituinte José Guedes, n°
37, pretende alterar o § 2° do art. 1°, e a de n°
153, que pretende alterar o art. 1° Ambas têm
pareceres pela rejeição e versam sobre o art. 1°

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES 
Gostaria de ter conhecimento da nova redação
dada pelo Relatorao §2°,art. 1°,porque me parece
que houve alguma alteração nesse artigo.

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
- O § 2° do art. 1o estabelece que a alocação
de recursos deverá obedecer a critério da propor
ctonalídade direta à população e inversa à renda
per capita, acolhendo emenda feita em plenário.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Per
feitamente, elaborei essa emenda com essa reda
ção. Não sei por que foi rejeitada.

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
- Perdoe-me V. Ex' Mandarei retificar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES 
Gostaria que constasse em ata, porque, na rela
ção, ela não consta como aceita pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE(João Natal) - A questão
de ordem formulada por V.Ex' já consta da ata

(Intervenção fora do microfone. lnaudíveJ.)

O SR. SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
-aEmenda rr 153, do Constituinte José Guedes,
pretende alterar o art. 1o do anteprojeto. O parecer
do Relator é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Não há
oradores inscritos para falar a respeito da presente
matéria. Por isso passaremos à votação.

Concedo a palavra ao Constituinte.

O Sr. - A nossa preten-
são é retirar uma imperfeição que tem o art. 1°,
pois nele fala-se que o Poder Executivo estabe
lecerá planos de longo, médio e curto prazos.
De curto prazo, certamente é o orçamento. Então,
como a frente está citando a mesma coisa, quan
do se diz que "os quais subordinarão os planos
e orçamentos do setor público", encontrei, assim
como alguns Colegas, dificuldades em entender
o objetivo do art. 10 Tanto que o companheiro
Firmo de Castro também propôs a mesma altera
ção para, que o plano fosse de longo e médio
prazos e não de curto prazo, porque já existe o
orçamento. E que se subordinariam aos orça
mentos e não aos planos. Assim, ficaria plano
subordinado a plano, e com a repetição de afaze
res no mesmo dispositivo.

Assim como da última vez que pedi explicação
ao Relator, S. Ex' não me convenceu de que se
tratava de coisa diferente, estamos propondo essa
alteração e a submetemos à apreciação do Ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Não há
oradores inscritos para falarem. Em razão disso
passaremos à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Infeliz
mente, por um lapso da assessoria, não foi ano
tada a votação Serei forçado a repetir a chamada

nominal, conforme o Regimento, para nova vota
ção.

Antes, concedo a palavra ao Constituinte Fer
nando Gomes.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- V.Ex"devia convocar um assessor da Secre
taria para anotar os votos. Não podemos perder
tempo, temos compromissos.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) -Agradeço
a V. Ex' a oportuna colaboração, mas já havia,
por antecipação, agido dessa forma, administran
do a assessoria para que tal fato não se repita.

Gostaria de ter a colaboração dos companhei
ros no sentido de não absorvermos mais tempo
com uma questão que já está dirimida.

Com a palavra o nobre Constituinte Firmo de
Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sugiro que o cômputo da votação seja feito
de forma acumulativa. Por exemplo: sim - um,
sim - dois, e assim por diante, para que ao final
tenhamos o resultado completo.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Wilson
Campos:

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS -
V. Ex' continua lendo a lista dos componentes
da Subcomissão, quando seria muito mais fácil
ler a dos presentes, através do livro de essínatura.

O SR.PRESIDENTE(João Natal) - Estou pro
cedendo assim, Sr. Constituinte, em observância
à norma regimental, que estabelece que a leitura
deve ser feita dessa forma. Parece-me que com
a preocupação de que, no curso da votação, che
gue algum membro integrante da Comissão e
não esteja relacionado entre os presentes e possa
ser chamado.

O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS 
Se ele não estiver relacionado não tem direito
a voto. A obrigação precípua de quem chega a
uma reunião é assinar o livro de presença.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Concordo
com V.Ex', mas a disposição regimental é expres
sa ao dizer que se proceda à leitura de toda a
lista dos membros componentes.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Votaram
onze Srs. Constituintes, sete "não" e quatro "sim".
Nestas condições, o destaque é rejeitado.

O SR SECRETÁRIO (Benicio Mendes Teixeira)
-A emenda seguinte é a de rr 152, do Consti
tuinte José Guedes, que pretende a alteração do
art. 9° do anteprojeto. O parecer do Relator é con
trário.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Está em
votação a presente matéria.

Com a palavra o seu autor, Constituinte José
Guedes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, o objetivo dessa emenda é fazer com
que o Poder Legislativo disponha de mais tempo
para análise do orçamento A nossa proposição
é no sentido de que o orçamento seja analisado
nos últimos seis meses de sua apresentação, ten
do esta Casa a condição de em cinco meses fazer
as emendas ao projeto de lei orçamentária que

o Executivo enviar a esse Poder. Verificamos que,
nesse trabalho feito pelo Relator, ele faz a divisão
de orçamento em duas partes. Na primeira, cria
um plano de distribuição de recursos, em que
esta Casa teria apenas sessenta dias para exami
ná-lo, já que ele alterou o prazo. De inicio, havia
mos provocado o pronunciamento de S. Ex' a
esse respeito. Quarenta e cinco dias era um tempo
muito pequeno para que esse poder se pronun
ciasse quanto ao plano de aplicação de recursos,
como está previsto no art. 1° do anteprojeto do
Relator.

Lendo o anteprojeto, cheguei à conclusão de
que há um dispositivo, na hora de aprovação do
orçamento, que proíbe que este Poder faça qual
quer emenda no orçamento que contrarie aquele
plano de distribuição.

A conclusão é a de que esse plano de distri
buição na realidade é o verdadeiro orçamento
desse Poder. Teríamos apenas sessenta dias, me
nos do que o prazo atual para apreciá-lo. Por
isso estamos propondo que o prazo seja contínuo
de seis meses, do qual teríamos cinco para as
análises, que seriam subdivididas em atribuições
regidas pelo Regimento Interno, mas não dividir
mos esse trabalho em duas partes, como está
proposto no anteprojeto.

Para a primeira parte teríamos sessenta dias,
com a distribuição de recursos, e depois uma
segunda parte do orçamento, que seria para pe
quenas coisas, sem poderes para emendar aquilo
que fosse deliberado no primeiro período de ses
senta dias.

Esse é o nosso pensamento. Tenho certeza
de que não há condição de sua aprovação nesta
Subcomissão, porque, mesmo para que haja
qualquer modificação do parecer do Relator, pre
cisaríamos de maioria absoluta. Estamos na reali
dade perdendo um grande tempo. Então, gostaria
que essas emendas fossem discutidas depois na
grande Comissão, pois até lá teremos mais tempo
para discutir e para que os companheiros che
guem à conclusão de que estamos perdendo com
a divisão de deliberações a respeito de orçamento
em duas partes.

Gostaria de retirar todas as emendas, porque
não alcançaremos número e ficaremos numa dis
cussão que não levará a nada. Que sejamos tam
bém a primeira subcomissão a entregar um traba
lho à grande Comissão

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente secundarei o Constituinte José Gue
des, porque tenho um pedido de destaque de
minha autoria e um outro que me fbi deletado
pelo Constituinte Furtado Leite. Já que bastaria
um.voto contra para a emenda não ter valor, já
que precisa de maioria absoluta e as emendas
talvez não fossem bem examinadas, retiro os dois
pedidos de destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - É um ato
que V. Ex' pode praticar, assim como os outros
autores de requenmento, desde que assim enten
dam.

Mas é oportuno que esclareçamos que essa
subcomissão tem dezoito membros, fazendo-se
necessários para aprovação de qualquer matéria
destacada exclusivamente nove votos. Para que
não paire dúvidas, é importante que se esclareça
aos nobres pares: são dezoito membros da Co
missão, a maioria absoluta é a metade mais um.
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Temos, ao que me consta, onze Pf!r1amentares
presentes V. Ex' é que entendeu erroneamente.
O serviço de gravação da Casa registrou.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, estava ainda há pouco, na Subcomis
são do Poder Legislativo,onde eu e outros compa
nheiros estávamos contra o poder do Presidente
em dissolver a Câmara e o Congresso, e éramos
maioria, apesar de não alcançarmos a maioria
absoluta da composição da Comissão. Em VIsta
disso, nossas intenções não tiveram sucesso.
Acredito que haja um dispositivo no sentido de
que qualquer modificação do relatório carece de
maioria absoluta da composição total da Casa.
Refiro-me a isso, porque o mesmo problema está
acontecendo na Subcomissão do Poder Legis
lativo.

O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. Gostaria de
esclarecer aos Srs. Consntuíntes que a Secretaria
fará chegar às mãos de cada um a cópia das
emendas, para que sejant refeitas e apresentadas
na Comissão Temática, plJisassim todo esse pro
blema será resolvido.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - dostaria
que os companheiros entendessem que estão na
mesa outros requerimentos de destaques que não
são da autoria do Deputado José Guedes nem
do Deputado Messias Góis. E esta Presidência
só poderá determinar a sua retirada se os demais
autores também assim procederam.

(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR.PRESIDENTE (João Natal) - É um díret
to que cabe a V.Ex',mas acredito que não prati
cará esse gesto.

O SR. CONSTiTUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, se houvesse interesse e senedade de
parte daqueles eleitos para virem fazer a Consti
tuição deste País, estariam aqui os dezono. Então,
estamos aqui desde as duas horas da tarde, sacri
ficados, tendo outros afazeres, mas, diante do de
ver a cumprir, ficamos aqui até este momento.
Mas onde estão os outros? Em protesto vou reti
rar-me da sessão para que, na realidade, não haja
número para deliberar.

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Quero
pedir a V. Ex' que não se sirva da palavra sem
que ela não lhe tenha sido concedida. Gostaria
de recorrer à colaboração dos companheiros para
que os trabalhos possam prosseguir ordenados.

Segundo me informou a Secretaria, o nobre
Deputado José Fernandes tem proposta com
destaque requerido e não ouvi, pelo menos, um
pronunciamento de S. Ex" retirando sua matéria.
Sem isso, não é possível que possamos decidir.

O SR. CONSTITUlNTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, quantos requerimentos há sobre
a mesa, com a retirada dos requerimentos dos
Deputados José Guedes e Messias Góis?

O SR. PRESIDENTE (João Natal) -Além dos
retirados, restam os requerimentos de V. Ex' e
o da minha autoria. São três requerimentos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES~
Como se trata de requerimento de líder, porque
hoje estou aqui representando a liderança, propo
ria que votássemos em globo os três requerimen
tos.

O SR PRESIDENTE (João Natal) - Não pode
ríamos fazê-lo, pois seria desobedecer à letra ex
pressa do Regimento.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Então votamos, pois recebi ordens da liderança
para fazer esse requerimento. Estou aqui para
substituir e não tenho autoridade para retirá-lo.
Vamos, portanto, votar.

O SR. PRESIDENTE (João Natal)-Emvirtude
do pronunciamento do companheiro passaremos
à votação. Quero esclarecer à Casa que retirarei
os requerimentos de minha autoria para a apre
sentação em ocasião oportuna, restando, portan
to, o requerimento do nobre Constituinte José
Fernandes.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES~
Sr. Presidente, declinarei de usar a palavra. Serão
apenas mais cinco minutos, pOIS há apenas um
requerimento.

O SR. SECRETÁRIO(Benício Mendes Teixeira)
- Destaque para a emenda n° 109. Pedido feito
pelo Constituinte José Fernandes é a emenda
do Constituinte Maurício Corrêa, que pretende al
terar o art. 36 do anteprojeto. O parecer do Rela
tor...

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Não ha
vendo oradores inscritos, passaremos à chamada:

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (João Natal) - Votaram
11 Constituintes. O resultado foi 8 votos contrários
e 3 votos ..sim"", Nestas circunstâncias está rejei
tada a rnaténa constante da pauta.

Antes de declarar encerrada esta sessão, quero
agradecer a cooperação generalizada a todos os
companheiros, desculpando-me por alguns se
nões praticados, em razão da improvisação da
minha investidura, que não estava no cardápio
da reunião de hoje Declaro encerrada a sessão,
convocando outra para segunda-feira, às 10 horas
da manhã.

Subcomissão do Sistema
Financeiro

ATADA 14' REUNIÃO, REALIZADA
A 19 DE MAIO DE 1987

Aos dezenove dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezessete horas e cín
quenta e cinco minutos, em sala própria do Anexo
[[ da Câmara dos Deputados, em Brasília, reu
niu-se a Subcomissão do Sistema Financeiro da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Cid Sabóia de Carvalho, com a presença
dos Senhores Constituintes: Sérgio Werneck, Se
gundo-Vice-Presidente, José Carlos Vasconcelos,
João Machado Rollemberg, Darcy Deítos, Ruber
val Pilotto, Adroaldo Streck, Luiz Gushiken, Wal
mor de Luca e Mauro Campos, membros efetivos;
e o Senhor Constituinte Gilson Machado, suplen
te. Havendo número regimental, foram iniciados
os trabalhos. Determinada a leitura da ata da reu
nião anterior, foiaprovada por unanimidade. Logo
após, o Senhor Presidente submeteu ao plenário
a questão sobre o exercício de voto pelo Presi
dente, conforme o disposto no § 3° do art. 21
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, pois, a seu ver, a matéria deveria

ser discutida democraticamente. Participaram
dos debates os Senhores Constituintes: Sérgio
Werneck, João Machado Rollemberg, José Carlos
Vasconcelos, Adroaldo Streck e Darcy Deitos A
seguir, o Senhor Presidente teceu considerações
sobre declarações do Senhor Relator da Comis
são de Sistematização, Constituinte Bernardo Ca
bral, veiculada pela imprensa, segundo as quais
os trabalhos das Subcomissões não seriam leva
dos em consideração naquele órgão. O Senhor
ConstItuinte José Carlos Vasconcelos esclareceu
não serem verdadeiras estas ínformaçôes.rde
acordo com entendimentos mantidos com o Se
nhor Constituinte Bernardo Cabral, ao que o Se
nhor Presidente declarou constituir um alíviopara
todos os Constituintes. Em seguida, o Senhor Pre
sidente comunicou ao Plenário a informação do
Senhor Presidente da Comissão do Sistema Tri
butário, Orçamento e Finanças, Constituinte
Francisco Dornelles no sentido de que o prazo
para a entrega dos Relatórios da Subcomissão
será rigorosamente cumprido. Assim, sugeriu fos
se a votação tealizada no rua vinte e três do cor
rente pela manhã e não no dia vinte e cinco,
como anteriormente deliberado. Discutiram o as
sunto os Senhores Constituintes Luiz Gushiken,
José Carlos Vasconcelos, Walmor de Luca, Sérgio
Werneck, Darcy Deites, Adroaldo Streck, Comu
nicou ao Plenário que o prazo para recebimento
de emendas foi prorrogado até às vinte horas
do dia vinte do corrente sem, contudo, alterar
o prazo do Relator. Submetida ao Plenário, foi
aprovada a proposta do Senhor Presidente, tendo
sido designado o dia vinte e quatro do corrente
para votação do anteprojeto e emendas da Subco
missão. O inteiro teor dos debates foi gravado
e, depois de traduzido e datilografado, ficará arqui
vado na Subcomissão, publicando-se a íntegra
no Diário da Constituinte. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às dezenove horas, convocando outra a realizar-se
amanhã, às nove horas. E, para constar, eu, Mariza
da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente.

Data da reunião: 19-5-87
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)

- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão do Siste
ma Financeiro.

A Sr" Secretária procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovada a Ata da reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Há vários assuntos que teremos de resolver,
em face de ocorrência nas últimas horas, na As
sembléia Nacional Constituinte. Tenho algumas
comunicações a fazer e alguns assuntos a deci
dir. Aqui chegamos a discutir - não me lembro
qual o Sr. Constituinte que levantou a questão
- o voto do Presidente. Como o Presidente vota
rá na Subcomissão? Fiz um exame da matéria
e acho prudente que a Presidência vote somente
nos casos de desempate e não nas oportuni
dades em que o Constituinte, componente da
Subcomissão vota. Votarei apenas na qualidade
de Presidente, isto é, dará o voto de Minerva
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-Mas

-Mante-

para o desempate. Salvo melhor juízo dos com
panheiros, esse é o assunto que submeto à dis
cussão. Acho mais conveniente assim. Não vejo
razão de a Presidência votar duas vezes, como
chegou a ser interpretado. Acho mais democrá
tico o Presidente votar apenas uma vez no caso
de desempate, isto é, quando a votação estiver
igualada posso desigualá-Ia. Pergunto se algum
Constitumte pretende opinar sobre essa matéria.

Com a palavra o nobre Constituinte Sérgio
Werneck.

o SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK
- Tomo a liberdade de discordar da sugestão
do Presidente, porque acho que S. Ex', antes
de tudo, é membro da Subcomissão e, como
tal, tem o direito de votar. Se houver empate,
deverá desempatar. Não acho que isso seja anti
democrático, pelo contrário.

É da maior importância que todos os mem
bros exerçam o direitode votar e que o Presidente
também o faça. Isso é fundamental.

O SR. PRESIDENTE(CidSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Constituinte Francisco
Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO RO
lLEMBERG - Sr. Presidente, ouvi a opinião do
companheiro e também acho que o Presidente
deva ter essa prerrogativa. Minha posição é idên
tica à de S. Ex'

O SR. PRESIDENTE(CidSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Constituinte José Car
los Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS-Sr. Presidente, para a elaboração
de uma Constituição deve haver o voto de todos
os Constituintes. Esse preceito me parece ele
mentar. Há de haver manifestação de cada um
dos Srs. Constituintes, tanto que, em plenário,
é exigido o voto nominal, para que cada um
possa manifestar-se e deixar consignada sua po
sição. O importante, para se decidir essa questão,
é a análise do Regimento. Confesso à Presidência
que não o tenho em meu poder nem me detive
a analisá-lo. Mas, em princípio, considero que
deva haver o voto de todos os Constituintes.

O SR. PRESIDENTE(CidSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Constituinte Adroaldo
Streck.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Também reforço a palavra dos demais com
panheiros Constituintes. Acho que o Presidente
da nossa Subcomissão tem de votar.

O SR. PRESIDENTE(CidSabóia de Carvalho)
- Algum outro Sr. Constituinte deseja falar?

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(CidSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Entendo que o Presidente da Subcomissão deve
votar em todas as questões. Mas aí S. Ex" teria
direito a dois votos o que não seria correto. Muito
embora o Regimento esteja impresso dessa for
ma, V. Ex' ficaria com superpoderes nesta Sub
comissão, tendo direito a dois votos; um, de

membro, outro de desempate. Teríamos de exa
minar isso com muita tranqüilidade. Não há nada
pessoal contra V. Ex", mas apenas uma regra
que temos de admitir. Nós, Constituintes, não
podemos ter direito a dois votos. Concordo em
que V. Ex' vote em todas as questões, desde
que só uma vez.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - E quando ocorrer empate? Su
ponhamos que o Presidente vote e ocorra em
pate.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
O voto de Minerva é exatamente para que seja
dado um voto com isenção. É comum nos plená
rios das Assembléias, bem como no da Assem
bléia Nacional Constituinte ocorrer isso somente
quando o voto for nominal, porque o Presidente
não poderá votar duas vezes. Mas ele jamais vota.
No momento em que ele usa a prerrogativa de
votar, é inadmissívelacatarmos que ele vote duas
vezes. Meu voto, é contrário nesse particular.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
-Com a palavra o nobre ConstituinteJosé Carlos
Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS- Gostaria de contrapor à argumen
tação do nobre colega Darcy Deitos o seguinte:
a partir do momento em que o Presidente tivesse
apenas o voto de Minerva, estaríamos cassando
o voto dele.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Mas, no momento em que ele usa o direito de
voto, também, por analogia, não poderia votar
outra vez. Ele não é superconstituinte, mas' um
Constituinte com direitos iguais aos de todos nós.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Mas não pode ter menos direitos
para votar. Se ele ficar só com o voto de Minerva,
será consultado somente se houver empate.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Quando ele exercitar o direito de voto, entendo
que estará impedido de exercitar o direito do voto
de Minerva. Isso é elementar.

O SR. CONSTITUINTE
quem daria o voto de Minerva?

O SR. CONSTITUINTE - Então,
qual a fórmula de desempate preconizada pelo
colega, já que o voto de Minerva é consagrado?

O SR. CONSTITUINTE - Deve-
riamos fazer as votações nominais. E, se as vota
ções forem secretas, como se faria?Qual o racio
cínio de V. Ex' nesse sentido?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Confesso a V. Ex'" que não tenho a veleidade
de ultrapassar ninguém em direito ou dever. Que
ro ser exatamente igual a todos, com os mesmos
direitos.

O SR. CONSTITUINTE - Esse
é também nosso pensamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Não tenho essa veleidade. Tanto não a tenho
que estou submetendo o assunto, com o máximo
de humildade, atento à manifestação doscompa
nheiros. Sinto-me melhor psicologicamente na

Presidência, votando na condição de desempa
tador. Sinto-me assim mais à vontade. Mas con
fesso que também é frustrante, como Constituin
te, não poder examinar uma matéria digamos,
sobre a divisão do Banco Central em bancos re
gionais, ou sobre a manutenção do Banco Cen
trai,tal qual ele está agora, questões básicas, teóri
cas, doutrinárias, em que, como Constituinte, de
vo opinar. Mas não quero tomar nenhuma atitude
sem que o Colegiado interprete esta parte do Regi
.nento, Mesmo sabendo que há múltiplas Subco
missões onde o assunto, por certo, será resolvido,
quero a solução dos meus pares para não gerar
nenhum descontentamento. É uma questão de
lhaneza para com V. EJé6, de respeito, e, acima
de tudo, de utilizaçãodo máximo da nossa capaci
dade de deliberar e de decidir. Não me apego
a nenhuma das soluções.

O SR. CONSTITUINTE - Sr.
Presidente, como sei do passado de V. Ex', como
democrata, tenho certeza de que V. Ex' até ficaria
constrangido em exercitar duas vezes o voto para
decidir sobre uma questão.

O SR. PR$IDENTE- (Cid Sabóia de Carva
lho) - A 0I1tar pelo voto de Minerva, ou pelo
voto natural de Constituinte, optaria pelo voto de
Constituinte. Mas fica a pergunta no ar: quem
desempataria? Aio grande problema.

O SR. CONSTITUINTE - Sr.
Presidente, entendo que, quando as pessoas são
guindadas nos cargos, assumem também, os en
cargos respectivos. E V. Ex' vai ter de fazer essa
opção, no meu entendimento. Não há nada de
pessoal nesta minha colocação...

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Não tenho a menor dúvida.

O SR. CONSTITUINTE
Acho que é uma questão de princípios.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- O Regimento é muito claro, quando diz: "O
Presidente votará em todas as deliberações, tendo
ainda o voto de desempate".

Estou submetendo um problema de ordem éti
ca à discussão. Quero que o meu colegiado...

O SR. CONSTITUINTE - Sr.
Presidente, louvo V. Ex' por essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Não tenho dúvida sobre o que estabelece o
Regimento, como o Constituinte Darcy Deitos
também, não. Acho que nenhum de nós tem dúvi
da sobre o Regimento. Comecemos a votar. Estou
preocupado em não ter um comportamento que
pareça egocêntrico. Então, gostaria que o plenário
deliberasse sobre isso, a fim de que tenha respal
do dos Constituintes na ocasião em que deva
desempatar.

OSR. CONsmUINTE
nho o meu voto.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, gostaria de ter todo ...

O SR.CONSTITUINTE -Mante-
nho também o meu voto.

O SR. CONSTITUINTE - Per-
dão, não estou entendendo. Acho que este assun
to não pode ser submetido à votação ...
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-o

-Não.

-O Rela-

o SR. CONSTITUINTE - Não
temos quorum qualificado para tomar uma deci
são desse porte.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou explicando aos Constituintes que quero
resolver esse assunto. Não quero uma deliberação
formal, porque o Regimento resolve essa matéria.
O que quero é apoio ético, de amigo, de compa
nheiro, de todos os integrantes da Comissão, por
que vai chegar...

O SR. CONSTITUINTE - Sr.
Presidente, admitamos que estejam presentes de
zesseis Constituintes incluindo V.Ex"Vamos sub
meter determinado artigo à votação - são oito
a favor e sete contra - Se V. Ex" também tiver
tendência a votar contra, não estará tendo poderes
excepcionais nesta Subcomissão para votar con
tra e depois decidir. O que vejo é um absurdo
sob todos os aspectos.

O SR. CONSTITUINTE - Mas o
Presidente tem o poder de...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Temos o Regimento. Queria explicar aos Cons
tituintes que estou submetendo este assunto por
uma questão...

O SR.CONSTITUINTE -Mas ele
próprio há de convir que lhe será constrangedor.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, mas como farei? Não vou abrir mão do
meu voto de Constituinte, porque isso me é bási
co. Então, quero saber, na hora ...

O SR. CONSTITUINTE -Sr. Pre-
sidente, este Regimento se aplica a todas as Sub
comissões?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Sim.

O SR. CONSmUINTE -Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE - Acho
que esta matéria devia ter sido discutida quando
debatemos o Regimento da Constituinte. Agora,
não cabe mais discussão, por ser uma questão
ética que cabe ao Presidente decidir.

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Queria que o nobre Constituinte
compreendesse que este assunto foi trazido à bai
la na Constituinte e foi feita esta indagação. Quero
entregar a solução deste problema ao colegiado,
porque é profundamente desagradável para mim,
decidir isso, muito embora o Regimento trate do
assunto.

O SR. CONSTITUINTE - V. Ex'
pode renunciar ao direito de exercitar esta prerro
gativa.

O SR. CONSTITUINTE - Não
pode.

O SR. CONSTITUINTE - Então,
se não pode, não tem o que questionar. Este
é meu ponto de vista. Acho que não há o que
questionar. O Regimento já está aprovado pela
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE - Por
que não aguardarmos o momento em que seja
necessário o voto de minerva?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos aguardar uma votação com em
pate, onde terei de desempatar. E a questão de
ordem. Quero a compreensão dos Constituintes
para as oportunidades que irão surgir. Quero ape
nas a compreensão e a harmonia de todos. A
Constituição é algo sério e não devemos deixar
que nosso ego prevaleça sobre as aspirações po
pulares ou sobre a esperança depositada em to
dos nós. Quero que esta Comissão tenha um
comportamento sempre coeso, onde, mesmo
após as discordâncias, a coesão retorne imediata
mente, porque vamos partir para uma longa dis
puta. Fiquei profundamente desapontado, não só
eu, como muitos Constituintes, com declarações
publicadas nos jornais - não sei se são verda
deiras ou falsas, ou se não foram muito precisas,
mas profundamente infelizes- do Relator-Geral,
do Relator da Comissão de Sistematização, que
nos deixaram absolutamente desanimados, quan
do...

O SR. CONSTITUINTE - Não to-
mei conhecimento dessas declarações

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, posso explicar rapidamente o que acon
teceu. S. Ex"disse que a tese estatizante dàs Sub
comissões não prevalecerá e que, ao final, a livre
iniciativa triunfará.

O SR. CONSTITUINTE -O Rela-
tor da Comissão de Sistematização?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Sim.

O SR. CONSTITUINTE
Constituinte José Serra?

O SR. CONSTITUINTE

O SR. CONSmUINTE
tor da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Acho que outros Constituintes leram esta de
claração e não somente eu.

O SR. CONSTITUINTE - Pelo
menos um dos jomais publicou que S. Ex"sim
plesmente desconheceria todas as propostas e
todos os relatórios apresentados pelas Subcomis
sões...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Foi um mal-entendido. Eu, pelo menos, con
fesso que não entendi.

O .SR. CONSTITUINTE - Acho
que não deve ter muita procedência, porque ele
não ia fluir...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Acho que quando a Subcomissão tiver seu
trabalho final, vencidos e vencedores vão-se unir,
porque temos de conduzir a Constituinte. Não
quero gerar discrepâncias, não quero rivalidades
que dividam as nossas forças, que, pelo que vi,
são poucas. Este é o comportamento que quero
ter aqui a fim de orientar a Subcomissão, sob
a minha Presidência. Supondo que decidamos
pela estatização - e já está dito que a estatização
não passa, é sabido em toda a Nação...

OSR.CONSTITUINTE -Sr.Pre-
sidente, a questão do voto da Presidência já está
decidida por nós. V. Ex' já externou sua opinião,
evidentemente não votando, porque não nos cabe
votar nesse assunto.

Com referência às acusações feitas ao Relator
da Comissão de Sistematização...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não são bem acusações. O que li.

O SR. CONSmUINTE - O que
foi atnbuído ao Relator...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia deCarvalho)
- Não queria dizer acusação.

O SR. CONSTITUINTE - ... da
Comissão de Sistematização, Constituinte Bernar
do Cabral... Ontem esse assunto foi amplamente
debatido, inclusive no Plenário da Constituinte ...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Eu não sabia

O SR. CONSTITUINTE -.. e
posteriormente tive oportunidade de conversar
com o Constituinte Bernardo Cabral. Em nenhum
momento S. Ex' declarou à imprensa que não
seriam aprovadas aquelas teses já aprovadas pe
las Subcomissões e pelas comissões temáticas.
O que S. Ex"fez foi um relato, considerando que
a tendência de estatízação - quer dizer, mera
mente relatando - não deveria prosseguir em
Plenário, porque achava que este Congresso tinha
uma tendência conservadora. Então não assumiu
posição nenhuma, primeiro, como Relator da Co
missão de Sistematização, porque sua posição,
neste caso, é muito clara: seu trabalho na Comis
são de Sistematização é ajustar as decisões de
todas as comissões temáticas, sem modificá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Este é o meu pensamento, também.

O SR. CONSmUINTE - Ape-
nas S. Ex"fez o relato do que considera a média
do pensamento dos constituintes. Meramente Re
lator, e, pelo quesei, pelo que conheço do nobre
Constituinte Bernardo Cabral, tenho certeza de
que as teses que significam transformações efeti
vas de uma sociedade terão a sua defesa ardorosa
no plenário da Constituinte. Faço esta ressalva
porque as versões que circularam nesta Casa,
no dia de ontem, através de pronunciamentos
em plenário, foram de que S. Ex"teria declarado
que não aproveitaria as teses estatizantes na Co
missão de Sistematização. S. Ex'jamais disse isso.
Ao contrário, ele tem consciência, como jurista,
muito clara do papel da Comissão de Sistema
tização.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O esclarecimento de V.Ex' é da maior impor
tância. Agradeço-lhe a informação, que nos alivia
muito. Hoje, pela manhã, estive no gabinete do
Primeiro-Secretário da Câmara Federal, Consti
tuinte Paes de Andrade, e lá estavam alguns parla
mentares, contristados, comentando o assunto.
Mas este esclarecimento foi muito bom.

O SR. CONSTITUINTE - Foi
produto, inclusive, de uma entrevista concedida
pelo Constituinte Bernardo Cabral ao jornal O
Estado de S. Paulo, onde estão claras as posi
ções de S. Ex' e apenas aquilo a que se referiu,
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O SR. CONSTITUINTE - Não
me fIZ entender. Não se trata da presença física
do Relator, mas do seu parecer. Podemos come
çar a deliberar sobre as emendas sem apresen
tação do parecer de S. Ex"?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Estamos nas discussões.

O SR. CONSTITUINTE - Não
estamos em fase de deliberação e, sim, na fase
da discussão.

tumultuada e fique prejudicada a vontade sobe
rana do plenário.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Acho que V. Ex" disse exatamente o que nos
preocupa. Desde ontem estou aqui, não conse
guindo número para uma reunião que deliberasse
sobre isso. Este aspecto que V. Ex" enfoca nos
tem preocupado muito. Estou querendo uma so
lução para isso junto ao plenário. Como vamos
proceder? Isso será fatal, se não tivermos tudo
pronto na segunda-feira...

O SR. CONSTITUINTE - Mas,
Sr Presidente, deveríamos, mesmo que tivermos
número, estar deliberando agora? V. Ex"teria con
dições de colocar em pauta, neste instante, para
deliberação, alguma proposta sem que, primeiro,
o próprio Relator a oferecesse ao plenário? Regi
mentalmente, isso seria possível?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Porque há alguns fatos...

O SR. CONSTITUINTE - Per-
gunto se regimentalmente seria possível?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Não acho que a presença ou não do Relator
possa impedir-nos, porque assim vamos parar...

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- No dia oito, mas o prazo começou a correr
no dia onze, por deliberação geral da Mesa da
Constituinte. Vamos examinar nosso funciona
mento e raciocinar sobre o que devemos fazer.
Devemos conhecer as emendas e discuti-las. Elas
serão todas levadas ao Relator. Mas isso não nos
impede de discuti-Ias, como já debatemos a
emenda do Constituinte Vasconcelos. E o flzemos
demoradamente. Não decidimos nada sobre as
emendas, elas são remetidas ao Relator, que vai
novamente modificar o seu trabalho, oferecen
do-lhe emendas, atendendo àquilo que foi suge
rido aqui, ou não, ou atendendo em parte. Esse
relatório deve ser votado por nós. Confesso que
não conheço nenhum dispositivo que determine
um conhecimento prévio desse novo relatório e
desse novo anteprojeto emendado, porque, Cons
tituinteWalmor de Luca, essa peçajá é conhecida,
quer dizer, o relatório e o anteprojeto são peças
conhecidas, e vamos conhecer as emendas a essa
peça. Não sei se teremos no Regimento algum
dispositivo - o da Constituinte não tem ou se
há algum na Câmara dos Deputados, não exami·
nei ainda - que devemos cumprir acessoriamen
te. Tenho a impressão de que devemos fazer um
esforço e, no sábado, conhecermos essas emen
das a fim de votá-Ias. Este é o modo mais conci
liador, porque, do contrário, vamos parar, não te
mos outro meio.

tiva Comissão o anteprojeto por ela elaborado
e, não o fazendo, caberá ao Relator da Comissão
redigi-lo no prazo de cinco dias".

Isso é básico. Temos quarenta e cinco dias.
Quero esclarecer que a mecânica é esta: discu
timos as emendas ...

O SR.CONSmUINTE- Quando é que a Sub
comissão foi instalada?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O Constituinte pede o destaque da emenda
que lhe interessar antes de começar o debate.
Quando este começar, vamos votar as matérias,
cada uma sem prejuízo das outras. Temos de

O SR.CONSmUINTE-Mas é a mesma preo
cupação: ter conhecimento dessas emendas tão
somente no sábado e, em seguida ter de deliberar
sobre elas.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- V.Ex' pode conhecer as emendas, as que che
garam até o presente momento, até agora, mas
a deliberação ...

O SR. CONSmUINTE - Pergunto qual o pro
cesso de votação? V. Ex" colocará, certamente,
em votação o parecer do Relator. Se o parecer
do Relator vai acatar ou não algumas emendas
que foram apresentadas esta semana, nesta fase,
não posso presumir quais ele acatará ou não.
Nada que ele !!ão acate. Poderia pedir, por exem
plo, uma votaç~i~m destaque de uma das emen
das, sem mais V1!lUízo. Estou informado que, pa
ra pedir destaque, tem de ser por escrito.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
..:-Mas pode ser na hora.

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, no
calor do debate, teremos de parar para pedir por
escrito e encaminharà Mesa. Isso me parece difícil
e pode até tumultuar a reunião.

-Tão-

- (Inau-

O SR. CONSTITUINTE
somente na fase de discussão.

O SR. CONSmUINTE
divel.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estamos discutindo o que ele já fez,a presença
de S. Ex"...Deveríamos estar discutindo as emen
das apresentadas até ontem, sem sequer deliberar
sobre elas, sem entrar no mérito quanto a apro
vá-Ias ou não, pois o Relator é que irá dizer se
as acata ou não. Posteriormente, numa segunda
fase, apresentado seu parecer, haveremos de deli
berar sobre a matéria. Preocupa-me exatamente
a perspectiva palpável de que o Relator não tenha
seu parecer formalizado até, pelo menos, sexta
feira de manhã, quando poderemos examiná-lo
e deliberar sobre ele no sábado, pelo menos corr
um mínimo de vinte e quatro horas. Parece-me
que este é o tempo dispensado como Consti
tuinte. Não me estou alicerçando no Regimento,
até porque não o tenho em mãos.

O SR. CONSmUINTE - Posso informar a
V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE - É exatamente o que
diz o Regimento, para que pudéssemos...

O SR. CONSmUINTE - É exatamente. Vou
ler o art. 17, § 4°,do Regimento: "ASubcomissão,
a partir de sua Constituição, terá um prazo de
quarenta e cinco dias para encaminhar à respec-

OSR.CONsmUINTE -Mas há
o problema do Relator, que está fora.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- S. Ex" chega quinta-feira, ou seja, dois dias
antes.

O SR. CONSTITUINTE -Sr. Pre·
sidente, uma indagação que servirá como esclare
cimento à Mesa. V. Ex"nos informa que o nobre
Relator Fernando Gasparian só estará presente
quinta-feira e, ao mesmo tempo, nos diz que até
sábado teremos de estar com o nosso relatório
concluído.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Que deve estar pronto até segunda-feira.

o SR. CONSTITUINTE - Per-
gunto a V. Ex": chegando o Constituinte Femando
Gasparian somente quinta-feira a Brasília, S. Ex"
faria o seu relatório na sexta-feira? Como teremos
condições de votar e apreciar este relatório no
sábado, sem que tenhamos, pelo menos, vinte
e quatro horas antes da publicação desse mesmo
relatório? Parece-me uma questão do processo
legislativo. Não há como votar um parecer desta
natureza sem estar previamente impresso, até pa
ra que possamos apreciá-lo e sobre ele refletir,
já que sequer teremos tempo para um debate
mais aprofundado. Se não me engano, há dispo
sitivo regimental que estabelece que a votação
das emendas há de ser feita quando solicitado
o destaque, ou melhor, a solicitação do destaque
para votação de emenda há de ser feita, inclusive,
por escrito. Teríamos, então, de receber um rela
tório no sábado e, em seguida, deliberar sobre
ele, sem que tivéssemos tempo de poder analisar
as emendas e os destaques necessários. -

Faço estas observações para que não tenha
mos, na sexta-feira ou no sábado, uma reunião

como classificou. Foi um relato de observações
que está fazendo quanto à composição da Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Talveztenha entendido mal- e ninguém está
livre de não entender bem uma leitura ou outro
tipo de informações - mas devemos ter o cuida
do de manter o pensamento da nossa Subco
missão sempre vivo em todos os debates, em
todos os momentos da Constituinte.

Gostaria de discutir com V.EX" o assunto rela
tivo a prazos. O Presidente da Comissão à qual
pertencemos, Constituinte Francisco Dornelles,
nos telefonou dizendo que os prazos seriam segui
dos rigorosamente. Ainda mais, se o relatório e
o anteprojeto final da Subcomissão não estives
sem dentro do prazo, dia 25, não seriam mais
recebidos. Ai, então, se cumpriria o regulamento,
e o Relator da Comissão farta, então, o trabalho
que seria nosso. Ora, seria liquidar toda a existên
cia desta Subcomissão e tomar inútil tudo o que
fizemos aqui. Então, o Constituinte Francisco Dor
nelles sugeriu-me que a providência adotada so
bre a votação final, que deliberarmos segunda
feira,seria conveniente que fosse no sábado. Tere
mos, por força dessa circunstância, de fazer essa
votação final no sábado, dia 23, pela manhã. Prí
meiro, porque pode ser que esgotemos logo a
matéria e os constituintes que queiram viajar po
derão fazê-lo sem prejudicar a Subcomissão.
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aditar providências sintetizantes. Por exemplo, ho
je determinei, já que a Comissão não pôde reunir
se, que a nossa assessoria dividisse as emendas
dentro de três teses: um bloco para a estatização;
outro para a privatização e um terceiro para a
manutenção do sistema atual. Três blocos, e um
outro, com propostas diversificantes, para exami
narmos em bloco. Não vai haver prejuízo de ne
nhuma idéia.

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, só
para ter uma idéia, quantas emendas foram rece
bidas pela Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Hoje, pela manhã, estávamos com cento e
uma, mas ainda não terminou, porque a Mesa
da Constituinte prorrogou o prazo para emendas
até amanhã.

o SR. CONSTITUINTE - De todas as Comis
sões?

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- De todas as Subcomissões. Até amanhã, ainda
pode ser apresentada emenda. Daí por que acho
que o colega tem razão na sua apreensão, que
é a minha, porque não entendo que se alongue
um prazo dentro do outro e não se alongue o
prazo final. Esse o grande problema.

O Sr. CONSTITUINTE - É exatamente esta
a minha preocupação, este é o aperto que esta
mos ...

O SR. CONSTITUINTE - Tem de votar sobre
uma matéria, ou seja, um parecer que, até agora,
não sei quando será apresentado, se será na hora
da abertura da reunião, no sábado, ou na sexta
feira ...

O SR. CONSTITUINTE - Mas, quanto a isso,
podemos deliberar em conjunto ...

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, há
prazo para que o Relator apresente o seu parecer?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Setenta e duas horas.

O SR. CONSTITUINTE - Após ...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-O encerramento é no dia dezenove, hoje. Como
foi prorrogado, não sei para quando ...

O SR. CONSTITUINTE - Não sei como se
pode alongar ...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O Constituinte Adroaldo Streck pediu questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Hoje, dia dezenove, foi prorrogado o prazo até

O SR. CONSTITUINTE - Amanhã, dia vinte.
O Regimento diz que são setenta e duas horas,
após o encerramento do prazo, para receber
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Diavinte e três. Então, só poderíamos deliberar
a partir do dia vinte e quatro. Fui informado de
que o Presidente da Comissão Geral de Tributos,
Constltumte Dornelles, teria afirmado que só acei
tará o parecer até a data certa, fixa, dia vinte e
três.

O SR. CONSTITUINTE - Não, foi
antes de haver a prorrogação.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
O Presidente Dornelles me chamou em sua sala
e me pediu que conversasse com o Presidente,
a fim de que fossem cumpridos rigorosamente
os prazos, naquela época, dia vinte e três. Mas
não tinha havido essa prorrogação de prazos para
recebimento de emendas, que ocorreu depois.
Então, agora, o prazo está adiado pelo menos
para o dia vinte e cinco, porque ele falou em
prazos rigorosamente cumpridos e não no dia
vinte e três

O SR. CONSTITUINTE (Espacejar) - Sr. Presi
dente, um esclarecimento: o Relator Fernando
Gasparian está adoentado?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ele fez uma viagem a Milão para satisfazer
um compromisso político-partidário. É um acon
tecimento internacional, cujo nome, infelizmente,
me foge no momento, mas S. Ex" está lá como
delegado do partido.

O SR. CONSTITUINTE - Agra-
deço a V. Ex' a informação, porque não tinha
conhecimento do fato. Pensei que S. Ex' pudesse
não estar adoentado e apenas estivesse ausente
do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não, trata-se de ausência em face da sua fun
ção de Constituinte.

Com a palavra, para uma questão de ordem,
o Constituinte Adroaldo Streck.

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
-Sr. Presidente, parece bastante difícil a situação
que se criou, porque houve prorrogação do prazo
para apresentação das emendas. Teremos 72 ho
ras para esse relatório e, depois, então, a toque
de caixa, faremos o mais importante: a votação
dessa matéria. Este é o grande problema. Não
vejo maneira ou condições físicas para uma leitura
detalhada. Destaques-se alguém os apresentar,
por exemplo, terá de prepará-los com antecedên
cia, até que cheguem aqui. Tenho a impressão
de que esses prazos não poderão ser cumpridos,
Não há condições físicas de se manterem esses
prazos.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Atento à questão de ordem de V. Ex', lerei
o que foi dito hoje, na Assembléia Nacional Cons
tituinte, às 15horas e 10minutos, pelo Vice-Pre
sidente Mauro Benevides, fazendo as vezes de
Presidente:

"Desejo comunicar à Casa, antes de anun
ciar o próximo orador, que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, atendendo a ape
Io de numerosos Parlamentares, decidiu
prorrogar, até às 20 horas de amanhã, o pra
zo para apresentação de emendas aos pare
ceres das Subcomissões."

Portanto, até amanhã, às 20 horas, mantido,
obviamente o prazo do Relator. Então, a preocu
paçáo- dos Constituintes Walmor de Luca e
Adroaldo Streck, mmha e de todos nós é muito
justa. Vou entrar em contato com a Mesa da Cons
tituinte em busca de uma solução. Mas, enquanto
não tivermos essa solução, temos de antecipar
a reunião de segunda-feira para sábado. Tomei

uma providência que quero também submeter
aos meus pares, porque acho da maior impor
tância. É sobre uma divisão, da qual já falei, e
gostaria que os senhores meditassem sobre isso.
Pedi que fossem divididas as emendas dentro das
três idéias primordiais sobre o sistema financeiro,
e um outro bloco com as idéias vanantes. Então,
teríamos a privatização absoluta, a estatização ab
soluta e o hibridismo atual, com três blocos, e
o quarto bloco, com aquelas idéias que não se
encaixam em nenhum desses três. Isso para orde
nar os trabalhos, porque, do contrário, não tería
mos tempo suficiente para ultimar os trabalhos.
Abro também o debate sobre isso, a fim de que
os companheiros apreciem e digam se concor
dam com a Presidência, porque ainda há tempo
de se deliberar de outro modo, porque as emen
das ainda estão chegando, e podemos alterar ou
aperfeiçoar essa medida.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Foi prorrogado o prazo. Muitas emendas já
estão aqui, incluindo a minha. Porém vão chegar
mais até amanhã.

O SR. CONSTITUINTE - Queria
só uma informação. Está marcada para sábado,
às 9 horas, a reunião para a votação do parecer
do projeto?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Do parecer e das emendas.

O SR CONSTITUINTE -Já está
resolvido?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas isso não é do regulamento. Como vamos
apreciar o parecer sem apreciar as emendas?

O SR. CONSTITUINTE - Não foi
isso que perguntei. Quero saber se é sábado, às
9 horas, a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não. Está marcada para segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A secretária da Comissão está informando que
muitas subcomissões estão transferindo a reunião
de sábado para domingo. Podemos fazer isso
também. Eu disse sábado porque a argumen
tação na qual ...

O SR. CONSTITUINTE - Per-
gunto à Presidência se esse prazo de domingo
está dentro das normas regimentais, porque hoje,
quando anunciada, em plenário, pelo Presidente
em exerdcio da Constituinte, Mauro Benevides,
a dilatação do prazo para recebimento de emen
das, S. Ex' deixou daro que isso ocorreria sem
prejuízo do prazo estabelecido para a votação do
projeto

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Temos até o dia 25 - não importa em que
dia faremos isso - para deliberar com toda a
liberdade, contanto que, no dia 25, segunda-feira,
o trabalho esteja finalizado e impresso. Podemos
fazer reuniões até o dia 25.

O SR. CONSTITUINTE - Acho
fundamental que a Presidência marque defírutíva
mente quando será a reunião de votação, porque
há muitos Constituintes que, estando em seus
Estados, só regressarão segunda-feira. Por isso,
deve-se mandar telegramas, avisando-os.
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o SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Esta é uma providência que já estamos ado
tando. Havia marcado a reunião de manhã, em
concôrdância com os Constituintes que estavam
presentes. Achei conveniente antecipar de segun
da para sábado, mas não faço qualquer objeção
quanto a sábado, à tarde, domingo de manhã,
ou à tarde, ou segunda de manhã, contanto que
haja tempo para o Relator fazer o trabalho final.
Sei que na prática é impossível, por isso estamo
nos referindo à teoria Vamos supor que o Relator
fizesse seu trabalho em cinco minutos. A Comis
são nada tem a ver conosco nesse episódio, pois
ela tem um prazo fatal, dia 25, até à meia-noite,
para entregar o seu trabalho.

Tem a palavra o Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE -Sr. Presidente, gosta
ria de fazer algumas ponderações. Tenho a con
vicção de que o Relator vai utilizar todo o prazo
que lhe é dado para poder reelaborar seu relatório,
tendo em vista, em primeiro lugar, que ele está
ausente e, em segundo, que já passa de uma
centena o número de emendas Tem de apreciar
cada uma, para acatá-las ou rejeitá-las e emitir
também parecer para cada uma delas. Então, o
prazo para S. Ex' será máximo. Ele vai terminar
seu parecer no fim do sábado, pois dispõe de
72 horas. Mas S. Ex' não terá condições de nos
dar esse relatório impresso na manhã do dia se
guinte. Na melhor das hipóteses, na manhã do
dia seguinte o relatório. No caso de ele terminá-lo
no sábado, vamos tê-lo no domingo de manhã.
Não podemos tentar resolver esse problema sem
tê-lo estudado. Precisamos pelo menos de 12 ho
ras para cada um estudar o novo relatório e o
parecer das emendas. Então, não vejo como co
meçar essas reuniões antes de domingo à tarde.
E esta a minha opmião

Q SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- E isto que quero ouvir. Vamos adiar propostas
para votarmos. Quem mais quer opinar sobre a
data e a hora da reunião? Com a palavra o Consti
tuinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTEDARCY DEITOS - Sr
Presidente, anteriormente havia-se estabelecido
o calendário da votação para a próxima segun
da-feira, dia 25. Se se iniciou um trabalho no
dia 11 de abril, conseqüentemente o prazo do
encerramento dos trabalhos da Subcomissão se
rá no dia 25. Não podemos também viver das
vontades desse ou daquele que exige o relatório,
se regimentalmente esta Comissão tem prazo pa
ra entregar seu relatório final. Dia 25 é a data
correta. Agora, se se entender que foi dia 8, então
não será nem dia 23, mas será dia 22.

O SR. PRESIDENTE (Cid Saboía de Carvalho)
- O prazo começou a contar do 11.

O SR. CONSTITUINTE - Quarenta e cinco
dias a partir do dia 11 vai dar que dia?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Dia 25.

O SR. CONSTITUINTE - Mas isso já está supe
rado, com a decisão da Mesa, que prorrogou até
o dia 20 a apresentação das emendas.

O SR. - Mas isso não altera o prazo final.

O SR. CONSTITUINTE - Eu sei, mas essa
contagem que S. Ex" está querendo fazer fica pre-

judrcada, O prazo final, não, mas a contagem,
sim

O SR. CONSTITUINTE - Absolutamente. Se
se começou a contar do dia I I, vai dar exatamente
no dia 25.

O SR. - São prazos que correm dentro de
outros prazos. ficou bem claro, na decisão da
Constituinte, que não se altera o prazo final. Está
dito aí.

O SR. - O último prazo para apresentação
de emendas foi fixado para quarta-feira, às 20hs.
Essas 72 horas são garantidas pelo Regimento.
O Relator tem quinta, sexta e sábado para fazer
o relatório. Nós só podemos começar a discutir
depois do almoço de domingo, na melhor das
hipóteses, ou na segunda-feira. Quer dizer, o me
nor prazo não pode ser antes do meio-dia de
domingo. Esse é um fato inarredável.

O SR. CONSTITUINTE - Sr Presidente, para
que não sejamos atropelados inclusive por inter
pretações regimentais, talvez valesse uma con
sulta à própria Mesa da Assembléia NaCional
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Mas estão feitas as consultas. Estamos saben
do que é o dia 25.

O SR. CONSTITUINTE - Que se encammhas
se a seguinte consulta ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte: "Considerando a am
pliação dos prazos das emendas, pergunta-se se
também foi prorrogado o prazo...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Isso já foi respondido e decidido. Não foi pror-
rogado. .

O SR. CONSTITUINTE - Então, estamos pre
sos ainda à data do dia 23.

O SR PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Não, do dia 25, porque o prazo começou a
contar do dia 11. Portanto, temos até amanhã,
às 20h, mantido, obviamente, o prazo do Relator.
Está dito na decisão da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE- Qual o prazo do Rela
tor, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O Relator terá até meia-noite do dia 25 para
apresentar seu relatório votado. Se não o fizer...

O SR. CONSTITUINTE - E qual é o prazo
que ele tem para apresentar seu parecer perante
esta Comissão?

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Até sábado, às 20h.

O SR. CONSmUINTE - Quer dizer que só
temos, na verdade, domingo e segunda para apre
ciar esses trabalhos. Sr. Presidente, acho que de
veríamos começar a deliberar sobre eles no do
mingo, para ter inclusive 48 horas de garantia

. para poder discutir e não 24.

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Então vamos aproveítar o dommgo todo. Faría
mos uma reunião no domingo pela manhã, para
recebermos o relatório, e domingo à tarde para
o discutirmos.

O SR. CONSTITUINTE - Para começarmos
" discussão do relatório, concordo, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUINTE - Sr. Presidente, quero
chamar a atenção para o seguinte: o prazo para
o Relator entregar seu trabalho, o projeto que
vai ser discutido e votado, é sábado, às 20h. Ele
não pode ultrapassar esse prazo. Então, os Consti
tuintes da Comissão que estiverem interessados
têm de ter um· local aqui para, no sábado, às
20h, receberem o relatório. Evidentemente, a reu
nião do domingo pela manhã já é para discuti-lo,
e não para ter conhecimento dele. Temos toda
a noite para isso. Vejam bem, vamos correr o
risco. Chamo a atenção da Presidência e dos com
panheiros da Comissão para o fato de que é im
prescindível, sob pena de desmoralização dos tra
balhos desta Comissão, que esse relatório já esteja
votado no domingo, a fim de que lhe seja dada
a redação final e impresso até segunda-feira, sem
o que esse relatório será feito dentro de cinco
dias pelo Constituinte José Serra. Será uma des
moralização total, se esta Comissão não votar esse
relatório no domingo. Temos de fazer uma esfor
ço muito grande. Se queremos fazer' destaque,
vamos passar toda a noite de sábado fazendo
isso e, no domingo pela manhã, temos de votar.
As emendas apresentadas nesta fase, se não fo
rem aceitas pelo Relator, podem ser reapresen
tadas na Comissão Temática, a Comissão pro
priamente dita e, depois, em qualquer momento,
nas discussões em plenário. Então, o importante
é que tenhamos esse relatório concluído no do
mingo. Não haverá prejuízo de reapresentação
das emendas, se no relatório não forem aprovadas
as emendas de todos os Constituintes. O funda
mentaI, chamo a atenção, é que tenhamos esse
relatório aprovado. Como o Relator tem até às
20h de sábado para apresentá-lo suqerína ao Pre
sidente que marcasse uma reunião para votação
do parecer no domingo, às 9h da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos votar, então.

O SR. CONSmUINTE - Sr. Presidente, antes
de V.Ex' colocar em votação, acho que não pode
haver rigidez nesse prazo de discussão, porque
V.Ex" há de convir que somos 18 membros nesta
Subcomissão. Teoricamente, os 18 poderão dis
cutir durante 15 minutos. Dezoito vezes quinze,
vai dar mais de 4 horas de discussão, mais o
horário previsto para o Relator, que dispõe de
mais tempo ainda para contrapor. Será segura
mente uma discussão longa, por isso, não deve
haver rigidez ao se estabelecer que se tenha de
votar necessariamente no domingo. No domingo
iniciaremos o debate, a discussão. E é evidente
que, até segunda-feira, pela manhã, poderemos
voltar a concluir.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Podemos marcar a reunião para o domingo
e deliberar a seguir. Não há problema algum.

O SR. CONSmUlNTE - Acho que não deve
haver qualquer rigidez formal.

O SR. CONSmUINTE SÉRGIO WERNECK
Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. Gostaria
de fazer a proposta de que às 9h se tivesse uma
reunião, se desse início aos debates e que a vota
ção, quer dizer, a deliberação desse início a uma
reunião depois das 14h.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quanto à votação, tenho de esclarecer que
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- e gostaria do máximo de atenção - as reu
niões de votação não se confundem com debate.

O SR. CONSTITUINTE - Perdoe-me Sr. Presi
dente. Não existereunião de debate para o projeto,
só de votação. Evidentemente, no processo de
votação pede-se o próprio pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- O debate é até o relatório, que é votado. Devo
esclarecer que o relatório não será debatido, mas
votado. Este é o primeiro detalhe. As emendas
que estão aqui poderão ser debatidas até o mo
mento de começarmos a votar o relatório.

O SR. CONSTITUINTE - O relatório não pode
ser debatido, nem pode haver encaminhamento
de votação?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Pode haver encaminhamento de votação, dois
contra, dois a favor, com prazo limitado. Não po
demos votar artigo por artigo, o que acarretará
um problema muito sério. Temos de fazerblocos,
juntando o máximo possível a matéria. Mas isso
deliberaremos com facilidade, porque está tudo
no Regimento.

O SR. CONSTITUINTE - Tenho certeza de
que V. Ex", bem como o ilustre Relator deverão
colocar a matéria para votação dentro de um pro
cesso democrático, sem flcarmos muito presos
ao Regimento. Para o engrandecimento desta As
sembléia Nacional Constituinte, terá de haver uma
reabertura do prazo de discussão. Só estou levan
tando a questão preliminarmente porque, no calor
da encaminhamento da votação poderemos ape-

gar-nos demais a determinado formalismo, que
não é intuito dos membros desta Comissão.

O SR. PRlZ.SIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Esclareço que, fugindo do Regimento, a Mesa
perde o comando, porque aí não tenho como
criar um Regimento paralelo. Devo seguir o Regi
mento na votação com todo o rigor. Isto é absolu
tamente necessário. Não posso fundar um regi
mento liberal aqui, na hora "h".

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, se
o prazo de apresentação de emendas vaiaté ama
nhã, conseqüentemente não teremos mais reu
niões desta Subcomissão para debater as emen
das. Então, como fica esta questão? Onde está
o direito daqueles que apresentaram emendas,
provenientes mesmo de outras Comissões, nesta
Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- As reuniões que deveriam ter acontecido on
tem e hoje, pela manhã, seriam para isso. As reu
niões de amanhã, quarta, quinta a sexta terão
como fim isso que o colega levantou.

O SR. CONSTITUINTE - Teremos reuniões
ainda para a discussão das emendas?

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
-Sim.

O SR. CONSTITUINTE - Mas aquele calen
dário que V. Ex"haVia distribuído na sexta-feira...

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Foi alterado pelas decisões da Mesa, pelo me
nos em grande parte. Vou ler o Regimento, antes

de decidirmos isso aqui. Gostaria de pedir a aten
ção dos companheiros, para podermos prosse
guir.

"Apresentada à Mesa a redação final, será
publicada e distribuída em avulsos e, após
o interstício de 24 horas, incluída na Ordem
do Dia, para apreciação."

Aquitemos a regra para o exame já no plenário.
Não adianta examinar isto agora. Vamos então
estabelecer a reunião e votar se faremos no sába
do ou no domingo de manhã. Faremos uma do
mingo de manhã ou, se for o caso, à tarde, quando
convocaremos para domingo de manhã. Quem
concordar com a reunião no domingo pela ma
nhã, às 9h, ao invés de segunda-feira às 9h, per
maneça como se encontra. (Pausa.) Aprovado.
Há outra comunicação. Queria também dizer a
V. Ex' que a Constituinte teve outra deliberação.
O natural, quando o Relator é vencido, é que seja
substituído pelo Presidente, que nomeia outro pa
ra relatar a idéia adversa ao vencido. Mas a Consti
tuinte deliberou que, nas hipóteses em que o Rela
tor for vencido, ele mesmo relatará o voto vence
dor. É um esclarecimento que chegou também
à Subcomissão e que comunico a V.Ex"sPortan
to, não teremos substituição do Relator na hipó
tese de sua derrota, quando da votação do relat6
rio e do anteprojeto final da Subcomissão. Acho
que, com esses esclarecimentos, está tudo muito
claro. Fica convocada uma reunião para amanhã,
às 9h. Apelo para os companheiros no sentido
de que compareçam amanhã, a fim de deba
termos as emendas que já se encontram aqui.

Agradeço a presença a todos. Nada mais ha
vendo a tratar, está encerrada a reunião.
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